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Abstrakt
Prispevek govori o enotnem naslovu, ki ima tudi v modernih računalniških katalogih pomembno
vlogo. Uporaba enotnega naslova je danes bolj razširjena in bolj jasno opredeljena kot takrat, ko
se je le-ta prvič pojavil v Panizzijevem pravilniku. S pomočjo enotnega naslova lahko v katalogu
dela identificiramo, med seboj razlikujemo in na enem mestu zberemo; pri tem moramo
upoštevati razliko med delom in enoto. Več pozornosti je potrebno nameniti bibliografskim
odnosom in pri tem izkoristiti enotni naslov, ki je primerno sredstvo za povezovanje v katalogu.
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Abstract
Uniform title plays an important role also in modern online catalogues. It has been used more
widely and it has been more clearly articulated since its appearance in Panizzi's rules. The
uniform title enables identification, distinguishing and collocation of works. However, the
difference between the work and the item must be taken into consideration. We must focus our
attention on bibliographic relationships and take advantage of the uniform title being a convenient
linking device in the catalogue.
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1 Uvod
Uporaba nove tehnologije zahteva, da funkcije in postopke bibliografske kontrole
ponovno proučimo in opredelimo. Kljub raziskavam računalniških katalogov in strukture
bibliografskih zapisov še vedno nimamo idealnega sistema za katalogizacijo. Sedanje
linearne sisteme, ki temeljijo na formatu MARC, bodo zamenjali večdimenzionalni
sistemi, v katerih bodo imeli odločilno vlogo bibliografski odnosi oziroma odnosi med
zapisi, ki popisujejo po vsebini sorodno knjižnično gradivo. Zato moramo najprej čimbolje
spoznati te odnose in najti sredstva za neposredno povezovanje ustreznih zapisov.
Vellucci meni, da je enotni naslov v tem pogledu zelo uporaben, ker omogoča
identificiranje del in zbiranje oziroma povezovanje bibliografskih zapisov (Vellucci, 1990).
Ker je raziskav o enotnem naslovu malo, se nam poraja veliko vprašanj. Kako
pomembno vlogo ima enotni naslov pri iskanju del, ki pod različnimi naslovi izidejo v
številnih izdajah, prevodih, priredbah ter kako vpliva na uspešnost in natančnost
iskanja? Kakšne so značilnosti oziroma pomanjkljivosti obstoječih normativnih baz za
enotne naslove? Koliko časa in sredstev potrebujemo za pripravo in dopolnjevanje
normativne baze za enotne naslove?

2 Kaj je enotni naslov?
Definicija v Bibliotekarskem terminološkem slovarju pravi, da je enotni naslov tisti naslov,
ki ga izberemo za identifikacijo dela, ki izhaja pod različnimi naslovi; enotni naslov, pod
katerim je delo splošno znano, čeprav izhaja pod različnimi naslovi, pa se imenuje
konvencionalni naslov (Bibliotekarski terminološki slovar, 2000).
Tudi Veronin pravilnik razlikuje enotni in konvencionalni naslov (Verona, 1986). Enotni
naslov je izbrana oblika naslova določenega dela, pod katerim se v abecednem
imenskem katalogu zberejo vse izdaje, prevodi, priredbe itd. tega dela. Kot enotni naslov
se uporablja naslov prve izdaje izvirnika ali konvencionalni naslov. Konvencionalni
naslov je dogovorjeni naslov, po katerem je določeno delo v zgodovini književnosti bolj
poznano kot po izvirnem naslovu, predvsem to velja za dela starega in srednjega veka,
še posebej za anonimna klasična dela; za dela novega veka pa, če so izšla pod
naslovom, ki je po svoji obliki in obširnosti odgovarjal duhu tistega časa.
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Abecedni imenski katalog ne uporablja izraza enotni naslov, ampak omenja izvirni
naslov, na katerega naredimo dodatni vpis, razen če je delo splošno znano pod
konvencionalnim naslovom (Abecedni imenski katalog, 1967).
AACR2R iz leta 1988 opredeljuje enotni naslov kot (cv: Vellucci, 1990):
-

naslov, s pomočjo katerega lahko delo identificiramo,

-

naslov, s pomočjo katerega lahko razlikujemo značnico za določeno delo od
značnice za drugo delo,

-

zbirni enotni naslov, pod katerim so v katalogu uvrščena dela določenega osebnega,
ali korporativnega avtorja in ki obsegajo več del, npr. zbrana, izbrana dela.

Definicije opredeljujejo enotni naslov kot standardizirano obliko za naslov dela, ki se
pojavlja z različnimi naslovi. Katalogizator umetno ustvari enotni naslov na osnovi
katalogizacijskega pravilnika in drugih ustreznih priročnikov. Podatki, ki jih obsega enotni
naslov, se lahko nahajajo na naslovni strani ali na katerem drugem delu, lahko pa jih
sploh ni v publikaciji.
Za nedvoumno identifikacijo so včasih potrebni še dodatni elementi kot tematsko,
geografsko ali časovno določilo, jezik, tonski način itd. Enotni naslov “Hlapec Jernej in
njegova pravica” je naslov prve izdaje. Pri prevodih v tuje jezike “Sluga Jernej i njegovo
pravo”, “The bailiff Yerney and his rights”, “Der Knecht Jernej” itd. enotnemu naslovu
dodamo podatek o jeziku.
Enotni naslov omogoča, da se v katalogu na enem mestu zberejo vse izdaje, prevodi,
priredbe itd. nekega dela brez ozira na različne naslove.

3

2.1 Zgodovinski razvoj
Enotni naslov so najprej pričeli uporabljati na področju založništva. Angleški knjigotržec
Andrew Maunsell iz 16. stoletja je v svojem katalogu »Catalogue of English printed
books« uporabil enotni naslov »Bible« za različne izdaje Svetega pisma.
Antonio Panizzi je enotni naslov prvič uporabil pri knjižničnih katalogih. V svojih
znamenitih 91 pravilih za Knjižnico Britanskega muzeja v Londonu iz leta 1841 je razvil
značnice za vrsto gradiva, npr. Katalogi, Slovarji, Enciklopedije, Serijske publikacije itd.
Izdaje Svetega pisma in njegovih sestavnih delov je prav tako zbral pod angleškim
izrazom »Bible«. Charles C. Jewett je pravilom za enotni naslov dodal, da je potrebno
prevedena dela katalogizirati pod izvirni naslov tudi, če knjižnica nima izvirnika. Charles
A. Cutter pa določa, da prevod katalogiziramo pod stvarni naslov, če knjižnica nima
izvirnika.
Prvi angloameriški pravilnik iz leta 1908 obdrži enotni naslov in njegovo uporabo
predpiše še za klasična anonimna dela. AACR1 iz leta 1967 je prvi katalogizacijski
pravilnik, ki ima posebno poglavje o enotnemu naslovu s 75 pravili. Nato se je uporaba
enotnega naslova razširila tudi na izdaje, prevode pod različnimi naslovi ter za primere,
če je naslov na naslovni strani nejasen in nerazumljiv.
Verona je v komentarju k pariškim načelom analizirala enotni naslov v različnih
katalogizacijskih pravilnikih in ugotovila, da se uporablja na tri načine (cv.: Tillett, 1987):
-

kot dodatni vpis,

-

kot glavni vpis (za naslov iz publikacije izdelamo dodatni vpis),

-

kot glavni vpis le za splošno znana dela in kot dodatni vpis za vse druge publikacije.
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3 Funkcije enotnega naslova
Glede na AACR2 ima enotni naslov naslednje funkcije (cv: Vellucci, 1990):
-

identifikacija,

-

razlikovanje,

-

zbiranje oziroma povezovanje,

-

klasifikacija.

Funkcija identifikacije omogoča identificiranje dela, če se naslov, po katerem je delo
poznano, razlikuje od naslova, ki se nahaja na publikaciji. Enotni naslov »Gulliver's
travels« pomaga uporabniku identificirati Swiftovo delo, če naleti na publikacijo z
naslovom »Travels into several remote nations of the world«, ki je manj znan in ki bi
utegnil vzbuditi dvome.
Funkcija razlikovanja omogoča razlikovanje del, ki imajo enake ali podobne naslove. S
pomočjo dodatnih elementov se uporabnik bolje znajde med številnimi deli plodovitih
avtorjev.
Funkcija zbiranja oziroma povezovanja omogoča:
-

zbiranje bibliografskih opisov za določeno delo pod eno značnico, npr. Biblia,

-

zbiranje bibliografskih opisov z zbirnimi enotnimi naslovi, ki so zelo splošni in
običajno vezani na avtorja, kot Kratke zgodbe, Drame itd. tako, da se v katalogu
zberejo dela določenega avtorja glede na vrsto gradiva.

Funkcija klasifikacije se uporablja predvsem pri glasbenih tiskih in omogoča razvrščanje
po glasbeni obliki ali načinu izvedbe.
Vse funkcije enotnega naslova omogočajo iskanje del. Ko je delo identificirano in
predstavljeno v katalogu, lahko uporabnik izbira na osnovi bibliografskih opisov.
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4 Delo – enota
Opredelitev dela je tesno povezana z enotnim naslovom, saj s pomočjo le-tega lahko
dela identificiramo, razlikujemo med seboj in jih zberemo na enem mestu v katalogu.
Vendar pa v strokovni literaturi ni enotne opredelitve o tem, kaj je delo. Verona delo
definira kot intelektualno stvaritev v abstraktnem smislu, ne glede na to, ali je rokopisno
ali na katerikoli način razmnoženo (Verona, 1986). Ker se določeno delo lahko nahaja v
različnih enotah knjižničnega gradiva, razlikuje literarno in bibliografsko enoto; literarna
enota je delo, bibliografska enota pa eden ali več fizičnih predmetov, ki tvorijo celoto in ki
jih popišemo v enem kataložnem vpisu (Verona, 1959).
Nekateri avtorji označujejo bibliografsko enoto ali pa bibliografski zapis z izrazom
bibliografska entiteta, ki ima tudi dva dela oziroma dve lastnosti: delo in enoto; delo je
abstraktni intelektualni del, enota pa fizični (Tillett, 1987; Smiraglia, Leazer, 1999). Tudi
sama katalogizacija izraža to dvojnost: opis fizične enote, ki jo imamo v rokah ter
oblikovanje značnice, ki predstavlja delo. To pomeni, da bibliografski zapis, ki v tem
postopku nastane, opisuje oba dela bibliografske entitete.
Po Funkcionalnih zahtevah za bibliografske zahteve (FZBZ) je bibliografski zapis
sestavljen iz treh skupin entitet; v prvo skupino spadajo proizvodi intelektualnega ali
umetniškega truda: delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota (Funkcionalne zahteve
za bibliografske zahteve, 2000). Delo je zelo natančno opredeljeno, in sicer kot
popolnoma abstraktna entiteta, ki ga določa šele izrazna oblika; pojavna oblika je fizična
izvedba izrazne oblike dela; enota pa posamezen primerek pojavne oblike.

4.1 Bibliografski odnosi

Med bibliografskimi entitetami, ki so na kakršenkoli način povezane, obstajajo
bibliografski odnosi: med različnimi izdajami določnega dela, med izvirnikom in
prevodom, med publikacijami, ki jih izda določen založnik ali natisne tiskar, med deli
določenega avtorja itd.
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Področje bibliografskih odnosov je zanimivo, vendar še ne raziskano. Tillett je izvedla
prvo empirično raziskavo o bibliografskih odnosih, pri tem je izhajala iz dejstva, da je
bibliografska entiteta sestavljena le iz dela in enote (Tillett, 1987). Pri nekaterih vrstah
odnosov lahko uporabimo enotni naslov kot sredstvo za povezovanje:
-

odnosi med popolnoma enakimi enotami ali med izvirnikom in njegovo reprodukcijo
npr. fotokopije, faksimile, mikrooblike itd.,

-

odnosi

med

različnimi

izdajami,

verzijami,

revizijami,

prevodi,

priredbami,

predelavami itd. določenega dela,
-

odnosi med enoto/delom kot celoto in njenimi/njegovimi sestavnimi deli npr. članek v
serijski publikaciji, prispevek v antologiji itd. (vertikalni odnosi pri UNIMARC-u),

-

odnosi med enotami, ki predstavljajo nadaljevanje ali predhodnike, npr. spremenjeni
stvarni naslovi pri serijskih publikacijah, nadaljevanje knjige, zvezki.

Tillettt meni, da na osnovi identifikacije bibliografskih odnosov uporabniki dobijo podatke
tudi o sorodnem knjižničnem gradivu, kar poveča uspešnost iskanja (Tillett, 1987).
Smiraglia in Leazer sta proučevala bibliografske odnose med različnimi izdajami,
verzijami, revizijami, prevodi, priredbami itd. določena dela in prav tako kot Tillettova
izhajala iz dvodelne entitete (Smiraglia, Leazer, 1999). Enote in dela, ki so med seboj
sorodna in povezana na različne načine, tvorijo bibliografske družine.
Tudi pri FZBZ imajo bibliografski odnosi pomembno vlogo. Delo se po FZBZ lahko
nahaja v več izraznih in pojavnih oblikah. Izide lahko pod različnimi naslovi, kot npr.
»The Pickwick papers« ali »The posthumous papers of the Pickwick club« itd. Naslov se
spremeni tudi, če je delo prevedeno v tuje jezike, npr. »Der Tod in Venedig«, »Death in
Venice«, »Smrt v Benetkah« itd., obstaja pa tudi opera in film »Death in Venice«, ki
predstavljata sicer drugi dve deli, vendar temeljita na delu Thomasa Manna.
4.2 Literatura v posameznih znanstvenih disciplinah
Bibliografske odnose in z njimi povezane enotne naslove bolje razumemo, če vemo,
kako znanstveniki med seboj komunicirajo in kakšna je literatura v posameznih
znanstvenih disciplinah. Bibliometrijske raziskave so pokazale razliko med literaturo na
področju naravoslovja in humanističnih ved:
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-

literatura na področju naravoslovja hitreje zastari,

-

na področju naravoslovja se uporablja najnovejša literatura,

-

na področju naravoslovja se največ uporabljajo serijske publikacije, knjige pa na
področju humanističnih ved.

Razlika izvira iz samega predmeta raziskav in načina razmišljanja raziskovalcev.
Literatura na področju naravoslovja je kumulativna, znanje iz preteklosti je zajeto tudi v
sodobni literaturi, zato se večina raziskovalcev zadovolji z najnovejšo literaturo.
Literatura na področnju humanističnih ved ni kumulativna, ker novo odkritje ni vedno
rezultat prejšnjega odkritja in ni nujno, da vodi do novega, zato se raziskovalci sklicujejo
na vire informacij iz celotnega zgodovinskega obdobja določene discipline.
Vrsta literature v določeni znanstveni disciplini pogojuje potrebo po enotnem naslovu.
Čim daljše je časovno obdobje, v katerem je literatura relevantna, tem večja je verjetnost
za nastanek novih izraznih in pojavnih oblik dela ter sorodnih del. Iz strokovnega
področja, ki ga knjižnica pokriva, lahko sklepamo na obseg in velikost bibliografskih
družin.

5 Enotni naslov in funkcije kataloga
Enotni naslov ima pomembno vlogo tudi pri uresničevanju funkcij kataloga. Najbolj
znamenite so funkcije, ki sta jih opredelila Cutter in Lubetzky (cv: Yee, 1994). Po
pariških načelih druga funkcija kataloga, ki jo imenujemo tudi zbirna funkcija, pomeni
prikaz del določenega avtorja in prikaz vseh izdaj določenega dela, ki so v knjižnici.
Wilson predlaga tri pogoje za uresničevanje zbirne funkcije (Wilson, 1989):
-

prikazati vsa posamezna dela, ki so v knjižnici ne glede na to, kje in kako so
objavljena (Wilson delo opredeljuje kot družino sorodnih besedil),

-

prikazati vse publikacije, ki imajo enako ali skoraj enako besedilo (razen enakih
izvodov izdaje), npr. popolnoma enako besedilo v dveh publikacijah, ki imata različne
podatke o izdaji,

-

prikazati odnose med neenakimi besedili ter zapise za publikacije s sorodnim
besedilom povezati v posebne skupine.
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O enotnem naslovu govori zadnja točka. Zbiranje zapisov v skupine temelji na odnosih
med besedili, ki so na kakršenkoli način podobna nekemu osnovnemu besedilu. Te
skupine poimenujemo po naslovu osnovnega besedila, to je po enotnem naslovu.
Wilson meni, da enotni naslov ne pove nič o vsebini, ampak samo, da obstaja odnos do
osnovnega besedila, iz katerega smo izhajali pri sestavljanju skupin.
Wilsonova interpretacija druge funkcije kataloga izraža, da enotni naslov lahko
uporabimo tudi pri identifikaciji bibliografskih odnosov.

6 Enotni naslov v računalniškem katalogu
Kataložni vpis popisuje eno ali več enot knjižničnega gradiva, identificira posamezna
dela, ki jih enota/e vsebuje/jo, omogoča razlikovanje posameznih izdaj in posameznih
izvodov ter prikaže vsebino enot/e. Pariška načela določajo, da izdelamo glavni vpis, ki
obsega vse podatke za identifikacijo, in potrebno število dodatnih vpisov ter kazalk (cv:
Brunt, 1999).
Glavni vpis ima dve funkciji (cv: Vellucci, 1990):
-

omogočiti dostop do enotne značnice, da lahko identificiramo delo,

-

zagotoviti popolne podatke o določeni enoti knjižničnega gradiva.

Lubetzky in Verona se ne strinjata o tem, katera funkcija kataloga je najpomembnejša in
ali naj glavni vpis popisuje bibliografsko ali literarno enoto. Svenonius pa meni, da se
moramo v računalniškem katalogu osredotočiti na sredstva, s pomočjo katerih lahko
učinkovito uresničujemo zbirno funkcijo (cv: Vellucci, 1990).
Nova tehnologija je prinesla pomisleke o smiselnosti glavnega vpisa. Wilson meni, da je
glavni vpis izgubil svoj pomen v računalniškem katalogu, še posebej kot mesto, kjer
najdemo popolne podatke o bibliografski enoti; za razliko od listkovnega kataloga
izdelamo za vsako bibliografsko enoto samo en zapis (cv: Vellucci, 1990). Podobno
mnenje zagovarja tudi Brunt (Brunt, 1999).
Gorman misli, da je problem v linearni strukturi računalniškega kataloga, ki je prevzeta iz
klasičnih katalogov. Predlaga večdimenzionalni sistem, v katerem bi bili bibliografski
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zapisi povezani s posebnimi bazami za standardizirane oblike imen avtorjev, naslovov
del in predmetnih oznak (cv: Vellucci, 1990). Standardizirana oblika naslova pomeni
enotni naslov, ki mu Gorman pripisuje veliko vlogo v prihodnosti.
Tillett predlaga, naj bi za vsako delo pripravili poseben citat (avtor, naslov, leto izida itd.),
ki bi ga vključili v zapis za ustrezno enoto (Tillett, 1987). Ta citat bi služil za povezavo
med delom in enoto ter bi bil osnova za identificiranje bibliografskeg odnosa.
Za dela Brunt predlaga izdelavo normativne baze, v kateri bi identifikacija potekala s
pomočjo posebne oblike enotnega naslova (Brunt, 1999).

7 Zaključek
Enotni naslov ima v katalogu številne funkcije, uporaben je pri identifikaciji, prikazu in
iskanju del. To je standardizirana oblika naslova, ki se je prvič pojavila v Panizzijevem
pravilniku kot sredstvo za povezovanje različnih izdaj Svetega pisma in njegovih
sestavnih delov ter tudi kot značnica za vrsto gradiva. Kasneje so enotni naslov začeli
uporabljati tudi za anonimna klasična dela, za povezovanje posameznih delov
določenega dela ter za razlikovanje del s podobnimi naslovi. Sodobni katalogizacijski
pravilniki omogočajo uporabo enotnega naslova pri vseh vrstah gradiva.
Po FZBZ bibliografski zapis obsega istočasno podatke o posamezni enoti, pojavni obliki,
izrazni obliki in o delu. Sedanji katalog temelji predvsem na identifikaciji enot pojavne
oblike, torej je poudarek na iskalni funkciji. Zbirna funkcija kataloga je tako zanemarjena,
saj pri katalogizaciji ne identificiramo vedno dela, ki ga enota vsebuje.
Ugotoviti je treba ali funkcije kataloga še ustrezajo 21. stoletju ali jih bo treba dopolniti,
saj bi računalniški katalog v prihodnosti lahko imel še nove funkcije. Bibliografske
odnose je treba identificirati in dejansko med seboj povezati ustrezne zapise, pri čemer
ima enotni naslov že sedaj pomembno vlogo.
Tudi pri razvoju normativne kontrole in strukture računalniškega kataloga ne smemo
pozabiti na enotni naslov. Njegovo uporabo bi lahko razširili na mnogo več, če ne celo
na vse bibliografske zapise. Enotni naslov omogoča uresničevanje zbirne funkcije
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kataloga, in sicer zbere različne izdaje, prevode, priredbe itd. dela na enem mestu tudi,
če se pojavljajo z različnimi naslovi. Enotni naslov v večini primerov ne označuje vrste
bibliografskega odnosa, ampak le povezuje bibliografske zapise, ki predstavljajo po
vsebini sorodno knjižnično gradivo.
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