Zlata ni dočakala pomladi, ki se je je tako veselila.
Pred dvema letoma, ko se je nenadoma soočila z boleznijo, je bila sredi dela,
načrtov, na začetku podiplomskega študija. Ni se vdala. Kljub težavam je nadaljevala z delom. Skupaj sva zaključili projekt retrospektivne konverzije, intenzivno je preučevala problematiko novih katalogizacijskih pravil, sodelovala v
mednarodnih projektih pri razvoju ISBD, prevajala, preučevala problematiko
normativne kontrole…
Ne spomnim se točno, kdaj sva se spoznali. Srečevali sva se občasno, na sestankih. Vedno sem občudovala njeno znanje, odločnost in jasne besede. Tesneje
sva začeli sodelovati, ko sem prišla v NUK. Koliko debat, zanimivih strokovnih
problemov, medsebojne spodbude, energije… Retrospektivna konverzija, največji
podvig. Ideje, debate, iskanje najboljših rešitev, olajšanje ob uspešnem koncu.
Jutranji pogovori ob kavi, kjer smo reševali ene strokovne probleme in odpirali
druge. Zlatina iskrivost, znanje, izkušnje.
Druženje na skupnih službenih poteh: Stockholm, Praga, Sudak…
Pisala je tekoče, zanimivo in, vsaj meni se je vedno zdelo, z lahkoto. Z izrednim
občutkom za jezik in strokovno terminologijo. Sistematično in natančno.
Magistrskega študija se je Zlata lotila kot vsega: z energijo in znanjem. Kljub
bolezni je napisala štiri obsežne seminarske naloge, katerih teme odražajo Zlatino strokovno zanimanje v zadnjih letih: normativna kontrola, Funkcionalne
zahteve za bibliografske zapise (FZBZ), metapodatki, vzajemna katalogizacija.
Članek o normativni kontroli je bil že objavljen v Knjižnici.
Za magistrsko delo je izbrala delovni naslov »Teoretični temelji za katalogizacijska pravila«.
Ta številka Knjižnice je posvečena Zlati. Na enem mestu so objavljeni trije prej
neobjavljeni članki, ki jih je napisala kot seminarje magistrskega študija. »Slovenska katalogizacijska praksa in Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise
(FZBZ): primerjalna analiza« je bil pripravljen v okviru predmeta Teorija klasifikacije
in katalogizacije knjižničnega gradiva pri dr. Alenki Šauperl. V njem je Zlata podrobno primerjala sedanjo slovensko katalogizacijsko prakso s priporočili FZBZ glede
obsega zapisov nacionalne bibliografije. V članku »Quod licet bovi, convenit Iovi:
multifunkcionalnost bibliografske podatkovne zbirke« (za predmet Knjižnični
informacijski sistemi pri dr. Jožetu Urbaniji) je analizirala različne namene, ki jim
služi vzajemni katalog COBIB, predvsem dvojnost funkcij kataloga in bibliografije (nacionalne in bibliografij raziskovalcev) ter predlagala ukrepe, ki bi uspešno
multifunkcionalnost omogočali. Pri predmetu Sodobne mednarodne tendence v razvoju knjižničarske stroke (dr. Primož Južnič) pa je pripravila seminar »Metapodatki

7

Knjižnica 46(2002)3, 7-8

ali katalog virtualnega sveta: Kako urediti kaos?«. V njem je podrobno primerjala nabor metapodatkov v formatu Dublin Core z UNIMARC-om in pripravila tudi
konverzijsko tabelo.
Trem še neobjavljenim člankom so dodani trije ponatisi prispevkov, ki so širši
javnosti morda manj dostopni. Prvi je iz knjige Zbornik razprav: 10 let Oddelka
za bibliotekarstvo: 1987-1977 - iz leta 1998, z naslovom »Normativna kontrola
iz preteklosti v prihodnost: ali se sedanjost odloča za mednarodno sodelovanje?«, v katerem predvsem poudarja pomen mednarodnega sodelovanja pri pripravi
in izmenjevanju normativnih datotek, predvsem za ‘nacionalne’ avtorje. Sledi mu
referat, ki ga je Zlata predstavila na posvetovanju ZBDS v Mariboru leta 2000
(»Oblikovanje bibliografske podatkovne zbirke za gradivo iz obdobja ročnega
tiska: projekt CERL-a«). Zadnji je prispevek o retrospektivni konverziji katalogov NUK »Merging past and future: transferring old catalogue records into automated systems (Slovenian example)«, ki sva ga skupaj predstavili na konferenci
CRIMEA v Sudaku (Ukrajina) leta 1999.
Uvod Zlatinim člankom so prispevki štirih kolegov, ki vsak na svoj način opisujejo Zlato kot človeka, kot bibliotekarko, kot znanstvenico: njeno delo v NUK,
na Oddelku za bibliotekarstvo, v Komisiji za katalogizacijo, v mednarodnih organizacijah.
Zbornik zaključuje članek Jerryja Saya in Alenke Šauperl »Išče se: učinkovit in
preprost knjižnični katalog«, ki sta ga avtorja posvetila Zlati.
Veliko misli je ostalo neizgovorjenih, načrtov neizpolnjenih. Še malo po novem
letu sva načrtovali članek o relacijah modela FZBZ v formatu UNIMARC in se
dogovorili, da greva skupaj gledat Gospodarja prstanov…
Hvaležna sem, da sva bili vsaj nekaj časa sopotnici.

Maja Žumer
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informacijsko znanost in knjigarstvo
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