SLOVENSKA KATALOGIZACIJSKA PRAKSA
IN FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA
BIBLIOGRAFSKE ZAPISE (FZBZ):
PRIMERJALNA ANALIZA
Zlata Dimec

Izvirni znanstveni članek
UDK 025.31:015(497.4)

Izvleček
Študija IFLE Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ) je postavila nov okvir
tako za katalogizacijske pravilnike kot za pravila vsebinske obdelave. Pariška načela
so definirala funkcije kataloga in iz teh izhajajo določila dveh slovenskih pravilnikov
za katalogizacijo, Kalanovega Abecednega imenskega kataloga in Veroninega Pravilnika i
priručnika za izradbe abecednih kataloga. Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise so določile
funkcije zapisov samih, ne glede na vrsto podatkovne zbirke, ki jo tvorijo. V primerjavi z zahtevami FZBZ o obsegu nacionalnih bibliografskih zapisov imajo zapisi slovenske bibliografije več opisnih elementov po ISBD, vendar so manj dosledni pri navajanju pomembnih opomb k bibliografski preteklosti in posledično precej skromni pri
določanja enotnega naslova. Ravno enotni naslov pa je tisti, ki omogoča identifikacijo
medsebojno povezanih del in njihovih izraznih oblik, zato ta praksa ne zadošča zahtevam FZBZ. Zaradi razpršene obdelave različnih vrst gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici se pojavljajo tudi razlike pri obsegu zapisov. Zato je potrebno podrobneje določiti merila za gradivo, vključeno v slovensko nacionalno bibliografijo in tudi
čimbolj poenotiti obseg podatkovnih elementov.
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Abstract
IFLA study Functional requirements for bibliographic records (FRBR) set a new frame for
both cataloguing codes and subject analysis. The Paris Principles defined the functions of the catalogue followed by both cataloguing codes used in Slovenia: P. Kalan’s
Abecedni imenski katalog and E. Verona’s Pravilnik i priručnik za izradbe abecednih kataloga.
Functional requirements for bibliographic records define the functions for records themselves, irrespective of the type of the database consisted of these records. Compared
to the requirements for the national bibliographic records as defined by FRBR, the
records belonging to the Slovenian national bibliography show more descriptive elements and less notes on bibliographic history, which reflects in lack of uniform titles.
As the uniform title itself enables the identification of related works and their expressions, this practice does not satisfy the FRBR requirements. Differences in the extent
of records for different types of material derive from decentralised processing at the
National and University Library. It is therefore necessary to establish uniform criteria
for both materials included into the Slovenian national bibliography, and the extent of
data elements.
Key words: cataloguing, cataloguing rules, bibliographic records, national bibliographies, Slovenia, FRBR

1

Uvod

Študija IFLE Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (v nadaljnjem besedilu FZBZ)
je ob izidu leta 1998 postavila nov okvir tako za katalogizacijske pravilnike kot
za pravila vsebinske obdelave. Namen prispevka je izdelava primerjalne analize
med zahtevami FZBZ in slovensko katalogizacijsko prakso, ki izhaja iz določil
dveh slovenskih veljavnih katalogizacijskih pravilnikov: Pravilnika i priručnika
za izradbu abecednih imenskih kataloga (v nadaljnjem besedilu PPIAK) Eve Verone
in Abecednega imenskega kataloga (v nadaljnjem besedilu AIK67) Pavleta Kalana.
Podan je pregled modela FZBZ in primerjava funkcionalnih zahtev za bibliografske zapise s funkcijami kataloga glede na pariška načela. FZBZ določa obvezne
elemente za nacionalne bibliografske zapise, zato bo izdelana primerjava med
temi priporočili FZBZ in slovensko katalogizacijsko prakso, razvidno iz zapisov
za slovensko nacionalno bibliografijo. Rezultati analize bodo strnjeni v priporočila za nadaljnjo politiko oblikovanja zapisov za slovensko nacionalno bibliografijo, kar seveda lahko vpliva tudi na slovensko katalogizacijsko prakso nasploh.
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2

Funkcije kataloga

2.1

Pariška načela ter AIK67 in PPIAK

Slovenska katalogizacijska praksa temelji na dveh pravilnikih: osnova je Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga Eve Verone (Verona, 1983 in 1986), v
določenih primerih pa se še uporabljajo določila Abecednega imenskega kataloga
Pavleta Kalana (Kalan, 1967). Oba pravilnika navajata funkcije kataloga po 2. točki
pariških načel (Načela, 1961, str. 110):
Katalog naj bo sredstvo, s katerim uspešno ugotovimo,
2.1 ali knjižnica ima knjigo1 , ki jo označuje:
a) avtor in stvarni naslov ali
b) samo stvarni naslov, če avtor na publikaciji ni naveden, ali
a) ustrezno nadomestilo za naslov, če avtor in stvarni naslov nista primerna
ali ne zadoščata za identifikacijo;
1.2 a) katera dela določenega avtorja in
b) katere izdaje določenega dela ima knjižnica.
Pariška načela so s temi določili omogočila izpolnitev dveh funkcij: iskalne (2.1)
in zbirne (2.2). Priporočilo, naj bi pariška načela postala osnova za oblikovanje
nacionalnih katalogizacijskih pravilnikov, je upošteval že slovenski pravilnik
za katalogizacijo Pavleta Kalana Abecedni imenski katalog, ki je izšel leta 1967
(AIK67) in zgoraj navedena načela v 2. členu povzema dobesedno. V 3. členu dodaja
splošno priporočilo: ‘Da bi katalog uspešno opravljal svoje naloge ter bi njegovi
uporabniki čim laže in čim hitreje dobili iskane knjige, naj bo sleherna knjiga
vpisana vanj tako, da jo je mogoče identificirati, vpisi pa naj bodo pregledno
razporejeni.’ (AIK67, str. 7). 4. člen vsebuje še naslednje navodilo: ‘V katalogu
naj bo za vsako publikacijo vsaj en vpis. Dva ali več vpisov je napraviti, kadar to
zahtevajo potrebe uporabnikov ali posebne lastnosti publikacije.’ (AIK67, str. 7).
Pač pa Pravilnik Eve Verone v uvodnem poglavju (Verona 1986, str. 13) navaja
funkcije kataloga takole:
1. Abecedni katalog mora odgovoriti na vprašanje, ali knjižnica ima določeno
enoto knjižničnega gradiva2 (pariško načelo 2.1).

1

ali drugo obliko knjižničnega gradiva, kot navaja v opombi.

2

V opombi pojasnjuje, da uporablja izraz enota knjižničnega gradiva namesto izraza publikacija iz
prve izdaje PPIAK, ker naj bi ta širši izraz obsegal tudi neknjižno gradivo. V resnici tudi neknjižno
gradivo (npr. zvočni posnetki, videokasete itn.) sodi med publikacije, zato lahko izraz ‘enota
knjižničnega gradiva’ razumemo res v najširšem pomenu tudi za nepublicirano gradivo, ki ga
hrani knjižnica in podatke o njem vključuje v svoje kataloge. Vendar PPIAK vsebuje le določila
za katalogizacijo tiskanih publikacij.
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2. Abecedni katalog mora nuditi pregled nad izdajami, prevodi in predelavami
določenega dela (pariško načelo 2.2.b).
3. Abecedni katalog mora nuditi pregled vseh enot knjižničnega gradiva, ki vsebujejo dela določenega avtorja in so v knjižnici (pariško načelo 2.2.a).
Verona v tem predgovoru ugotavlja, da si funkcije kataloga pogosto nasprotujejo
(1986, str. 13-16). Do tega prihaja, ker isto delo lahko izide v različnih izdajah, z
različnimi naslovi (predvsem pri prevodih, pa tudi pri izdajah v istem jeziku), z
navedbo avtorja ali brez nje itn. Zato en sam kataložni vpis pogosto ne zadostuje
(ne pozabimo, da gre za abecedni imenski katalog v listkovni ali knjižni obliki!),
ampak so potrebni dodatni vpisi. Navaja, da uporabniki kataloga najpogosteje
iščejo določeno enoto knjižničnega gradiva (1. naloga kataloga), na drugem mestu pa je iskanje vseh del določenega avtorja (3. naloga kataloga). Zato se PPIAK
osredotoča na ti dve funkciji kataloga, ki ju izpolnimo z izdelavo glavnih vpisov
in sicer tako, da so vsi vpisi za publikacije istega avtorja zbrani pod enotno značnico za tega avtorja (3. naloga kataloga), v okviru te značnice pa po stvarnem naslovu publikacije (1. naloga kataloga); glavni vpis pa je v določenih primerih izdelan
pod stvarnim naslovom. Verona dopušča, da izdelamo tudi dodatni vpis za enotni naslov dela, kadar se ta razlikuje od stvarnega naslova, v takih primerih je
izpolnjena tudi 2. funkcija kataloga. Vendar dvomi, da so uporabniku vedno jasna pravila, po katerih se izdelujejo glavni in dodatni vpisi, ki ustrezajo tako
določenim funkcijam abecednega imenskega kataloga. Zato v pravilniku določi
izdelavo dodatnih vpisov pod elementi, za katere predvideva, da jih uporabnik
tudi še uporablja po iskanju. Taka predvidevanja je seveda glede na raznolikost
knjižnic oz. njihovih uporabnikov nemogoče posploševati, zato pravilnik
knjižnicam prepušča, da se odločijo v prid svojim uporabnikom in izdelajo dodatne vpise, ‘kadar je to za uporabnike koristno’. Tako zaključi, da je naloga dodatnih vpisov v abecednem imenskem katalogu, da na enem mestu zberejo vse
izdaje, prevode, priredbe itn. nekega dela (2. funkcija kataloga) in da uporabnikom
olajšajo najdenje določene enote knjižničnega gradiva (1. funkcija kataloga). Navaja
tudi vlogo kazalk in vodilk ter analitičnih dodatnih vpisov, ki prispevajo k izpolnitvi 1. funkcije kataloga, ter izdelavo zbirnih kataložnih vpisov, ki vsebujejo
podatke o vseh publikacijah, ki izidejo v okviru določene zbirke.
Glede na zgoraj navedena načela Verona na koncu uvoda povzema, da vsako enoto
knjižničnega gradiva v abecednem imenskem katalogu predstavljajo naslednje
kataložne enote:
a) glavni vpis, ki vsebuje popolni bibliografski opis in ki pod določeno avtorsko ali formalno značnico vsebuje stvarni naslov enote;
b) dodatni vpis, ki pod določeno avtorsko ali formalno značnico vsebuje enotni
naslov enote, kadar se ta razlikuje od stvarnega naslova;
c) dodatni vpisi, analitični dodatni vpisi, kazalke in/ali vodilke, ki olajšajo najdenje te enote;
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č) zbirni vpis za stvarni naslov zbirke, ki ji pripada enota.
Kot vidimo, daje Verona prednost 1. in 3. funkciji kataloga, torej možnosti za
iskanje knjižnične enote po določenih značilnostih (ena od pomembnejših je
stvarni naslov), in zbirni funkciji pod enotno avtorsko značnico. Zanju predpiše
izdelavo glavnih vpisov. Zbiranje pod enotnimi naslovi del je zanjo drugotnega
pomena in zanje lahko (ne pa vedno nujno) izdelamo dodatne vpise. Predpiše jih
le za klasična anonimna dela, pri katerih obvezno določimo enotni naslov za
dodatni vpis. Zanimivo pa je, da predvideva tudi izdelavo zbirnega zapisa za
zbirko, v kateri so izšle določene publikacije. O tem namreč pri navajanju funkcij kataloga ni govora ne pri pariških načelih pa tudi v PPIAK ne. Zahteva (Verona
jo sicer omejuje na ‘nekatere knjižnice oz njihove uporabnike’) razširja 3. funkcijo kataloga ( pariško načelo 2.2.a), ki bi se lahko glasilo takole:
Abecedni katalog mora nuditi pregled vseh enot knjižničnega gradiva, ki vsebujejo dela določenega avtorja in/ali so izšla v določeni zbirki in so v knjižnici.
Domanovszky tej dodatni funkciji, ki jo je našel v Veroninem osnutku za PPIAK
iz leta 1962 (Domanovszky, 1975, str. 32), sicer oporeka, ker trdi, da je primarna
funkcija kataloga dostop do posameznih publikacij. To pa pariška načela omogočajo, le da moramo upoštevati različne nivoje publikacij: zbirka je kot serijska
publikacija enota zase in kot taka vključena v katalog, sestavljajo pa jo posamezne
avtonomne publikacije, ki jih spet predstavljajo posamezni zapisi. Domanovszky opozarja, da posebno pozornost zaslužijo predvsem publikacije, ki v eni fizični enoti vsebujejo dve deli ali več, za kar Verona sicer predvideva izdelavo
analitičnih dodatnih vpisov.

2.2

Literarna enota : bibliografska enota

Verona je svoje stališče izoblikovala že v obdobju pred sprejetjem pariških načel,
ko je potekala diskusija, ali uporabnik išče predvsem določeno publikacijo (npr.
knjigo z določenim naslovom, ki je izšla v določeni zbirki) ali predvsem določeno
delo (duhovno stvaritev, kot ga imenuje Verona), pri katerem je njegova fizična
realizacija v obliki publikacije manj pomembna). Verona je uvedla izraza bibliografska enota za publikacijo in literarna enota za delo (Verona, 1959). Tu je tudi
jasneje razložila, zakaj si funkcije kataloga medsebojno nasprotujejo. Če bi namreč katalog dosledno izpolnjeval izključno samo prvo, iskalno funkcijo, ki služi
najdenju bibliografske enote, bi pri izdelavi kataložnih vpisov izhajali izključno
iz podatkov v publikaciji sami: ne bi iskali avtorja, če ta v publikaciji ni naveden,
in ne bi določali enotne značnice, ampak bi značnico oblikovali iz oblike avtorjevega imena, navedene v publikaciji. To pa bi seveda onemogočilo zbirno funkcijo kataloga, ki naj bi nudila pregled nad deli istega avtorja in različnimi izdaja-
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mi istega dela (literarnimi enotami). Pri izpolnjevanju zbirne funkcije kataloga
smo namreč zavezani ugotavljanju podatkov o avtorju in/ali delu, preverjamo
enotne značnice in ugotavljamo bibliografsko preteklost objavljenih del.
Priznavanje večje ali manjše pomembnosti iskalne oz. zbirne funkcije kataloga
je takrat prineslo določila o tem, katero funkcijo bomo uresničili z glavnim (torej
obveznim, morda edinim) vpisom v katalog. Tako smo prek pravilnikov prišli
do ustaljene prakse, ki nam poleg izdelave bibliografskega opisa sicer narekuje
določanje enotne značnice za osebne in korporativne avtorje, ne pa tudi za
posamezna dela. Izjema so klasična anonimna dela, pri katerih obvezno določimo enotni naslov, vendar samo za dodatni vpis.
Vendar je vprašljivo, ali iz pariških načel izhajajoči pravilniki dejansko omogočajo pregled nad vsemi deli določenega avtorja. Pri tem moramo najprej razložiti
pojmovanje termina avtor, pri čemer oba pravilnika pod izrazom razumeta tako
individualnega kot korporativnega avtorja. Kalan ga v AIK67 (str. 149) definira
kot ustvarjalca (tj. pisca, skladatelja, slikarja itn.) dela in pojasni: ‘Glede na delež
posameznika v publikaciji, ki je rezultat dela več avtorjev, razlikujemo primarno
avtorstvo, tj. avtorstvo v ožjem pomenu, in sekundarno avtorstvo; za sekundarne
avtorje štejemo npr. urednike (izdajatelje), pisce predgovorov, spremnih besed,
opomb itd., prevajalce, ilustratorje, sestavljalce kazal ipd.’ Za Verono pa je v
PPIAK (str. 378) fizična oseba avtor dela, ki je njena duhovna stvaritev; korporacija pa je avtor dela, kadar je v njem izražen rezultat skupnega ustvarjalnega
in/ali organizacijskega delovanja korporacije.
Zanimivo je, da Kalan uporablja izraza primarno in sekundarno avtorstvo (resda
samo v definiciji), ki sta se v Sloveniji bolj uveljavila šele pred nekaj leti ob uvedbi
formata UNIMARC, pred tem je bil sam izraz ‘avtor’ praviloma rabljen za primarnega avtorja.
Lahko ugotovimo, da tako AIK67 kot PPIAK omejujeta izdelavo dodatnih vpisov
celo za primarne avtorje: če so v publikaciji navedeni več kot trije primarni avtorji, je predpisan dodatni vpis samo za prvega navedenega avtorja. Še toliko manj
podatkov nam nudi katalog o delih t.i. imenovanih sekundarnih avtorjev (urednikih, ilustratorjih, prevajalcih itn.), saj zanje izdelamo dodatne vpise v več ali
manj izjemnih primerih. Dodatni vpisi so tako v AIK67 kot v PPIAK precej natančno navedeni (v AIK67 zelo pregledno v členih 124-125, v PPIAK pa so vključeni v posamezne člene).
Iz tega lahko zaključimo, da tako AIK67 kot PPIAK zagotavljata izpolnjevanje
iskalne in zbirne funkcije kataloga le delno, saj ne omogočata iskanja po vseh
primarnih avtorjih in tudi ne pregleda vseh del, ampak praviloma samo klasičnih anonimnih del. Pri avtorskih delih namreč Verona priporoča izdelavo dodatnih vpisov pod avtorsko značnico in enotnim naslovom le pri tistih delih, ki
pogosto izhajajo v različnih izdajah, jih veliko prevajajo itn. Slovenska katalo-
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gizacijska praksa tudi tega določila ni upoštevala, na priporočilo Narodne in
univerzitetne knjižnice se je začelo delno uveljavljati šele v računalniškem vzajemnem katalogu COBIB. Pač pa je slovenska bibliografija vedno omogočala
iskanje po vseh primarnih in sekundarnih avtorjih: v tiskani obliki prek kazal, v
računalniški pa z vnosom vseh teh avtorjev v ustrezno indeksirana polja. Temu
zgledu je sledila tudi večina drugih knjižnic, ki sodelujejo v slovenskem vzajemnem katalogu, zato lahko opažamo, da vnašajo več tovrstnih podatkov tudi
pri tujih publikacijah (npr. vse primarne avtorje, prevajalce, ilustratorje, urednike itn.).

3

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise
(FZBZ)

3.1

Od kataložnih vpisov k bibliografskim zapisom

Štirideset let po sprejemu pariških načel imamo torej priložnost, da njihova
določila preverimo v luči tehnološkega razvoja, ki je namesto listkovnih prinesel računalniške kataloge. Takoj lahko rečemo, da restriktivnost pariških načel
verjetno temelji na dejstvu, da je bila izdelava dodatnih vpisov za listkovne kataloge zamudno in drago opravilo. Današnji računalniški katalog ne pozna glavnih
in dodatnih vpisov, pač pa en sam bibliografski zapis vsebuje tako bibliografski
opis publikacije kot tudi vse značnice in vsebinske oznake, povezane s publikacijo. Večkratne vpise v katalog (dosedanje glavne in dodatne vpise) nadomestijo
t.i. dostopni elementi, in te lahko poljubno določamo med vsemi sestavnimi deli
enega samega bibliografskega zapisa. Tako bibliografski zapis prevzame funkciji
glavnega in dodatnega vpisa (tudi analitičnega dodatnega vpisa) ter izenači vlogo
teh dveh oz. treh vrst kataložnih enot listkovnega kataloga.
V uvodnem poglavju Ifline študije o funkcionalnih zahtevah za bibliografske
zapise (Functional requirements for bibliographic records, 1998 oz. Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise, 2000) najdemo ugotovitev, da spremenjena tehnologija
ni edina značilnost, ki je v zadnjih desetletjih ključno vplivala na katalogizacijo
v knjižnicah. Pomemben dejavnik je tudi zmanjševanje sredstev, ki ga knjižnice
dobivajo za svoje delovanje in ki je marsikje imelo za posledico zmanjševanje
stroškov za katalogizacijo – to pa je možno tako, da ta postopek čimbolj poenostavimo oz. skrajšamo. Nemalo knjižnic je zato skrčilo obseg kataložnih vpisov
oz. zapisov (tako bibliografskega opisa kot števila dostopnih elementov) na minimum. Tema, ki so si jo zastavili na Seminarju o bibliografskih zapisih v Stockholmu leta 1990, je ob upoštevanju teh dejstev vključevala tudi učinkovito zadovoljevanje potreb različnih uporabnikov teh zapisov glede na različne vrste gradi-
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va in glede na različno rabo teh zapisov. Eden od sklepov tega seminarja je bil
naročilo študije, ki naj bi opisala ‘funkcije, ki jih omogoča bibliografski zapis
glede na različnost medijev, uporabe in potreb uporabnikov. Študija naj razišče
celotni obseg funkcij bibliografskega zapisa v najširšem smislu, tj. zapisa, ki
obsega bibliografski opis, iskalne elemente (imena, naslove, predmetne oznake
itd), ostale razvrstitvene elemente (klasifikacija itd.) in anotacije.’ (FZBZ, str. 12).
Študija naj bi tudi prinesla odgovor na vprašanje, kakšne podatke naj vsebuje
bibliografski zapis in kako naj ustreza potrebam uporabnikov. Poleg tega naj bi
določila osnovni obseg podatkov za nacionalne bibliografske zapise, tako da bi
knjižnicam omogočili racionalizirano obdelavo, uporabnikom pa zagotovili
bistvene podatke.
Študija je uporabnike definirala kar najširše – to niso le končni uporabniki, ampak tudi osebje knjižnice, poleg tega pa še založniki, distributerji, knjigotržci in
ponudniki informacijskih storitev. Poleg tega študija upošteva razlike pri uporabi bibliografskih zapisov: za katalogizacijo, inventarizacijo, izposojo, poizvedovanje itn., vključuje pa vse vrste gradiva glede na vsebino in obliko.
V študiji je bila uporabljena metodologija, ki je bila razvita za konceptualne
modele relacijskih podatkovnih zbirk (FZBZ, str. 18). Pri tem se določi t.i. entitete, ki so zanimive za določene uporabnike, definirajo se odnosi med njimi,
sledi pa identifikacija njihovih značilnosti oz. atributov. Vsakemu atributu in
odnosu se določi pomembnost glede na entiteto, ki uporabnika zanima, in glede
na osnovne postopke uporabnikov. Ti postopki so po tej študiji naslednji (FZBZ,
str. 17):
1. najdenje: uporaba podatkov, da bi našli gradivo, ki ustreza uporabnikovim
iskalnim zahtevam (npr. iskanje dokumentov določenega avtorja ali na
določeno temo);
2. identifikacija: uporaba podatkov, da bi identificirali entiteto (npr. preverjanje, ali podatki v zapisu ustrezajo iskanemu dokumentu);
3. izbira: uporaba podatkov, da bi izbrali entiteto, ki ustreza uporabnikovim
potrebam (npr. izberemo izdajo dela v jeziku, ki ga uporabnik obvlada);
4. pridobitev: uporaba podatkov, da bi pridobili dostop do entitete (npr. naročiti
knjigo za izposojo).

3.2

Entitete po FZBZ

Entitete v FZBZ predstavljajo ključne interese uporabnikov bibliografskih zapisov (FZBZ, str. 21). Študija jih razvrsti v tri skupine:
1. skupina: delo, izrazna oblika, pojavna oblika, enota
2. skupina: oseba, korporacija
3. skupina: pojem predmet, dogodek, kraj
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Tu bomo obravnavali predvsem entitete 1. skupine, pri katerih obudimo diskusijo, ki je pripeljala do Veronine študije o bibliografskih in literarnih enotah (Verona, 1959): ali uporabnik išče določeno delo ali določeno knjigo, kaseto itn.
Študija poskuša te entitete natančno definirati:
- delo je intelektualna ali umetniška stvaritev na abstraktni ravni; o delu govorimo, ne da bi pri tem imeli v mislih njegov jezik ali njegovo materialno
obliko;
- izrazna oblika dela je intelektualna ali umetniška izvedba dela v obliki ustreznega besedilnega, slikovnega, zvočnega itn. zapisa;
- pojavna oblika je fizična realizacija izrazne oblike dela, npr. avtorjev rokopis, knjiga, videokaseta itn.; izraz zajema vse primerke, ki jih družijo skupne
lastnosti;
- enota je posamezen primerek pojavne oblike, npr. izvod knjige.
Entiteti delo in izrazna oblika sta si dejansko precej blizu, razlikujeta se le v nivoju
abstraktnosti. Obe definiciji vsebujeta neposrečeno formulacijo ‘intelektualna
ali umetniška stvaritev’, ki jo lahko razumemo tako, da umetniške stvaritve niso
plod intelektualnega dela. O tem bi seveda lahko razpravljali, vendar poskušajmo raje pojasniti razliko med entitetama. Če govorimo o Iliadi kot delu, imamo
v mislih zgodbo trojanske vojne. Z izrazno obliko ta zgodba postane določnejša,
ko govorimo o besedilu v stari grščini ali v slovenskem prevodu, v izvirni pesniški obliki ali poenostavljeni prozi. Šele pojavna oblika prinese nekaj bolj konkretnega: izide knjiga, v kateri je objavljena npr. skrajšana prozna različica Iliade
v slovenskem prevodu, in v roki držimo primerek te pojavne oblike – enoto.
Pojavna oblika torej ne vsebuje dela samega, ampak izključno njegovo izrazno
obliko. Delo je eno samo, definirano pa je prek svojih različnih izraznih oblik, ki
se udejanijo v pojavni obliki takoj, ko dobijo fizično podlago: papir, magnetni
trak, plastiko itn. Pojavna oblika je lahko en sam primerek, npr. avtorjev rokopis, kip, slika itn., torej ni nujno publikacija, pri kateri gre za večje število izvodov. Res pa je, da pri definiciji publikacije večje število izvodov sploh ni več
nujno, poudarjena je dostopnost javnosti (npr. pri online dokumentih).
Entiteti 2. skupine sta oseba in korporacija, in sicer v večkratni vlogi: avtorski (v
širšem smislu), proizvodni in skrbniški. Oseba ali korporacija se torej lahko
pojavljata kot nosilki odgovornosti za delo oz. izrazno obliko, pa tudi v vlogah
založnika, tiskarja ali distributerja pojavne oblike, ali pa kot lastnici posamezne
enote (posameznih enot) pojavne oblike. Tako je npr. Branko Gradišnik avtor dela
Čas in prevajalec dela Slaughterhouse five (prevod kot izrazna oblika tega dela ima
naslov Klavnica pet), Mladinska knjiga je založnica pojavnih oblik, Narodna in
univerzitetna knjižnica pa lastnica vsaj dveh izvodov vsake od pojavnih oblik
teh del oz. izraznih oblik del.
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Entitete 3. skupine so tiste, ki jih identificiramo kot teme del:
- pojem (kot abstraktna predstava ali ideja, npr. politika, jahanje, medicina);
- predmet (živi in neživi predmeti iz narave, izdelki itn., npr. mačke, postelje);
- dogodek (vključuje tudi časovna obdobja, npr. 2. svetovna vojna, romantika);
- kraj (sodobne ali zgodovinske lokacije oz. političnoteritorialne enote, npr.
Kras, Avstro-Ogrska).
Tema del so seveda lahko tudi entitete 1. in 2. skupine in v takih primerih se pojavljajo v funkciji predmetnih oznak.

3.3

Atributi in odnosi

Na vsako entiteto v modelu se nanašajo določene značilnosti oz atributi (FZBZ,
str. 40-62), ki so lahko razvidni iz pregleda entitete (npr. naslov), lahko pa so entiteti
pripisani od zunaj (npr. identifikacijska številka v katalogu). Atributi so bili
določeni predvsem z analizo podatkovnih elementov v ISBD-jih, Smernicah za
normativne in napotilne vpise, Smernicah za predmetne normativne in napotilne vpise
in Priročniku za UNIMARC. Samo nekaj primerov: naslov je atribut tako dela kot
izrazne in pojavne oblike, kraj izida in ISBN sta atributa samo pri pojavni obliki,
signatura in prstni odtis pa sta atributa samo pri enoti.
Bibliografski odnosi v okviru modela (FZBZ, str. 63-90) služijo za ustvarjanje
povezav med entitetami, kar uporabniku omogoči, da najde med seboj sorodne
entitete. Pri tem se moramo zavedati, da bibliografski zapisi v prvi vrsti identificirajo pojavne oblike, v okviru posameznega zapisa pa so razvidni podatki o
delu oz. njegovi izrazni obliki. Ko iščemo določen naslov in najdemo več ustreznih zapisov, bomo lahko prek značnice ugotovili, katero delo/izrazna oblika/
pojavna oblika je pravzaprav tisto/tista, ki ga/jo iščemo. Če npr. iščemo naslov
‘Moje življenje’, bomo dobili vrsto zapisov za pojavne oblike, iz katerih bo prek
značnice razvidno, da sta različni deli z enakim naslovom napisala tako Ivan
Cankar kot Janez Trdina. V takem primeru gre za odnos med osebo (avtorjem) in
delom, razvidnost takega odnosa v zapisu pa nam pomaga pri identifikaciji ustreznega dela.
Iskanje naslova ‘Galjot’ privede do zapisov za pojavne oblike, v katerih je objavljena izvirna izrazna oblika tega Jančarjevega romana v slovenščini, ob ustreznem
indeksiranju pa tudi za prevode v srbščino (Galijot), madžarščino (A gályarab) in
poljščino (Galernik). V tem primeru gre za odnose med delom in njegovimi
izraznimi oblikami.
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Zanimivi so npr. odnosi med posameznimi deli, ki kljub različnim naslovom
odražajo neko medsebojno povezavo. Npr. povezava med Cankarjevim romanom
‘Martin Kačur’ in po njem posnetim filmom ‘Idealist’ ne bo vidna na prvi pogled,
ampak le, če bo zapis za videokaseto s tem filmom vseboval podatek, da gre za
predelavo romana v film režiserja Igorja Pretnarja oz. če bo izdelan analitični
dodatni vpis za Cankarja v povezavi z naslovom Martin Kačur.
Tovrstnih primerov bi lahko našteli še več, vendar naj služijo le kot ilustracija k
poglavju 3.5, v katerem je predstavljen predlog FZBZ glede obsega podatkov za
nacionalne bibliografske zapise.

3.4

Cutterjeva načela – senca preteklosti kot navdih
prihodnosti

Zanimivo je, da Iflina študija govori o bibliografskih zapisih, in ne o katalogu
kot pariška načela (Strunck, 1999). Tako se izognemo razpravam o tem, ali dandanes katalog še predstavlja knjižnično zbirko, saj je tehnologija korenito spremenila oz. vsaj relativizirala to včasih nesporno povezavo (npr. na spletu dostopen elektronski dokument v resnici ni del knjižnične zbirke, čeprav knjižnični
katalog vsebuje zapis o tem dokumentu). Bibliografski zapisi torej lahko sestavljajo katalog, naj si bo knjižnični, založniški ali knjigotrški, in v tem primeru
izpolnjujejo vse štiri uporabnikove postopke. Lahko pa bibliografski zapisi sestavljajo bibliografijo, ki praviloma ne nudi podatkov, potrebnih za pridobitev
enote (npr. signature za izposojo). Vendar pa v primeru online dokumentov tudi
to ne drži več, saj mora bibliografski zapis vsebovati tudi opombo o načinu dostopa
kot obvezni del bibliografskega opisa po ISBD(ER). To pa je podatek, ki omogoča
dostop do dokumenta, kakor tudi podatek o signaturi omogoči, da uporabnik
lahko dobi zaželeno publikacijo (oz. enoto pojavne oblike) v knjižnici. To lahko
razložimo s tem, da pri online dokumentih pravzaprav ni razlike med pojavno
obliko in enoto, saj ena sama enota predstavlja celotno pojavno obliko (izjema
so zrcalne strani). Take enote si tudi ne izposodimo, si jo pa lahko prenesemo v
svoj računalniški sistem in s tem ustvarimo novo enoto, ki pa ni nujno javno
dostopna.
V študiji navedeni postopki tako predstavljajo funkcije bibliografskih zapisov,
ki jih sedaj lahko primerjamo s funkcijami kataloga, izraženimi v pariških načelih oz. v Veroninem PPIAK. Prva ugotovitev je, da pariška načela in Verona govorijo o funkcijah abecednega imenskega kataloga, medtem ko se funkcije bibliografskih zapisov po FZBZ nanašajo tudi na dostopne elemente, ki predstavljajo
vsebino oz. tematiko publikacije (gesla, ključne besede, klasifikacijske oznake).
Po tem so bližje Cutterjevim določilom, prvič objavljenim v Rules for a printed
dictionary catalog leta 1876 (cv: Maxwell, 1977):
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1. Omogočiti uporabniku, da najde knjigo, o kateri mu je znan:
A. avtor ali
B. naslov ali
C. tema
(iskalna funkcija kataloga)
2. Katalog naj omogoči pregled, kaj ima knjižnica:
D. od določenega avtorja
E. na določeno temo
F. v določeni vrsti literature
3. Katalog naj pomaga pri izbiri knjige:
G. glede na izdajo (torej bibliografsko)
H. glede na literarno zvrst ali vsebino
(zbirna funkcija kataloga)
V Cutterjevih načelih se pojavljata izraza najti in izbrati, ki ju najdemo tudi v
FZBZ, čeprav je zadnji pri Cutterju omejen na izbiro določene izdaje in zvrsti.
Lahko ugotovimo, da je Cutter v svojih pravilih poskrbel za dostopnost podatkov tako z vidika opisne kot predmetne katalogizacije, saj se njegova pravila nanašajo na križni katalog, ki pri nas ni bil običajen. To je seveda bližje FZBZ, ki
sloni na spremenjeni obliki kataloga: en sam bibliografski zapis nadomesti več
listkov, ki jih potrebujemo, da z različnimi uvrstitvenimi elementi omogočimo
iskanje za isto publikacijo v npr. abcednem imenskem, predmetnem in sistematskem katalogu. Zaradi ločenih listkovnih katalogov in po mnenju nekaterih tudi
zelo različnih intelektualnih postopkov je v tem obdobju marsikje aktualna tudi
delitev obdelave na opisno ter predmetno katalogizacijo in klasifikacijo. Rezultat take organizacije dela je lahko tudi neusklajenost podatkov, ki so izhajali iz
dveh ločenih postopkov. Abecedni imenski katalog je bil obvezen in včasih edini
katalog v knjižnici, zato je pod svoje okrilje sprejel tudi nekaj določil, ki se bolj
tičejo vsebinske obdelave. Primer za to je izdelava dodatnega vpisa za osebo ali
korporacijo, omenjeno v stvarnem naslovu publikacije, ki jo obdelamo kot anonimno oz. njen(i) avtor(ji) niso navedeni na naslovni strani (AIK67/124m, PPIAK
24/3, 4). Praviloma gre za delo, ki govori o tej osebi. V bibliografskem zapisu
torej dvakrat vnesemo ime te osebe ali korporacije kot dostopni element: enkrat
glede na določila katalogizacijskega pravilnika za opisno katalogizacijo, drugič
glede na načela predmetne katalogizacije. Računalniški formati, katerih prvotni
namen je bil izdelava kataložnih listkov, to dandanes še vedno omogočajo. To je
razumljivo, saj ni nujno, da knjižnica sploh izvaja predmetno katalogizacijo.
Vendar pa bi se vsaka knjižnica, ki je v času listkovnih katalogov izvajala opisno
in predmetno katalogizacijo ločeno, ob prehodu na računalniško obdelavo nad
utemeljenostjo takega postopka lahko zamislila in morda spremenila.
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3.5

Zahteve za nacionalne bibliografske zapise

Ob primerjavi entitet 1. skupine po FZBZ z Veroninimi lahko ugotovimo, da njena literarna enota ustreza delu oz. njegovi izrazni obliki, bibliografska enota pa
pojavni obliki. Vprašanje, kaj od tega predvsem išče uporabnik, sicer še vedno
ostaja. Vendar naj bi model FZBZ izenačil izpolnjevanje obeh funkcij. To doseže
s tem, da predpiše podatke o entitetah v obliki kontroliranega dostopnega elementa (značnice), ki v enotni obliki odraža prosto oblikovano besedilo v bibliografskem opisu, bodisi prepisano s pojavne oblike (publikacije) ali formulirano
s strani katalogizatorja v opombi. Zapisi vsake nacionalne bibliografije naj bi
torej vsebovali podatkovne elemente, določene v 7. poglavju FZBZ, s pomočjo
katerih nacionalni bibliografski zapisi omogočajo spodaj navedene postopke
(FZBZ, str. 105).
-

-

-

najdenje vseh pojavnih oblik, ki utelešajo:
- dela, za katera je odgovorna določena oseba ali korporacija
- različne izrazne oblike določenega dela
- dela na določeno temo
- dela v določeni zbirki
najdenje določene pojavne oblike:
- če je znana oseba in/ali korporacija, odgovorna za delo v pojavni obliki
- če je znan naslov pojavne oblike
- če je znan identifikator pojavne oblike
identifikacija dela
identifikacija izrazne oblike dela
identifikacija pojavne oblike
izbira dela
izbira izrazne oblike
pridobitev pojavne oblike

Pti tem je navedeno opozorilo, da niso upoštevani postopki v zvezi z enotami,
ker nacionalne bibliografije teh podatkov praviloma ne vsebujejo.

3.6

Podatkovni elementi za nacionalne bibliografske
zapise po FZBZ : primerjalna analiza glede na
slovensko katalogizacijsko prakso

Po FZBZ povzemamo pregled podatkovnih elementov, potrebnih za izvedbo zgoraj
navedenih postopkov. Razdeljeni so v dve skupini (FZBZ, str. 119-123): opisne
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elemente po ISBD in elemente za razvrščanje (značnice in klasifikacijske številke). Pri vsakem podatkovnem elementu ali skupini podatkovnih elementov je
kratica PPIAK, ISBD in/ali AIK67. Sledi ji opomba, ki pove, ali je navedeni podatkovni element tudi zahteva PPIAK oz. AIK67 (oz. posameznih ISBD-jev3 , kadar PPIAK teh določil ne vključuje). Verona namreč v uvodu v 2. zvezek PPIAK
(Verona, 1983, str. 14) meni, da določila o bibliografskem opisu po PPIAK večinoma ustrezajo tudi merilom za nacionalne bibliografije, manjše knjižnice pa
lahko po lastni presoji izpustijo podatke, ki za njihove uporabnike niso potrebni
(Verona, 1983, str. 13). Oznaka SB pa uvaja opombo o praksi slovenske nacionalne bibliografije, kadar zapisi v eni ali drugi različici (na CD-ROM-u oz. v COBIB-u) ne izpolnjujejo te zahteve, jo izpolnjujejo le delno ali dosledno vključujejo več kot zahtevane elemente.
Pri tem je potrebno opozoriti, da v slovenskem vzajemnem katalogu COBIB zaenkrat še ni mogoče pregledovati zapisov nacionalne bibliografije kot posebnega segmenta, vsebuje pa najširši izbor zapisov, primernih za vključitev v nacionalno bibliografijo (vse vrste gradiva na vseh medijih, monografske in serijske
publikacije ter članke oz. sestavne dele). Različica na CD-ROM-u vsebuje zapise
za tiskane monografske publikacije, kartografsko gradivo, glasbene tiske in elektronske publikacije, zapisi izvirajo iz COBIB in so delno popravljeni. Pregled le
v določenih primerih vsebuje opombe o tiskani bibliografiji, ki izhaja ločeno za
tiskane monografske publikacije (zapisi od leta 1988 prav tako izvirajo iz COBIB-a) in za serijske publikacije (do nedavnega še pripravljana ročno). Nacionalna bibliografija na CD-ROM-u oz. v tiskani obliki ne vsebujeta zapisov za vse
vrste gradiva iz preprostega razloga: obdelava gradiva je porazdeljena po različnih
oddelkih Narodne in univerzitetne knjižnice, oddelek za nacionalno bibliografijo pa ne premore kadrovskih zmogljivosti, ki bi poskrbeli za ustrezno redakcijo
teh zapisov.
3.6.1 Po FZBZ obvezni podatkovni elementi za nacionalne bibliografske zapise
- opisni elementi po ISBD
3.6.1.1 Območje naslova in navedb odgovornosti
- Stvarni naslov
PPIAK: Člen 189 vsebuje določila za primere, ko je v pojavni obliki objavljena izrazna oblika enega dela. Člen 196 obravnava primere, ko pojavna oblika
vsebuje več del oz. njihovih izraznih oblik, členi 197-200 pa navedbo naslovov
posameznih del (izraznih oblik) brez zbirnega naslova.

3
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-

-

Vzporedni naslov (če bibliografska ustanova oceni, da je to pomembno)
PPIAK: Vzporedni naslov, naveden v predpisanem viru podatkov, je vedno
vključen v 1. območje (člen 191/1-10). Vzporednega naslova, ki ni naveden v
predpisanem viru podatkov, ne vključujemo v 1. območje, ampak v opombo
(člen 191/11).
SB: Če predpisani vir podatkov vsebuje veliko vzporednih naslovov (število
ni določeno, gre za presojo katalogizatorja), jih ne vključujemo v 1. območje,
ampak v opombi samo navedemo jezike vzporednih naslovov. Isto velja za
vzporedne naslove v tujih pisavah, pri katerih so težave s transliteracijo (npr.
kitajska ali arabska pisava). Vzporedni naslov, ki ni naveden v predpisanem
viru podatkov, je po presoji katalogizatorja lahko vključen v 1. območje v
oglatem oklepaju.
Navedba odgovornosti za osebe/korporacije z glavno odgovornostjo za delo
PPIAK: Člen 193/11 (če je oseb/korporacij več kot tri, navedemo prvo, čemur
sledijo tri pike in kratica ‘et al.’ v oglatem oklepaju). Člen 193 sicer določa
navajanje še drugih v pojavni obliki navedenih odgovornosti.
SB: Člen 193/11 upoštevamo od uvedbe računalniškega kataloga, pred tem so
bile v navedbi odgovornosti vedno navedene vse osebe/korporacije. Navajamo vse v pojavni obliki navedene odgovornosti, ki jih predpisuje PPIAK. Vsa
v pojavni obliki navedena imena pa so dostopna za iskanje v obliki značnice.
PPIAK: Člena 190 in 192 vsebujeta tudi določila o podnaslovu (dodatku k
naslovu), ki ga FZBZ ne predvidi kot obvezen element.
SB: Navajamo vse elemente 1. območja.

3.6.1.2 Območje izdaje
- Navedba izdaje
- Dodatna navedba izdaje
PPIAK: Člen 201. Člen 202 navaja še določila v zvezi z odgovornostjo za izdajo,
člen 203 pa vzporedne navedbe izdaje.
SB: Navajamo vse podatke v zvezi z izdajo.
3.6.1.3 Območje posebnih podatkov o gradivu
PPIAK: Ne vsebuje določil v zvezi s 3. območjem, zato uporabljamo določila
posameznih ISBD-jev.
- Številčenje
ISBD(S): Člen 3 (uvodna opomba: številčenje navedemo le, če serijsko publikacijo popisujemo po prvi številki).
SB: Upoštevamo ISBD(S).
- Navedba koordinat in merila
ISBD(CM): Člena 3.1 (merilo) in 3.3 (koordinate). Navedba koordinat je neobvezna.
SB: Upoštevamo ISBD(CM).
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Navedba vrste partiture
ISBD(PM): Člen 3.1 (če podatka ni, ga lahko dodamo).
SB: Podatek vključimo v 3. območje, če je naveden v glasbenem tisku.
[• FZBZ ne navaja navedbe vrste elektronskega vira, ki je po ISBD(ER) obvezen
element pri posredno dostopnih elektronskih virih in nadomešča fizični opis oz.
posebno oznako gradiva, ki je sicer obvezna za identifikacijo pojavne oblike].
3.6.1.4 Območje založništva, distribucije itn.
- Kraj izida, distribucije
- Ime založnika, distributerja
- Datum izida, distribucije
PPIAK: Členi 205-212. Če v publikaciji ne najdemo kraja izida in/ali založnika
ali če gre za samozaložnika, je obvezna navedba podatkov o tisku (210/3).
SB: Podatki o tisku so vedno vključeni v zapis.
3.6.1.5 Območje fizičnega opisa
- Posebna oznaka gradiva
- Obseg (če omogoči razlikovanje med eno in drugo pojavno obliko, npr. s številom strani oz. za razlikovanje izraznih oblik pri zvočnem in video gradivu)
- Mere (kadar vplivajo na opremo za predvajanje (npr. diskete, kasete)
PPIAK: Členi 213-217. Vključuje tudi podatke o fizičnih podrobnostih, praviloma ilustracijah (člen 215) in o spremnem gradivu (člen 217).
ISBD(NBM): Členi 5.1 - 5.4. Člen 5.2 navaja fizične podrobnosti, navedba
spremnega gradiva po členu 5.4 je neobvezna.
SB: Vedno navajamo vse ustrezne elemente.
3.6.1.6 Območje zbirke
- Stvarni naslov zbirke
- Vzporedni naslov zbirke (če bibliografska ustanova oceni, da je to pomembno)
- Prva navedba odgovornosti za zbirko (če naslov zbirke ne zadostuje za identifikacijo)
[• FZBZ na tem mestu ne navaja številčenja v zbirki, čeprav je navedeno v
točki 7.1.4 (najdenje pojavnih oblik).
PPIAK: Členi 218-226 (vključno z določili o številčenju). Vzporedne naslove
zbirke vključimo le, če so navedeni v istem viru podatkov kot stvarni naslov
zbirke (226/1).
SB: Upoštevamo PPIAK.
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3.6.1.7 Območje opomb4
- Opomba k obliki izrazne oblike (če je ne moremo razbrati iz drugih podatkov
v zapisu)
PPIAK: Členi 233/1, 2, 4 predpisujejo opombo o naravi, namenu, literarni
obliki.
- Opomba o jeziku (če ima izrazna oblika pomembno jezikovno vsebino)
PPIAK: Člen 233/5 (kadar iz glavnega dela opisa ni razvidno, v katerem jeziku je besedilo publikacije).
ISBD(NBM): Člen 7.1.1.1: V opombi lahko navedemo tudi jezik opisovane
enote ter odnos med njo in drugimi enotami.
- Opomba o razlikovalnih značilnostih izrazne oblike
PPIAK: Člen 235/1, 2: opombo k izdaji navedemo, kadar publikacija sama
nima formalnega podatka o izdaji, vendar gre za novo izdajo dela, kar je razvidno šele iz primerjave s prejšnjimi izdajami ali iz npr. predgovora.
SB: Nedosledno.
- Navedba pogostosti izhajanja
ISBD(S): Člen 7.0: Opomba o pogostosti izhajanja je obvezna, če podatek ni
razviden iz 1. območja.
- Opomba o načinu izvedbe izrazne oblike (notni zapis ali zvočni posnetek)
ISBD(PM): Člen 7.1.2.1: Navedemo opombo o glasbeni obliki in zasedbi.
ISBD(NBM): Člen 7.1.2: Navedemo opombo o umetniški obliki.
- Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – nadaljevanje
- Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti - suplement
- Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – dopolnilo
PO FZBZ je obvezna opomba o referenčnem odnosu med delom ali izrazno
obliko in njegovim/njenim nadaljevanjem, suplementom, dopolnilom. Referenčni odnos pomeni, da je neko delo/izrazna oblika namenjen/a uporabi
skupaj z matičnim delom/matično izrazno obliko (če gre npr. za kazalo ali
konkordanco k matičnemu delu, libreto kot dopolnilo glasbenemu zapisu za
opero, zaključek nedokončanega dela itn.).
PPIAK: Člen 236/11: Če to ni razvidno iz glavnega dela opisa, v opombi navedemo podatek, da gre za nadaljevanje nekega dela (PPIAK ne razlikuje med
referenčnimi ali samostojnimi deli ter njihovimi medsebojnimi odnosi).
- Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – revizija (tj. predelana, dopolnjena različica)
PPIAK: Člen 236/1-3: Navedemo opombo o drugačnem naslovu prejšnjih
izdaj, pri znanstvenih in strokovnih delih tudi opombo o letu prvega izida.
4

V vseh ISBD-jih so opombe najbolj ohlapno določene, le nekatere so pri posameznih ISBD-jih
obvezne. Te tudi dosledno upošteva Slovenska bibliografija, ki poleg tega vedno navaja tudi opombe
o vsebini in dodatkih k vsebini. Pri tem razdelku je opomba o praksi pri slovenski bibliografiji
navedena le, kadar gre za nedosledno uporabo določil PPIAK oz. ISBD-jev.
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ISBD(S): Člen 7.2: Obvezno navedemo opombo o redno revidirani izdaji.
Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – prevod
PPIAK: Člen 228/1-15: Navedemo opombe o prevodu in/ali predelavi dela.
ISBD(S): Člen 7.1.1.1: Če je opisovana serijska publikacija prevod druge publikacije in izhaja za njo v določenem časovnem razmaku, je obvezna opomba
o prevodu z navedbo ključnega naslova in ISSN izvirne serijske publikacije.
Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – matično delo (kadar zapis vsebuje podatke za podrejen sestavni del, npr. za posamezno poglavje, predgovor itn.)
Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov: 3 (Identifikacija matične enote). To v resnici ni prava opomba, ampak eden od segmentov za opis
sestavnega dela, za kar pa se pri podrejenih delih redko odločamo (FZBZ, str.
78). Obratno pa v opombi pri zapisu za matično delo navedemo podatek o
nesamostojnem delu, npr. predgovoru ali spremni besedi (PPIAK: Člen 240).
Opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – priredba (glasba)
ISBD(PM): Člen 7.2: Navedemo opombo o odnosu te publikacije do drugih
publikacij in drugih izdaj, prejšnjih objav in ponatisov.
ISBD(NBM): Člen 7.2: Navedemo opombo o odnosu med enoto in drugimi
enotami ter drugimi izdajami in ponatisi.
SB: Praviloma navajamo opombe o bibliografski preteklosti pri zapisih za
tiskane monografske in serijske publikacije, vedno za kartografsko gradivo,
pri ostalem gradivu pa je navajanje teh opomb manj dosledno.
Opomba k fizičnemu opisu – medij (če je to pomembno za uporabnike)
ISBD(NBM): Člen 7.5 (neobvezno): Navedemo opombo o različnih oblikah,
v katerih je enota (i.e.pojavna oblika) dostopna.
Opomba k fizičnemu opisu – naravni format (ročno tiskana knjiga)
Opomba k fizičnemu opisu – obseg signatur (ročno tiskana knjiga)
ISBD(A): Člen 7.5 (neobvezno): Navedemo dodatne podatke k fizičnemu
opisu, lahko navedemo signature.
Opomba k fizičnemu opisu – stopnja pomanjšanja (mikrooblike)
Opomba k fizičnemu opisu – format prikaza (projicirno gradivo)
ISBD(NBM): Člen 7.5 (neobvezno): Navedemo dodatne podatke o fizičnem
opisu, ki dopolnjujejo opis v 5. območju.
Opomba o sistemskih zahtevah (elektronski viri)
ISBD(ER): 7.5.1: Pri elektronskih virih z lokalnim dostopom obvezno navedemo opombo o sistemskih zahtevah.
Opomba k vezavi in dostopnosti – vir za nabavo/dostop (če je pojavno obliko težko pridobiti prek ustaljenih trgovskih virov, npr. pri samozaložnikih,
občasnih založnikih)
Opomba k omejitvam uporabe/dostopa
PPIAK: Nima ustreznega člena.
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ISBD-ji (razen ISBD(CM)): Člen 7.8: Navedemo opombe o pogojih dobave oz.
dostopnosti
SB: Upoštevamo ISBD, opomba je redka, predvsem k vezavi.
Opomba k načinu dostopa – način dostopa (pri oddaljenih elektronskih virih)
Opomba k načinu dostopa – naslov za dostop (pri oddaljenih elektronskih
virih)
ISBD/ER): Člen 7.5.2: Pri elektronskih virih z dostopom na daljavo obvezno
navedemo opombo o načinu dostopa.

3.6.1.8 Območje standardne (ali druge) številke in pogojev dostopnosti
- Standardna (ali druga) številka in pogoji dostopnosti
PPIAK: Člen 242: Navedemo ISBN, po potrebi s pojasnilom o založniku, vezavi itn.
ISBD-ji: Člen 8: Navedemo standardno ali drugo številko in po potrebi še pojasnilo. Navedba pogojev dobave/dostopnosti in/ali cene je neobvezna.
SB: Upoštevamo PPIAK oz. ISBD-je.
3.6.2 Po FZBZ obvezni podatkovni elementi za nacionalne bibliografske zapise
- elementi za razvrščanje
3.6.2.1 Imenske značnice
- Imenske značnice za osebe/korporacije z glavno odgovornostjo za delo
PPIAK: Členi 5, 10, 11 (glavno odgovornost za delo nosi en, dva ali trije avtorji): za prvega (edinega) avtorja je predviden glavni vpis, za drugega in tretjega
dodatna vpisa. Člen 12 (glavno odgovornost za delo nosijo štirje avtorji ali
več): obvezen je dodatni vpis za prvega avtorja (a le, če so avtorji navedeni
navedeni na naslovni strani), dopušča dodatne vpise tudi za ostale, če je to
potrebno.
SB: Dosledno oblikovanje značnic za vse osebe/korporacije, odgovorne za
določeno delo.
- Imenske značnice za osebe/korporacije z glavno odgovornostjo za izrazno
obliko
Po FZBZ razlika med obema vrstama odgovornosti ustreza razliki med delom in izrazno obliko. Vendar to razlikovanje v FZBZ ni čisto jasno. V razdelku
5.2.2 (str. 67-68) navaja primer za orkester, ki izvaja določene skladbe. Ker za
avtorja skladbe velja skladatelj, iz tega lahko sklepamo, da mora zapis vedno
vsebovati značnico za osebo/korporacijo, ki je poleg osebe/korporacije,
odgovorne za delo, odgovorna za eno od samostojnih izraznih oblik istega
dela, te pa so naštete v razdelku 5.3.2: skrajšava, revizija, prevod in priredba
(glasba). Torej gre za osebe/korporacije, ki nosijo odgovornost za skrajšano
obliko, popravljeno izdajo, dobesedni prevod oz. transkripcijo (v glasbi) ali
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priredbo (spet v glasbi), to pa so prirejevalci vseh vrst, redaktorji oz. uredniki, prevajalci, izvajalci.
PPIAK: Člen 31/2, 4 (skrajšava, revizija): Dodatni vpis za odgovorno osebo
predvideva le, če je navedena na naslovni strani. Člen 31/9 (priredba v glasbi): dodatni vpis za odgovorno osebo predvideva le, če je navedena na naslovni
strani. Člen 32 (prevod): dodatni vpis za odgovorno osebo predvideva le, če
je ta navedena na naslovni strani in gre za anonimno delo, če velja prevod za
izjemno pomemben dosežek, in če je prevajalec edina navedena oseba na
naslovni strani in je videti kot avtor.
SB: Dosledno oblikovanje značnic za vse osebe/korporacije, odgovorne za
določeno izrazno obliko.
3.6.2.2 Stvarne značnice (enotni naslovi)
- Stvarna značnica (tj. enotni naslov) za delo
PPIAK: Člen 16: Pri anonimnih delih določa izdelavo dodatnega vpisa pod
enotnim naslovom, če gre za novo izdajo, pri prevodih pa določa izdelavo
kazalke. Pri avtorskih delih je izdelava dodatnega vpisa, kjer bi pod isto avtorsko značnico uvrstili enotni naslov dela, neobvezna. O tem naj bi se odločala
vsaka knjižnica glede na potrebe svojih uporabnikov, priporoča pa jo za dela,
ki se veliko prevajajo in izdajajo v različnih izdajah.
SB: Dosledna uporaba enotnega naslova pri anonimnih klasičnih delih, pri
avtorskih manj dosledno od leta 1993 dalje, v glavnem pri prevodih zaradi
pošiljanja podatkov za podatkovno zbirko Index Translationum. Enotnega naslova pri monografskih tiskanih publikacijah ne določamo, če je enak stvarnemu
naslovu, v nobenem primeru pa pri serijskih publikacijah, kartografskem in
notnem gradivu ter sestavnih delih (člankih).
- Dodatek k enotnemu naslovu - jezik (če je to potrebno za razlikovanje med
več izraznimi oblikami v več jezikih)
- Dodatek k enotnemu naslovu – način izvedbe (glasba )
- Dodatek k enotnemu naslovu – številčna oznaka (glasba)
- Dodatek k enotnemu naslovu – tonski način (glasba)
- Dodatek k enotnemu naslovu – navedba priredbe (glasba)
PPIAK: Nima določil za enotni naslov pri glasbi.
SB: Pri glasbi ne določamo enotnih naslovov.
3.6.2.3 Značnice za zbirko
- Značnica za zbirko
PPIAK: Knj. 1, Uvodno poglavje, zadnji stavek (točka d): Knjižnica naj izdela
pregledni listek za stvarni naslov zbirke, v kateri je izšla določena enota
knjižničnega gradiva.
SB: Enotnega naslova za zbirko ne vključujemo v posamezen bibliografski
zapis za publikacijo, ki je izšla v tej zbirki. Izdelujemo pa zapise za zbirke kot
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serijske publikacije, vendar brez povezave z zapisi za posamezne publikacije (pojavne enote) v zbirki.
3.6.2.4 Predmetne značnice/klasifikacijske številke
- Predmetna značnica in/ali klasifikacijska številka
PPIAK: Ne vsebuje določil v zvezi z vsebinsko obdelavo.
SB: Zapisi vsebujejo predmetne značnice in/ali ključne besede ter klasifikacijske številke UDK).
3.6.3 Pripombe k zahtevam FZBZ
FZBZ vsebuje tudi nekaj pojasnil k tem zahtevam (str. 123):
- Podatkovni element vključimo le, če ustreza opisovani entiteti.
- Tehnične podatkovne elemente (npr. koordinate ali sistemske zahteve) lahko
opustimo, če niso navedene na opisovani entiteti.
- Odnos celota/del mora biti razviden le, če bibliografska ustanova popisuje
sestavne dele.
- Če osnovni podatkovni elementi ne zadoščajo za razlikovanje dveh identitet,
je potrebno vključiti še dodatne elemente.
K zahtevam FZBZ lahko navedemo nekaj pripomb:
- Glavni del bibliografskega opisa je precej okrnjen, kar naj bi katalogizatorje
časovno razbremenilo in preusmerilo na izdelavo dostopnih elementov. Vendar je sporno, ali nekatera določila res prinesejo časovni prihranek. Primer:
navajanje obsega nosilca je obvezno le, če omogoči razlikovanje med eno in
drugo pojavno obliko. Pregled vseh obstoječih pojavnih oblik katalogizatorju vzame precej časa, vendar bo recimo ta istočasno služil tudi identifikaciji
izraznih oblik. Če pa podatek npr. o številu strani danes izpustimo pri zapisu
za eno knjigo, ga ne bomo mogli preveriti jutri pri obdelavi naslednje podobne knjige, pri kateri se drugi podatki ujemajo – in tu časovnega prihranka ni,
saj iz zapisov samih ne bomo mogli ugotoviti, ali gre za enaki pojavni obliki
ali ne. Res pa je, da gre za redke primere, saj je malo verjetno, da bi v istem
letu pri isti založbi izšli knjigi, pri katerih bi se ujemali vsi bibliografski podatki razen obsega.
- Po drugi strani je določanje bibliografskih odnosov med posameznimi deli
in/ali njihovimi izraznimi oblikami časovno dokaj zamudno opravilo, ki zahteva tudi dobro usposobljene katalogizatorje. Vprašljivo je, ali bi časovni
prihranek pri bibliografskem opisu zadoščal za preusmeritev v izdelavo več
dostopnih elementov. Ta pripomba se nanaša le na zmanjševanje stroškov, ki
je bilo tudi cilj študije. Zanimiva bi bila primerjalna analiza med prakso nekaj
nacionalnih bibliografskih ustanov, ki se med seboj razlikujejo glede obsega
bibliografskega opisa oz. izdelave dostopnih elementov. Pregledati bi bilo
potrebno:
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vrste gradiva, ki jih vključuje v nacionalno bibliografijo, za analizo pa določiti
tiste vrste gradiva, ki ga vključujejo vse ustanove, zajete v raziskavo;
obseg elementov bibliografskega opisa za 1.-6. območje;
obseg elementov pri navajanju opomb (predvsem opombe k izdaji in bibliografski preteklosti);
obseg dostopnih elementov, predvsem enotnih naslovov;
zahtevana izobrazba in usposobljenost katalogizatorjev;
čas, potreben za izdelavo nacionalnega bibliografskega zapisa, z upoštevanjem organizacije dela (opisna in predmetna katalogizacija oz. klasifikacija kot
dva ali celo trije ločeni postopki, ali na enem mestu združena obdelava);
povprečna cena nacionalnega bibliografskega zapisa.

-

-

4

Rezultati analize in priporočila

Iz analize lahko povzamemo, v kolikšni meri slovenski nacionalni bibliografski
zapisi ustrezajo določilom FZBZ. Rezultate lahko razdelimo v tri dele: v katerih
primerih slovenski nacionalni zapisi natanko ustrezajo zahtevam FZBZ, v katerih primerih vsebujejo več podatkov od zahtevanih, v katerih manj oz. jih sploh
ne vsebujejo.

4.1
-

Zapisi slovenske nacionalne bibliografije vsebujejo
toliko podatkov, kot jih predpisuje FZBZ:
opomba k obliki izrazne oblike
opomba o jeziku
navedba pogostosti izhajanja
opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – prevod
opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – matično delo
opomba o sistemskih zahtevah (elektronski viri)
opomba k načinu dostopa – način dostopa (pri oddaljenih elektronskih virih)
opomba k načinu dostopa – naslov za dostop (pri oddaljenih elektronskih
virih)
predmetne značnice in klasifikacijske številke
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4.2 Zapisi slovenske nacionalne bibliografije vsebujejo več
podatkov, kot jih predpisuje FZBZ:
-

1. območje (navedba vseh elementov)
2. območje (navedba vseh elementov)
3. območje (za elektronske vire, v skladu z ISBD(ER))
4. območje (navedba vseh elementov)
5. območje (navedba vseh elementov)
6. območje (navedba vseh elementov)
8. območje (navedba vseh elementov)
imenske značnice za vse osebe/korporacije, nosilke vseh vrst odgovornosti

4.3
-

-

-

Zapisi slovenske nacionalne bibliografije vsebujejo
manj podatkov, kot jih predpisuje FZBZ:

3. območje:
- Po ISBD(S) navedemo številčenje le, če popisujemo serijsko publikacijo
po prvi številki.
- Po ISBD(CM) so navedbe koordinat neobvezne (po FZBZ pa obvezne le, če
so razvidne z opisovane entitete).
- Po ISBD(PM) podatek o vrsti partiture ni obvezen, če ga ni v pojavni obliki.
opomba o razlikovalnih značilnostih izrazne oblike (nedosledno, predvsem
pri nekaterih vrstah gradiva)
opomba k izdaji in bibliografski preteklosti – nadaljevanje, suplement, dopolnilo, revizija (nedosledno, predvsem pri nekaterih vrstah gradiva)
opomba k fizičnemu opisu (navedba naravnega formata in obseg signatur je
po ISBD(A) neobvezna)
opomba k fizičnemu opisu (navedba stopnje pomanjšanja pri mikrooblikah
in formata prikaza pri projicirnem gradivu je po ISBD(NBM) neobvezna).
opomba k vezavi in dostopnosti – vir za nabavo/dostop (zapisi vsebujejo
predvsem opombe k vezavi, podatki o dostopnosti so praviloma vključeni v
8. območje)
opomba k omejitvam uporabe/dostopa (podatki praviloma vključeni v 8.
območje)
enotni naslov za delo in dodatek k enotnemu naslovu – jezik (nedosledno)
dodatek k enotnemu naslovu - način izvedbe, številčna oznaka, tonski način
in navedba priredbe (ne določamo)
enotni naslov za zbirko
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4.4

Povzetek in priporočila

Kot vidimo, se pomanjkljivosti v slovenskih bibliografskih zapisih kažejo predvsem zaradi upoštevanja določil v posameznih ISBD-jih, ki nekaterih podatkov
v 3. območju in opomb ne označujejo za obvezne. Zato je tudi potrebno dokončati usklajevanje med temi ISBD-ji in FZBZ, ki je v teku. Zaskrbljujoče pa je nedosledno navajanje opomb k izdaji in bibliografski preteklosti, s čimer je povezano
tudi pomanjkanje enotnih naslovov. Druga resna pomanjkljivost je enotni naslov
za zbirko, ki ga sploh ne navajamo.
Po drugi strani smo izjemno natančni pri podatkih glavnega dela opisa (1., 2., 4.,
5., 6. območje), kjer praviloma vključujemo vse elemente, ki jih območja lahko
vsebujejo.
Na osnovi te analize lahko strnemo nekaj priporočil za zapise slovenske nacionalne bibliografije:
1. Zapisi slovenske bibliografije vsebujejo zelo podroben glavni del opisa (1.-6.
območje), kjer bi bilo možno po priporočilih FZBZ opustiti nekatere elemente
(npr. številne vzporedne podatke). Res pa je, da npr. neobvezni podatki o tisku
služijo izterjavi obveznega izvoda, kar gotovo upravičuje njihovo vključevanje.
2. Potrebno je natančno opredeliti navajanje opomb, predvsem opomb k izdaji
in bibliografski preteklosti, ki služijo kot izhodišče za določanje enotnega
naslova.
3. Potrebno je podrobneje pregledati oblikovanje enotnega naslova, predvsem
v elementih, ki identificirajo posamezne izrazne oblike (npr. ne le jezik, ampak tudi druge značilnosti, s katerimi identificiramo priredbe, npr. skrajšave,
priredbe v prozo). Razvidnost povezav, ki v posameznih zapisih odslikavajo
bibliografske odnose, je odvisna tudi od možnosti, ki jih vsebuje format
UNIMARC oz. COMARC, kar zasluži posebno analizo.
4. Zagotoviti je potrebno povezavo med stvarnim naslovom zbirke in njenim
enotnim naslovom.
5. In še priporočilo, ki ne izhaja iz FZBZ, ampak izključno iz rezultatov analize,
ki je pokazala neenotnost pri obsegu zapisov za posamezne vrste gradiva. Za
slovensko nacionalno bibliografijo v obliki podatkovne zbirke bi morali imeti
izdelana merila za vključitev vseh vrst gradiva. Potrebno je poenotiti kriterije za vsebino vseh ustreznih zapisov, seveda z upoštevanjem razlik, ki izhajajo iz značilnosti posameznih vrst gradiva.
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