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Izvleček
V sistemu vzajemne katalogizacije COBISS je enotna obdelava knjižničnega gradiva
eden od pogojev za uspešno delovanje sistema. Enoten način obdelave predpostavlja
uporabo istih načel, pravilnikov in standardov, ki se tičejo katalogizacije, vsebinske
obdelave in strukturiranja podatkov. Namen prispevka je ugotoviti, s katerimi elementi je v sistemu COBISS zagotovljena enotna obdelava knjižničnega gradiva; ugotoviti, katere elemente bi bilo potrebno še vključiti; na primeru online serijskih publikacij oceniti kakovost bibliografskih zapisov, ki so rezultat enotne obdelave v sistemu
COBISS ter pokazati možne ukrepe za izboljšanje enotne obdelave knjižničnega gradiva
in povečanje kakovosti bibliografskih zapisov.
Presoja kakovosti zapisov za online serijske publikacije je potrdila predvidevanja, da
obstaja potreba po povečanju kakovosti. Da bi nacionalni vzajemni bibliografski sistem deloval čim boljše in v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi in priporočili,
morajo prav vsi v sistem vključeni subjekti izboljšati svoje delovanje v sistemu in si
prizadevati za kakovosten premik naprej, prizadevati si morajo, da se bo kakovost
bibliografskih zapisov izboljšala. Cilj sodelovanja v nacionalnem bibliografskem sistemu ne sme biti le shranjevanje in posredovanje znanja, skupni cilj vseh mora posta-
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ti, da se omogoči, da bi vir, ki je na razpolago na enem mestu, lahko kakovostno uporabljale tudi ostale knjižnice.
Ključne besede: katalogizacija, bibliografski opis, bibliografski zapisi, kakovost, COBISS
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Abstract
In the Slovenian shared cataloguing system COBISS, uniform processing of library
materials is one of the mandatory conditions for a successful functioning of the system. A uniform way of processing assumes use of the same principles, codes and standards, which concern cataloguing, subject analysis and data structure. The purpose of
this article is to determine the elements in the COBISS system, with which the uniform processing of library materials is ensured; to find out, which elements are still
necessary; to estimate the quality of bibliographic records on the example of online
serial publications, what are the results of the uniform processing in the COBISS system, to show possible arrangements for improving the uniform processing of library
materials and increasing the quality of bibliographic records.
Auditing the quality of bibliographic records for online serial publication, the need to
increase their quality has been confirmed. With the intention to improve the activity
of national cooperative cataloguing, in accordance with valid international standards
and recommendations, all COBISS participants must improve their activities. They
are to strive for a forward quality shift and improve the quality of bibliographic records.
Collecting, keeping and disseminating of knowledge must not be the only purpose of
cooperation in the shared national bibliographic system. Global exchange and the
sharing of quality bibliographic records should become a common goal for all the participating libraries.
Key words: cataloguing, bibliographic description, bibliographic records, quality, COBISS

1

Uvod

Da bi knjižnice zadostile čedalje večjim potrebam uporabnikov in tako opravljale razširjene naloge, ne smejo biti več osamljene in samozadostne, temveč se
morajo medsebojno povezovati. Povezujejo se v sisteme, v katerih presegajo
funkcijo klasičnih izposojevališč in postajajo centri, kjer lahko uporabnik dobiva različne informacije, ki ga zanimajo, in to ne zgolj iz fonda te knjižnice, temveč iz celotnega knjižnično informacijskega sistema.
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Z uporabo sodobne tehnološke opreme in z vključevanjem v sistem vzajemne
katalogizacije so tudi slovenske knjižnice postale sodobna informacijska središča. Večina slovenskih knjižnic sodeluje v enotnem knjižničnem informacijskem sistemu1 , saj je cilj takega sodelovanja ne le shranjevanje in posredovanje
znanja, pač pa tudi omogočanje, da vir, ki je na razpolago na enem mestu, lahko
uporabljajo tudi ostale knjižnice (Breeding, 2000, str. 60). Osnovni pogoj, ki
omogoča skupno uporabo virov v bibliografskih podatkovnih zbirkah, je enotna
obdelava knjižničnega gradiva. Če knjižnično gradivo ne bi bilo obdelano po
dogovorjenih oz. standardiziranih pravilih, ne bi bila mogoča izmenjava bibliografskih zapisov, prav tako pa tudi ne bi bila mogoča skupna uporaba bibliografskih podatkov.
Bibliografski zapis je osnova tako za izmenjavo podatkov kot tudi za medknjižnično izposojo. Zaradi tega so za sodelovanje knjižnic v knjižničnih informacijskih sistemih pomembni pravilniki, standardi2 in formati, ki se nanašajo na izdelavo in izmenjavo bibliografskih zapisov.
Slovensko knjižničarstvo je že od svojih začetkov dalje osnovo in potrditev za
svoje delovanje iskalo v knjižnični dejavnosti drugih, knjižničarsko bolj razvitih
državah in v veljavnih mednarodnih priporočilih. Postopno in v skladu z uveljavitvijo sprememb v tujini, so strokovnjaki slovenskih knjižnic prevzemali strokovne novosti in jih vključevali v obdelavo knjižničnega gradiva v slovenskih
knjižnicah. Tako je tudi v sistemu vzajemne katalogizacije COBISS enotna obdelava gradiva eden od pogojev za uspešno delovanje sistema. Enoten način obdelave predpostavlja uporabo istih načel, pravilnikov in standardov, ki se tičejo
katalogizacije, vsebinske obdelave in strukturiranja podatkov.
Namen našega prispevka je:
- ugotoviti, s katerimi elementi je v sistemu COBISS zagotovljena enotna obdelava knjižničnega gradiva;
- ugotoviti, katere elemente bi bilo potrebno še vključiti;
- na primeru online serijskih publikacij oceniti kakovost bibliografskih zapisov, ki so rezultat enotne obdelave v sistemu COBISS ter
1

Termin knjižnični informacijski sistem pomeni povezovanje knjižnic, pri katerem strokovno delo
temelji na enotnem modelu, za katerega je značilno, da poteka načrtovano, povezano in strokovno
usklajeno, tako da nobena knjižnica ne more delovati izolirano (Kokole, 1986).

2

Standarde, ki pokrivajo področje delovanja knjižničnih informacijskih sistemov, lahko v grobem
razdelimo v dve skupini. V prvi skupini so standardi, ki knjižnicam omogočajo delovanje integriranih knjižničnih informacijskih sistemov, v drugi pa standardi za zapis informacij o
knjižničnem gradivu v elektronsko obliko. Prva skupina standardov je v veliki meri odvisna od
opreme, ki jo knjižnica uporablja. Uporaba standardov je odvisna od primera do primera, je spremenljiva, širša in je ni mogoče točno določiti. Standardi druge skupine so neodvisni od uporabljene opreme in so mednarodni, zato imajo ti standardi za bibliografske zapise pomembno vlogo
pri mednarodnem knjižničnem povezovanju in izmenjavi podatkov.
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-

pokazati možne ukrepe za izboljšanje enotne obdelave knjižničnega gradiva
in povečanje kakovosti bibliografskih zapisov.

2

Enotna obdelava v sistemu COBISS

V Sloveniji se je izgradnja vzajemne bibliografske baze podatkov pričela, ko so
bili podani osnovni pogoji za delovanje sistema - določeni standardi in formati
za obdelavo in izbrani nosilci. Že leta 1987, ko je bil sistem vzajemne katalogizacije3 sprejet kot skupna osnova knjižničnega informacijskega sistema (KIS) ter
sistema znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije (SZTIJ), je bil za gostitelja sistema v Sloveniji izbran Institut informacijskih znanosti s sedežem v
Mariboru (IZUM). Določeno je bilo, da Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK)
kot osrednja knjižnična ustanova opravlja funkcijo nosilca razvoja knjižničarstva
v Sloveniji in v okviru vzajemne katalogizacije skrbi za popis nacionalne produkcije in vnos določenih podatkov za knjižnice, ki nimajo možnosti vnašanja podatkov. Dogovorjeno je bilo, da so vzajemna in lokalne podatkovne zbirke strukturirane po enotnem formatu. Istega leta so slovenski knjižničarji pri strokovni
obdelavi knjižničnega gradiva začeli uporabljati univerzalno strojno čitljivo
katalogizacijo po mednarodnem formatu UNIMARC, ki je bila osnova, na kateri
se je lahko začel graditi slovenski vzajemni katalog in javni računalniški katalog. Graditi so ga začeli januarja leta 1988 in ga poimenovali kooperativni online
bibliografski sistem in servisi ali s kratico COBISS (Sistem..., 1990, str. 1-2).
Rezultat povezovanja in sodelovanja slovenskih knjižnic v sistemu COBISS je
nacionalni vzajemni bibliografski sistem4 , v katerega se lahko vključijo knjižnice,
ki upoštevajo skupne strokovne osnove5 za delovanje v tem sistemu, in uporabnikom omogočijo dostop do svojih katalogov prek nacionalnega vzajemnega
bibliografskega sistema (Zakon..., 2001).

3

Online vzajemna katalogizacija je postopek, v katerem dve ali več knjižnic sodelujejo pri ustvarjanju skupne podatkovne zbirke. Vzajemna katalogizacija je zasnovana na kooperativnem zbiranju in distribuirani obdelavi bibliografskih podatkov, kar omogoča delitev dela pri obdelavi
knjižničnega gradiva. Rezultat online vzajemne katalogizacije je online podatkovna zbirka - vzajemni katalog, ki vsebuje bibliografski opis gradiva ter lokacijske podatke sodelujočih knjižnic
(Encyclopedia..., 1979, str. 300).

4

Zakon o knjižničarstvu iz leta 2001 v slovensko bibliotekarsko terminologijo vpelje nov termin:
nacionalni vzajemni bibliografski sistem. V zakonu določi nosilce sistema in opredeli njihove
naloge.

5

Skupne strokovne osnove so: standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega gradiva in enotno
vodenje katalogov; ustrezna usposobljenost strokovnih delavcev za vzajemno katalogizacijo ter
računalniška in komunikacijska povezanost knjižnic.
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2.1

COBISS Slovenija

V enotni nacionalni bibliografski sistem Slovenije (COBISS) je bilo v letu 2002
vključenih 265 polnopravnih članic6 in več kot 250 pridruženih članic. Med
polnopravnimi članicami je bilo 57 univerzitetnih in visokošolskih knjižnic, 112
specialnih, 657 splošnih, 27 šolskih in (1) Narodna in univerzitetna knjižnica.
Knjižnice so v sistem do 31. 12. 2002 skupno prispevale: univerzitetne in visokošolske knjižnice 725.796 zapisov, specialne 336.449, splošne 349.688, šolske
8.924 in Narodna in univerzitetna knjižnica 431.731 zapisov, tako je bilo koncem leta 2002 v vzajemni bazi skupaj 1.852.588 zapisov, ki so jih prispevale slovenske knjižnice (Polnopravni…, 2003).
Navedeni podatki potrjujejo, da je v slovenski bibliografski sistem vključena
večina “večjih” slovenskih knjižnic, “manjše” – predvsem šolske in nekatere
specialne knjižnice pa se v sistem kot polnopravne članice vključujejo le izjemoma.
2.1.1 Vzajemna bibliografska podatkovna zbirka COBIB in specializirane podatkovne zbirke
Vzajemna bibliografsko-kataložna podatkovna zbirka COBIB je rezultat online
vzajemne katalogizacije in vsebuje več kot 1,88 milijona bibliografskih zapisov,
ki so jih v zbirko prispevale slovenske knjižnice. Vsebuje bibliografske zapise o
knjižnem in neknjižnem gradivu. Za potrebe vodenja bibliografij slovenskih
raziskovalcev vključuje zapise izvedenih del. Vsebuje tudi informacije o tem, v
katerih knjižnicah v Sloveniji hranijo določeno gradivo, kar omogoča, da zbirka
COBIB opravlja tudi funkcijo centralnega kataloga9 . Podatkovna zbirka COBIB je
za sistem COBISS temeljnega pomena, saj opravlja osrednjo funkcijo v procesu
vzajemne katalogizacije, pri iskanju bibliografskih informacij in informacij o
lokaciji in dostopnosti publikacij (Vse..., 2002; Polnopravni…, 2003).
6

Po definiciji zakona o knjižničarstvu so to knjižnice, ki so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem, saj so sprejele skupne strokovne osnove za delovanje v sistemu, s knjižničnim
informacijskim servisom so sklenile pogodbo o načinu sodelovanja v sistemu in uporabi njegovih
servisov, lokalni katalog knjižnice pa je uporabnikom dostopen prek nacionalnega vzajemnega
bibliografskega sistema.

7

Vključeni sta tudi Slovenska študijska knjižnica iz Celovca in Narodna in študijska knjižnica iz
Trsta; tudi Knjižnica Jurij Vega iz Dola pri Ljubljani, Knjižnica dr. Marje Boršnik iz Borovnice ter
Knjižnica Rogaška Slatina so v sistemu COBISS vodene kot samostojni subjekti.

8

Skupno število zapisov v vzajemni podatkovni zbirki je že preseglo 2 milijona. Razliko predstavljajo zapisi, ki so jih prispevale knjižnice bivših jugoslovanskih republik in Jugoslovanskega bibliografskega instituta, slovenske knjižnice pa so jih prevzele za svoje potrebe.

9

Centralni katalog uporabniku odgovori na vprašanje, v kateri knjižnici hranijo določeno enoto
knjižničnega gradiva. Sestavni del centralnega kataloga je seznam vključenih knjižnic z njihovimi oznakami (siglami). V COBISS-u so podatki o sodelujočih knjižnicah dostopni online (iz podatkovne zbirke COLIB).
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COBISS vključuje tudi dostop10 do nekaterih slovenskih in tujih specializiranih
podatkovnih zbirk, ki so namenjene strokovnim delavcem knjižnic v sistemu in
prispevajo k univerzalni bibliografski kontroli ter boljšemu in lažjemu delu.
Ponudba med drugim vključuje:
- podatkovno zbirko ISSN (vsebuje bibliografske zapise o serijskih publikacijah, ki so registrirane pri Mednarodnem centru ISSN v Parizu);
- dostop do elektronskih publikacij z zapisi v bazi COBIB (ELINKS);
- podatkovno zbirko slovenskih serijskih publikacij (CORES);
- normativno datoteko osebnih in korporativnih imen (CONOR)11 ;
- normativno datoteko imen Kongresne knjižnice (LC NAMES);
- podatkovno zbirko Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK);
- dostop do servisa FirstSearch pri ameriškem bibliografskem servisu OCLC,
ki vsebuje devet podatkovnih zbirk (WorldCat, ContentsFirst, ArticleFirst,
FastDoc, ProceedingsFirst, PapersFirst, NetFirst, ERIC in GPO).
Knjižničarji lahko kot pomoč pri enotni obdelavi knjižničnega gradiva uporabljajo tudi nekatere druge podatkovne zbirke, ki so dostopne prek interneta (Seljak
in Seljak, 2000a, str. 19).
2.1.2 Struktura podatkov: formati zapisov in standardi za izmenjavo podatkov
V sistemu COBISS se za formalno obdelavo knjižničnega gradiva uporabljajo
naslednji formati:
- COMARC/B za bibliografske podatke,
- COMARC/H za podatke o stanju zaloge in
- COMARC/A12 za normativne podatke.
COMARC/B in COMARC/A temeljita na formatu UNIMARC13 . Med UNIMARCom in nacionalnim formatom COMARC so delne razlike v vsebini, tako v naboru
polj in podpolj kot tudi v njihovi strukturi. Formata COMARC/B in COMARC/A
vključujeta tudi nekatere posebnosti, ki se nanašajo na bibliografije raziskovalcev ter funkcionalnosti vzajemnega in lokalnih katalogov. Format zapisa za zbirne
in podrobne podatke o zalogi je določen s formatom COMARC/H in temelji na
standardu ISO 10324:1997(E).
Format COMARC se občasno spreminja in dopolnjuje. Del sprememb in dopolnitev temelji na objavljenih dopolnitvah formata UNIMARC, del sprememb in
10

Za dostop do nekaterih podatkovnih zbirk je potrebna avtorizacija.

11

Podatkovna zbirka CONOR trenutno še ni povezana z bibliografskimi zapisi (stanje marec 2003).

12

Postopek implementacije normativne kontrole še ni bil izveden.

13

V letih razvoja so se iz UNIMARC formata razvili številni nacionalni formati. Eden izmed njih
je tudi nacionalni format COMARC.
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dopolnitev pa je lokalne narave in jih pripravi knjižnični informacijski servis ali
pa jih predlagajo v sistem vzajemne katalogizacije vključene knjižnice.
Struktura bibliografskih zapisov in zbirnih podatkov o zalogi je enotna tako v
vzajemni podatkovni zbirki COBIB, kot tudi v lokalnih katalogih sodelujočih
knjižnic. Lokalni računalniški katalogi sodelujočih knjižnic vsebujejo poleg bibliografskih in zbirnih podatkov o zalogi tudi enotno oblikovane podrobne podatke o zalogi (Vse..., 2002; Seljak in Seljak, 2000a, str. 16-17).
2.1.3 Načela strokovne obdelave
Osnova za pripravo bibliografskih zapisov za nacionalno vzajemno bibliografsko podatkovno zbirko je strokovna obdelava vseh vrst knjižničnega gradiva.
Strokovna obdelava poteka prek vmesnika za katalogizacijo v programskem
segmentu COBISS/Katalogizacija. Rezultati strokovne obdelave so bibliografski
podatki, ki tvorijo vzajemni katalog in lokalne kataloge.
Osnovno načelo strokovne obdelave knjižničnega gradiva v sistemu COBISS je
online vzajemna katalogizacija. Zasnovana je na vzajemnem zbiranju in distribuirani obdelavi podatkov, zato naj bi omogočala racionalno delitev dela in
prihranek pri zahtevnem postopku obdelave knjižničnega gradiva (Vse…, 2002).
Zaradi načela vzajemne obdelave je poleg enotne strukture zapisov pomembno,
da bi strokovni delavci pri obdelavi gradiva uporabljali tudi enotno katalogizacijsko prakso.
2.1.4 Pravilniki, priročniki in standardi za strokovno obdelavo
Nacionalni pravilniki za katalogizacijo vsebujejo pravila za določanje avtorstva
in oblikovanje značnic ter enotnih naslovov, pripomočke za razvrščanje in podatke o dodatnih vpisih. Pravila za tisti del bibliografskega opisa, ki je namenjen
identifikaciji gradiva, so navedena v ustreznih mednarodnih standardnih bibliografskih opisih (ISBD).
Leta 1970 je bil na področju nekdanje Jugoslavije vpeljan enotni jugoslovanski
katalogizacijski pravilnik - Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK), ki je vseboval pravila za določanje avtorstva in oblikovanje značnic in naj
bi služil tako za izmenjavo obveznih izvodov kot tudi za izmenjavo bibliografskih zapisov med republikami. Leta 1983 je izšel drugi zvezek, ki vsebuje pravila za bibliografski opis monografij in temelji na mednarodnem standardnem bibliografskem opisu za monografije. Druga predelana izdaja prvega zvezka je izšla
v letu 1986 in skupaj z drugim zvezkom predstavlja veljavni pravilnik14 za katalogizacijo v Sloveniji.
14

Verona, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983-1986.
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Pravila, ki jih prinaša PPIAK, predvsem tista za oblikovanje značnic, se v Sloveniji niso uporabljala dosledno. Razlog je v dejstvu, da je Slovenija pred uvedbo
PPIAK že imela svoj katalogizacijski pravilnik15 , zato je del nacionalne katalogizacijske prakse ohranila. Vse do vzpostavitve slovenskega vzajemnega kataloga so večino bibliografskih zapisov za mednarodno izmenjavo pripravljali v
Narodni in univerzitetni knjižnici, zato so bili zapisi oblikovani dokaj enotno.
Ostale slovenske knjižnice so za oblikovanje svojih katalogov, kljub enotnim
priporočilom, uporabljale lokalno prakso, ki se je pogosto razlikovala od prakse
nacionalnega centra. Z vse številčnejšim vključevanjem slovenskih knjižnic v
sistem vzajemne katalogizacije, se je ponovno potrdilo, da sodelujoče knjižnice
uporabljajo različno katalogizacijsko prakso, posledica tega pa je bila različna
kakovost zapisov. Z namenom, da bi se izboljšalo stanje in povečala kakovost
bibliografskih zapisov, je ekspertna skupina strokovnjakov za katalogizacijo v
letu 2000 pripravila Priročnik za uporabo katalogizacijskih pravil (PREKAT)16 , ki prinaša pregled obstoječih pravil in katalogizacijske prakse v Sloveniji. Priročnik
je le osnovni pripomoček pri katalogizaciji in je primeren predvsem za začetnike in knjižničarje, ki se s katalogizacijo ukvarjajo občasno in v manjšem obsegu. Knjižničarji, ki se ukvarjajo večinoma ali izključno s katalogizacijo, morajo vsaj pri bolj zapletenih primerih še vedno uporabljali ustrezne mednarodne
standardne bibliografske opise (ISBD-je) in PPIAK (Dimec, 1999; PREKAT, 2001,
str. 9-10).
2.1.4.1 Mednarodni standardni bibliografski opis (ISBD)
Namen mednarodnih standardih bibliografskih opisov je omogočiti mednarodno izmenjavo strojno čitljivih bibliografskih zapisov med nacionalnimi bibliografskimi ustanovami in v celotni mednarodni knjižnični in informacijski skupnosti. Bibliografski opis po določilih mednarodnih standardnih bibliografskih
opisov je zaradi zagotavljanja enotne obdelave in kakovostnih zapisov v sistemu
COBISS obvezen.
2.1.4.2 Vsebinska obdelava
Na področju vsebinske obdelave v sistemu COBISS možnosti za enotno obdelavo gradiva še niso zagotovljene. Vsebinska obdelava je v veliki meri prepuščena
knjižnicam, ki vsaka po svoje rešujejo problematiko na ravni lokalne podatkovne zbirke.

15

Pravila za katalogizacijo v znanstvenih knjižnicah. 1, Abecedni imenski katalog. Ljubljana, 1947
in Kalan, Pavle: Abecedni imenski katalog. Nova izd. Ljubljana : DBS; NUK, 1967.

16

Priročnik je nastal na pobudo in ob finančni podpori Ministrstva za znanost in tehnologijo. Izhodišče za delo ekspertne skupine je bila ugotovitev, da so veljavna katalogizacijska pravila Eve
Verone Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga zaradi novosti v novih izdajah
ISBD delno zastarela, poleg tega pa ne vsebujejo navodil za katalogizacijo vseh vrst gradiva.
Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga ni preveden v slovenščino, kar je dodatna
pomanjkljivost in ovira pri uporabi.
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2.1.4.2.1 Predmetno označevanje
Za predmetno označevanje nekatere knjižnice uporabljajo tuje geslovnike in tezavre (MeSH za področje medicine, EET za področje izobraževanja, EUROVOC,
PKK za katoliške knjižnice, TPIT za področje psihologije), nekatere imajo svoje
geslovnike (npr. MECH za področje strojništva ali geslovnik NUK-a). Veliko
knjižnic uporablja prosto oblikovane predmetne oznake (Seljak, 2001). Kljub
poizkusom za vzpostavitev standardizacije na področju vsebinske obdelave v
nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu ostaja vsebinska obdelava
nestandardizirana, prizadevanja pa neusklajena.
Narodna in univerzitetna knjižnica je v letu 2002 izdala Splošni slovenski geslovnik17 . Namenjen je bibliotekarjem za vsebinsko obdelavo gradiva in poleg
geslovnika vsebuje tudi navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva.
Področni informacijski centri za biomedicino, biotehniko, družboslovje, humanistiko, naravoslovje in tehniko so v okviru svojih pogodbenih obveznosti z Ministrstvom za znanost in tehnologijo v letu 2000 sprejeli nalogo za pripravo splošnega enotnega geslovnika za sistem COBISS. Odločili so se za prevajanje Sears
List of Subject Headings (Sears)18 , saj so ugotovili, da Sears lahko služi kot osnova za pripravo enotnega splošnega geslovnika za sistem COBISS, vendar ga je
potrebno prevesti v slovenščino in ustrezno dograditi. Prevod je bil v letu 2002
zaključen (Kardoš in Zalokar, 2000; Seljak, 2001).
Priprava enotnega geslovnika v okviru sistema COBISS je neobhodna in nujna
naloga. Za področje vsebinske obdelave v sistemu COBISS predstavlja izdelava
enotnega splošnega geslovnika in njegova vključitev v sistem vzajemne katalogizacije možnost za postopno večjo poenotenost vsebinske obdelave.
2.1.4.2.2 Klasifikacija knjižničnega gradiva
Klasifikacija gradiva v vzajemni podatkovni zbirki praviloma poteka z uporabo
vrstilcev Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), vendar se knjižnice lahko
odločijo tudi za uporabo drugih klasifikacijskih shem: Deweyeve decimalne klasifikacije (Dewey Decimal Classification), klasifikacije Kongresne knjižnice (Library of Congress Clasification System) ali drugih klasifikacijskih sistemov.
Zaradi možnih izmenjav zapisov s tujino je priporočena uporaba UDK-ja, ki ima
v Sloveniji že dolgoletno tradicijo in prevladuje v vzajemnem katalogu.

17

Krstulović, Z. (Ur.) Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje
knjižničnega gradiva in geslovnik. Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002.

18

Miller, J. (Ur.). Sears list of subject headings. 17th ed. New York : H. W. Wilson, 2000.

15

Knjižnica 47(2003)1-2, 7-34

2.1.5 Postopki in aktivnosti za zagotavljanje enotne obdelave
Pri obdelavi po načelu vzajemne katalogizacije lahko poleg uporabe istih načel,
pravilnikov in standardov, ki se tičejo katalogizacije, vsebinske obdelave in strukturiranja podatkov, za doseganje enotne obdelave gradiva, v sistem vključimo
različne postopke in aktivnosti, s katerimi tako povečujemo kakovost obdelave.
2.1.5.1 Normativna kontrola
Proces normativne kontrole19 ima odločilni vpliv na rezultate katalogizacije.
Zagotavlja uporabo konsistentnih značnic in tako s sistemom napotil od neavtoriziranih na avtorizirane oblike ter s sistemom povezovanja sorodnih značnic
bistveno pripomore k enotni obdelavi.
Kljub več kot desetletnim prizadevanjem za vključitev normativne kontrole v
slovensko avtomatizirano obdelavo knjižničnega gradiva normativna kontrola
še ni implementirana. Pripravljene so bile teoretične osnove, saj je poleg priprave
potrebnih priročnikov vzporedno potekalo tudi izobraževanje strokovnih delavcev za pridobitev temeljnih znanj o normativni kontroli, oblikovana pa je bila
tudi že začetna normativna podatkovna zbirka.
Prvi korak je bila uveljavitev imenskih normativnih značnic z opiranjem na prakso
in že zbrane podatke v nacionalni bibliografiji. V skladu s Smernicami za normativne in napotilne vpise (GARE - slovenski prevod: NUK 1998) je posebna delovna
skupina za normativno kontrolo pripravila priročnik za določanje značnic pri
katalogizaciji20 . Priročnik prinaša uvod s predstavitvijo namena, nalog in izvedbenih zahtev normativne kontrole nasploh ter poglavje o oblikovanju osebnih
značnic. Sledijo izbrani primeri iz prakse, povezani s tekstom, v katerem so bila
usklajena določila pravil PPIAK in starejšega slovenskega priročnika Abecedni
imenski katalog iz leta 1967. Poudarek je na definiranju pravil za oblikovanje
značnic za imena slovenskih avtorjev, vendar so podana tudi pravila za zapisovanje imen tujih avtorjev. V nadaljevanju so podana navodila za oblikovanje
korporativnih značnic in določanje enotnih naslovov (Značka, 2001).
Začetna normativna podatkovna zbirka (CONOR) v sistemu COBISS je bila oblikovana decembra 2001 iz vzajemne podatkovne zbirke COBIB. Normativna
kontrola bo predvidoma implementirana v letu 2003, zasnovana pa je na osnovi
naslednjih predpostavk:

19

Funkcija normativne kontrole je določanje enotno oblikovanih elementov, po katerih je katalog
organiziran in po katerih v katalogu iščemo, in njihovo povezavo z vsemi alternativnimi oblikami teh elementov (Dimec, 1998, str. 202).

20

ZNAČKA : priročnik za določanje značnic pri katalogizaciji. Ljubljana : Narodna in univerzitetna
knjižnica, 2001(Zbirka Normativna kontrola).
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-

da bo ob vzpostavitvi normativne kontrole že oblikovana normativna zbirka,
ki bo vsebovala vsaj zapise za osebna imena slovenskih raziskovalcev21 ;
da se bo normativna kontrola izvajala pri kreiranju novih zapisov, pri
ažuriranju starih pa ne nujno;
da bo vključenih čimveč funkcij, ki bodo katalogizatorjem poenostavile delo.

Kot prva bo najprej vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen, čemur bodo
sledile priprave za vzpostavitev normativne kontrole za imena korporacij (Priprava…, 2001).
2.1.5.2 Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise
Vloga normativne kontrole22 se še povečuje z uveljavitvijo modela avtomatizirane katalogizacije, ki temelji na priporočilih študije IFLE o funkcionalnih
zahtevah za bibliografske zapise23 (Functional…, 1998). Model predstavlja nov
koncept organiziranja bibliografskih zapisov, po katerem avtomatizirani katalog
ni več kopija klasičnega listkovnega kataloga, urejenega po strogih pravilih, pač
pa avtomatizirani katalog postane omrežje povezanih podatkov. Določene so štiri
osnovne naloge, ki jih mora taka bibliografska podatkovna zbirka izpolnjevati,
ne glede na to, kateri funkciji je namenjena: najti, identificirati, izbrati in pridobiti. Bibliografski opis, ki temelji na navedenem modelu, mora vključevati tako
bibliografske podatke kot tudi iskalne elemente, pomembnejše pa je, da mora
21

Obdelava knjižničnega gradiva v sistemu COBISS ima zaradi vodenja bibliografije raziskovalcev
določena odstopanja glede na mednarodno prakso in priporočila. Odstopanja so vidna tudi pri
pripravi normativne baze imenskih značnic slovenskih avtorjev.

22

Proces normativne kontrole ima odločilni vpliv na rezultate katalogizacije. Prav zaradi vključevanja
normativne kontrole lahko prikažemo bibliografske zapise z njihovimi medsebojnimi odnosi. Proces
katalogizacije lahko zato definiramo kot “oblikovanje kataloga ob uporabi bibliografskih zapisov”, saj normativna kontrola katalogizatorju omogoča, da oblikuje imenske značnice, značnice za
naslove in vsebinske oznake, ki prikazujejo medsebojne odnose med katalogiziranimi avtorskimi
deli. Ob uporabi normativne kontrole je imenska značnica za isto ime v različnih bibliografskih
zapisih vedno enaka, zato so bibliografski zapisi za vsa dela določene osebe, pa tudi vsa dela o tej
osebi, lahko prikazana skupaj. Značnica za določeno delo (enotni naslov dela) je konsistentna in
omogoča, da so bibliografski zapisi za vse izdaje, prevode, zvočne ali slikovne posnetke, priredbe,
predelave ali kakršne koli druge pojavne oblike tega dela, lahko prikazani skupaj. Podobno velja
tudi za vsebinske oznake. Uporaba konsistentnih značnic tako za potrebe katalogizatorjev kot tudi
za potrebe uporabnikov je v procesu normativne kontrole zagotovljena s sistemom napotil od
neavtoriziranih na avtorizirane oblike ter s sistemom povezovanja sorodnih značnic (Taylor, 1992,
str. 19-20).

23

Namen študije je bil z jasno definiranimi izrazi opisati funkcije, ki jih omogoča bibliografski zapis
glede na različnost medijev, uporabe in potreb uporabnikov. Naloga študije je bila, da 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. Cilj študije je bil izdelava okvirne sheme za jasen, natančen in splošno
priznan dogovor o tem, kakšne informacije naj ponuja bibliografski zapis in kako naj ustreza
potrebam uporabnikov. Študija je vključevala tudi zahtevo za izdelavo priporočil za osnovno
funkcionalno raven in osnovni obseg podatkov v zapisih nacionalnih bibliografskih ustanov.
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vključevati njihove medsebojne odnose: tako odnose znotraj določene entitete
kot tudi odnose do drugih entitet. Za razliko od mednarodnega standardnega bibliografskega opisa24 , ki določa, da bibliografske elemente navajamo drugega za
drugim, upoštevaje logično zaporedje podatkov na naslovni strani, model FRBR
uvaja nov pristop: združevanje in povezovanje bibliografskih elementov na način,
ki ustreza tako bibliografskemu opisu kot tudi dostopu do bibliografskih informacij
in prikazu le-teh, ne glede na vrsto ali vsebino knjižničnega gradiva (Funkcionalne…, 2000).
Upoštevanje priporočil študije lahko v sistema COBISS pripomore k dvigu kakovosti bibliografskih zapisov. V primeru večnamenskosti bibliografske podatkovne zbirke COBIB lahko glede na načela študije natančno določimo vse želene
funkcije, načrtujemo vnos potrebnih podatkov in pripravo ustreznih orodij za
izvedbo vseh funkcij, obenem pa poskrbimo tudi za smotrno izrabo človeških
virov (Dimec, 2002).
2.1.5.3 Permanentno izobraževanje
Najpomembnejši razlog za neenotno obdelavo knjižničnega gradiva je nezadostno znanje s področja strokovne obdelave. Že analiza, ki jo je pred leti izvedla
Zlata Dimec (Dimec, 1994), je pokazala, da so težave pri vnosu v format UNIMARC večinoma odraz preslabega poznavanja strokovne obdelave gradiva in nezadostne uporabe priročnikov. Pomanjkljivo uvajanje ob nastopu dela in podcenjevanje katalogizacije vodita pri katalogizatorjih k opuščanju skrbi za kakovost
zapisov.
Tudi analiza izobraževalnih možnosti bibliotekarjev, ki jo je opravila leta 1998
Jelka Gazvoda, je pokazala, da program dodiplomskega študija bibliotekarstva
izobražuje zlasti za začetek dela v knjižnici. Podobno ugotavlja tudi za programe
funkcionalnega usposabljanja v NUK-u in IZUM-u (Gazvoda, 1998).
Za zagotavljanje enotne katalogizacijske prakse je zato nujno potrebno stalno
osnovno in dopolnilno izobraževanje. Pridobitev licence za delo v vzajemni katalogizaciji ni dovolj za enotno strokovno obdelavo knjižničnega gradiva. Potrebno je stalno usposabljanje aktivnih udeležencev sistema COBISS. Cilj permanentnega izobraževanja je vsesplošno razumevanje osnov katalogizacije, izpopolnjevanje in poglabljanje vseh področij strokovne obdelave ter redna uporaba
pravilnikov in priročnikov, kar postopno pripelje do opuščanja lokalne prakse
in omogoči, da je knjižnično gradivo enotno obdelano, bibliografski zapisi pa
kakovostni.

24

18

Opis po ISBD-ju je le del celotnega bibliografskega zapisa in je namenjen identifikaciji gradiva.
Ostali elementi, ki sestavljajo popoln bibliografski zapis (značnica, enotni naslovi, pripomočki za
razvrščanje in podatki o dodatnih vpisih), so navedeni v nacionalnih pravilnikih za katalogizacijo (ISBD(G), 1997, str. 1-2).
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2.1.5.4 Programsko preverjanje enotnosti obdelave knjižničnega gradiva
Za zagotavljanje načel enotne strokovne obdelave je z nekaterimi posebnimi
funkcijami programskega segmenta COBISS/Katalogizacija omogočeno tudi programsko preverjanje kakovosti in enotnosti bibliografskih zapisov ter konsistentnosti lokalnih in vzajemne podatkovne zbirke. Preverjanje kakovosti in enotnosti bibliografskih podatkov poteka s kontrolo podvojenih zapisov, aktivnih
povezav ter neopredeljenih UDK vrstilcev za iskanje, z globalnimi šifranti za
standardizirane podatke (npr. države, jeziki, UDK skupine), z vgrajenimi kontrolami za nekatere šifrirane podatke in indikatorje in na osnovi mednarodnih standardnih številk za enolično identifikacijo dokumentov (Vse..., 2002; COBISS…).

3

Presoja kakovosti zapisov v sistemu COBISS

Enotna obdelava knjižničnega gradiva je eden od pogojev za uspešno delovanje
sistema. Enoten način obdelave predpostavlja uporabo istih načel, pravilnikov
in standardov, ki se tičejo katalogizacije, vsebinske obdelave in strukturiranja
podatkov. Kakovostni bibliografski zapisi so rezultat standardizirane oz. enotne
obdelave knjižničnega gradiva. Tudi v bibliografskih podatkovnih zbirkah je
potrebno upoštevati načelo, da mora biti vsak zapis konsistenten z ostalimi zapisi, ažuren in funkcionalen v sistemu, kjer je uporabljan. V bibliografskih podatkovnih zbirkah, ki so oblikovane za potrebe javnih računalniških katalogov,
mora kakovosten zapis poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
- vsebovati mora vse potrebne podatke za identifikacijo publikacije;
- vključevati mora dovolj iskalnih elementov, ki omogočajo, da uporabnik zapis
najde ter
- vse potrebne podrobne elemente, ki zagotavljajo, da za potrebe uporabnikov
sistem ustrezno deluje (Chapman, 1994).
V večnamenski bibliografski podatkovni zbirki je zaradi različnih nalog zbirke
in različnih namenov obdelave enotna obdelava gradiva otežena, zmanjšuje se
učinkovitost sistema, kakovost bibliografskih zapisov pa se slabša.
Naloge bibliografske podatkovne zbirke v sistemu COBISS oz. v nacionalnem
vzajemnem bibliografskem sistemu so številne. Poleg delovanja slovenskega
vzajemnega kataloga COBIB in delovanja lokalnih katalogov s pripadajočimi
nalogami katalogizacije, mora zagotavljati vse potrebno za nabavo, izposojo in
medknjižnično izposojo, poleg tega pa mora omogočati še pripravo in izdelavo
različnih bibliografij, od nacionalne bibliografije do bibliografij raziskovalcev
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za spremljanje in vrednotenje znanstveno raziskovalnega dela pri Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport (Dimec, 2002).
O vprašanjih, povezanih s kakovostjo zapisov v bibliografski bazi COBIB, so v
preteklosti v svojih prispevkih spregovorili predvsem Zlata Dimec, Mirko Nidorfer, Marta Seljak in Alojz Urbajs. O strokovni obdelavi v sistemu COBISS je
bilo napisanih tudi nekaj diplomskih nalog, vendar opisujejo ožje področje - vidik
vsebinske obdelave v sistemu COBISS. Ugotovitev, ki je prisotna v omenjenih
prispevkih je, da obstaja potreba po povečanju kakovosti (Dimec, 1994; Nidorfer, 1993; Seljak, 2000b, Urbajs, 1991). Kakšno je trenutno stanje kakovosti bibliografskih zapisov v bibliografski podatkovni zbirki v sistemu COBISS, bomo
poskušali ugotoviti na osnovi vzorca zapisov iz baze COBIB.

3.1

Preverjanje kakovosti enotne obdelava online
publikacij

Obdelava online dostopnega knjižničnega gradiva je za mnoge obdelovalce novo
področje. Za obdelavo navedenega gradiva so v slovenščino prevedeni osnovni
priročniki25 , organizirano je izobraževanje, format COMARC je dopolnjen s
polji26 , ki so potrebna za obdelavo online publikacij. Tako so v sistemu COBISS
podani osnovni pogoji za enotno obdelavo online publikacij.
Kljub podanim osnovnim pogojem za enotno obdelavo online publikacij, so bila
naša predvidevanja pred preverjanjem zapisov naslednja:
- Kakovost bibliografskih zapisov za online publikacije ni ustrezna.
- Samo osnovni pogoji za enotno obdelavo niso dovolj za dejansko zagotavljanje enotne obdelav.
- Napake v zapisih niso stalne, pojavljajo se v različnih elementih zapisa.
- Dodatna navodila lahko izboljšajo kakovost zapisov.
3.1.1 Določitev in opis vzorca
Kako uspešni so slovenski knjižničarji pri strokovni obdelavi publikacij in kakšna je kakovost bibliografskih zapisov, smo poskušali ugotoviti na sistematičnem
25

Za obdelavo online serijskih publikacij v sistemu COBISS morajo katalogizatorji uporabljati dogovorjene vire: Priročnik za UNIMARC, ISBD(S), ISBD(ER), ISBD(NBM), PREKAT ter COMARC/
B, COMARC/H in priročnik COBISS/Katalogizacija za potrebe strukturiranja podatkov.

26

IZUM je dopolnitve, ki se nanašajo na katalogizacijo elektronskih virov, vključil v format COMARC
in jih implementiral v COBISS takoj po izidu prevoda publikacije ISBD(ER). S tem je bil preklican
vnos URL-jev v polje 337 (Opomba o sistemskih zahtevah). Za vnos URL-jev in ostalih podatkov
o elektronski lokaciji in dostopu je bilo dodano polje 856 z ustreznimi podpolji.
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stratificiranem vzorcu. Tudi v Sloveniji večina knjižnic v svoje kataloge že vključuje bibliografske zapise za različne elektronske vire, marsikatera med njimi
tudi za online dostopne publikacije. Kakovost zapisov smo zato poskušali ugotoviti na vzorcu zapisov za slovenske online serijske publikacije oz. zapisov za
online serijske publikacije in tiste serijske publikacije, ki imajo v bibliografskem
zapisu označeno vzporedno izdajo v online obliki. Za navedene zapise smo se
odločili, ker za strokovno obdelavo slovenskih publikacij v sistemu COBISS
velja, da morajo biti zapisi za nacionalno produkcijo kakovostni zapisi, ki so
namenjeni tudi mednarodni izmenjavi, zato morajo biti rezultat uporabe istih
načel, pravilnikov in standardov, ki se tičejo katalogizacije, vsebinske obdelave
in strukturiranja podatkov.
Zapise smo izbrali dvakrat: 15. decembra 2002 in 1. februarja 200327 . Sredi decembra je bilo v podatkovni zbirki COBIB 165 zapisov za online serijske publikacije in serijske publikacije z označenim elektronskim dostopom28 , konec
januarja 2003 pa 196 zapisov29 . Tako je bilo v navedenih dveh mesecih v podatkovno zbirko COBIB dodanih 31 zapisov za online serijske publikacije in serijske publikacije z označenim online dostopom. Preliminarnih zapisov v izbor
nismo vključili.
Tabela 1: Zapisi za slovenske serijske publikacije z označenim online dostopom
v podatkovni zbirki COBIB
vrsta publikacije

online publikacije
publikacije z ozna~eno vzporedno izdajo
v online obliki
SKUPAJ

vsi do
15.12.2002
99

{tevilo zapisov
novi do
01.02.2003
29

zapisov
SKUPAJ
128

66

2

68

165

31

196

3.1.2 Metodologija
Metodologija za presojo kakovosti bibliografskih zapisov v sistemu COBISS je
bila izbrana na osnovi ugotovitev študije, ki jo je izvedel Owen Massey, ter pri-

27

Sredi decembra (16. in 19. 12. 2002) je bila za strokovne delavce NUK-a organizirana predstavitev
“COBISS NUK in uporaba osebnih računalnikov”, na kateri je bilo predstavljenih nekaj nasvetov za bolj učinkovito delo, kar bi lahko vplivalo na izboljšanje kakovosti bibliografskih zapisov.

28

Vseh zapisov za slovenske publikacije z označenim elektronskim dostopom je bilo 2.401 (preliminarni zapisi niso vključeni).

29

Vseh zapisov za slovenske publikacije z označenim elektronskim dostopom je bilo 2.615 (preliminarni zapisi niso vključeni).
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poročil, ki so jih je za potrebe presoje kakovosti katalogov pripravili v centru
UKOLN30 (Chapman in Massey, 2002; CAT-ASSESS …, 2002).
Izbrana je bila metoda primerjave zapisov v katalogu s knjižničnim gradivom31 ,
ki omogoča ovrednotenje točnosti bibliografskih zapisov. Ob predhodnem pregledu zapisov za online publikacije v podatkovni zbirki COBIB je bilo ugotovljeno, da nekateri podatki v zapisih niso pravilni. Ocenili smo, da se največ napak pojavlja pri podatkih za identifikacijo in dostop do gradiva.
Pri strokovni obdelavi online dostopnega knjižničnega gradiva moramo pri oblikovanju bibliografskega zapisa upoštevati uporabnikove potrebe, kar pomeni,
da zapis opraviči svoj namen, če lahko z njegovo pomočjo najdemo, identificiramo in izberemo oz. dosežemo opisani vir. Za opis elektronskih serijskih online
publikacij so za zagotavljanje navedenih nalog najpomembnejši naslednji elementi: naslov publikacije, izdaja, založnik, informacije o vsebini dela, naslov za
dostop ter podatki o pogojih dostopa. Za potrebe bibliografske kontrole morajo
zapisi za serijske publikacije vsebovati še mednarodno standardno serijsko
publikacijo (ISSN) ali njeno nadomestilo32 .
Navedene zapise smo izpisali v polnem formatu in točnost podatkov v bibliografskem zapisu za vsak zapis posebej primerjali z dejanskimi podatki. Dostop do
opisanega gradiva je potekal s pomočjo aktivnih povezav prek interneta. Preverjanje podatkov za prvo skupino zapisov je potekalo v decembru 2002 in januarju
2003, za drugo skupino zapisov pa februarja 2003. Poskušali smo preveriti celotno vsebino zapisov, pri čemer smo se še posebej osredotočili na naslednje
elemente: ISSN, naslov in splošno oznako gradiva, navedbo izdaje, oznako vira,
predmetne oznake, URL ter določitev indikatorjev za način dostopa do elektronskega vira in indikatorjev za odnos med elektronskim virom na lokaciji in bibliografsko enoto, opisano v zapisu. Za tak izbor elementov smo se odločili, ker
podatki v navedenih elementih vplivajo na to, da lahko določen elektronski vir
najdemo, ga identificiramo in izberemo oz. dosežemo.
3.1.3 Presoja kakovosti
Pravilnost bibliografskih zapisov za slovenske serijske online publikacije in
slovenske serijske publikacije z označeno vzporedno izdajo v online obliki smo
zaradi različnih struktur zapisov preverjali ločeno. Preverjali smo predvsem tiste
podatke, ki vplivajo na to, da lahko določeni elektronski vir najdemo, ga identi-

30

Centre of expertise in digital information management, providing advice and services to the library, information, education and cultural heritage communities at the University of Bath.

31

The catalogue-to-collection test for accuracy.

32

ISSN je v sistemu COBISS obvezni element. Pri publikacijah, ki jim ISSN ni bil dodeljen ali ga
ne moremo ugotoviti, je potrebno podatek nadomestiti z interno številko (Cobib številko za slovenske in Y številko za tuje serijske publikacije).
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ficiramo in izberemo oz. dosežemo. Prikaz števila napak po elementih presoje je
podan v Tabeli 2.
3.1.3.1 Elementi presoje
- Oznaka online elektronskega vira (001b+135b)
Pri oznaki online elektronskega vira smo za napačno vrednost šteli neustrezno šifriran podatek v podpolju za vrsto zapisa (001b) ali neustrezno
označeno fizično obliko (135b). Prav tako smo za napako šteli manjkajoči
podatek.
- Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)
V sistemu COBISS je ISSN obvezen element, zato smo kot napako upoštevali, ko je bila v polju 011 v podpolju $e ali $c vpisana vrednost 0000-0000.
- Naslov
V primeru, da s pomočjo navedenega naslov ne bi mogli identificirati publikacije, smo ga šteli za napačnega.
- Splošna oznaka gradiva
S pomočjo splošne oznake gradiva se v javnem računalniškem katalogu elektronski viri lahko jasno ločijo od drugega gradiva. Manjkajoči podatek smo
šteli za napako. Besedila “Računalniška datoteka”, navedenega v polju 200 $b
po navodilih ISBD(CF), nismo upoštevali kot napačnega.
- Podatek o izdaji
V primeru, da ima opisovana publikacija različne izdaje in da so bile v zapisu
navedene povezave z izdajami, smo manjkajoči podatek v polju 205 podpolju
$a šteli za napako. Potrebno bi bilo poenotiti besedilo za navedbo podatka o
izdaji, saj je trenutno v zapisih mogoče zaslediti različne oblike: Spletna izd.,
Elektronska verzija, Online izd. (najpogosteje), Online ed., On-line izd., Online izd., Elektronska izd., Online, Onlajn izd.
- Območje posebnih podatkov o elektronskih virih - značilnosti
Preverjali smo tudi prisotnost posebnih podatkov o elektronskih virih (230a).
Tudi tu navedbe niso enotne (El. časopis, El. podatki, Računalniški podatki,
Elektronski vir). Oblika navedbe ni vplivala na oceno točnosti, saj smo kot
napako ocenili samo manjkajoče vrednosti.
- Opomba o viru naslova in datumu opisa vira
Ker je potrebno pri online publikacijah obvezno navajati vir naslova ter datum opisa vira (300a), smo manjkajoče podatke šteli kot napačne.
- Vsebinske oznake
Glede na dejstvo, da na področju vsebinske obdelave v sistemu COBISS
možnosti za enotno obdelavo gradiva še niso zagotovljene in je vsebinska
obdelava knjižničnega gradiva najmanj ustrezna, smo upoštevali vse oblike
predmetnih oznak (600-609, 610), če so pravilno opisovale vsebino publikacije. Za napačnega smo šteli manjkajoči podatek ali predmetno oznako, ki je
vsebino napačno opredelila. Vsebinski opis časnikov v sistemu COBISS
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-

-

-

ohranja tradicijo klasične katalogizacije brez predmetnih oznak, kar za potrebe
avtomatizirane katalogizacije ni ustrezno.
Klasifikacija - UDK vrstilci za iskanje
Pri preverjanju klasifikacijskih oznak smo se opredelili samo na UDK vrstilce
za iskanje (675c). V primeru, da je bila v zapisu šifra fik (fiktivna koda), je bil
podatek upoštevan kot napačen.
Elektronska lokacija in dostop
Pri online dostopnih elektronskih virih je podatek o elektronski lokaciji in
dostopu tisti pomembni podatek, ki bibliografski zapis povezuje z virom, zato
morajo biti podatki pravilni, popolni in ažurni. Manjkajoče, nepopolne ali
napačne podatke smo šteli za napako.
Indikatorji elektronske lokacije in dostopa
Prvi in drugi indikator elektronske lokacije in dostopa (856 - 1., 2.) v sistemu
COBISS imata velik pomen, saj se prek vrednosti indikatorjev generirajo
uvodne fraze za javni računalniški katalog. Nedoločen ali napačno določen
indikator je napaka, ki vpliva na vsebino podatkov, prikazanih uporabniku.

3.1.3.2 Presoja uporabe jezika in tipkarskih napak
Poleg napak, ki so prikazane v Tabeli 2, je potrebno izpostaviti še dve pogosto
prisotni napaki: nedosledna uporaba slovenskega jezika pri podatkih, ki jih je
potrebno pisati v jeziku katalogizacijskega centra ter tipkarske napake.
Opazili smo, da katalogizatorji podatke, ki bi jih morali pisati v slovenskem jeziku, pogosto pišejo v jeziku33 publikacije. Ker smo si pri preverjanju bibliografskih zapisov pomagali tudi s črkovalnikom urejevalnika besedil, so bile ugotovljene tipkarske napake, ki zmanjšujejo možnost, da v javnem računalniškem
katalogu publikacijo najdemo ali identificiramo. Zapisov s tovrstnimi napakami
nismo mogli šteti za točne.

33
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Ugotovljeno je bilo tudi, da je v nekaterih zapisih jezik publikacije označen napačno.
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Tabela 2: Elementi presoje in število napačnih vrednosti po elementih
element/polje
online publikacije
- oznaka online elektronskega vira
(001b+135b)
- ISSN (011ec)
- naslov (200acdehi, 510a-517a, 530a-541a)
- splo{na oznaka gradiva (200b)
- podatek o izdaji (205a)
- obmo~je posebnih podatkov o el. virih zna~ilnosti (230a)
- opomba o viru naslova in datumu opisa
vira (300a)
- vsebinske oznake (600-609, 610)
- klasifikacija - UDK vrstilci za iskanje
(675c)
- elektronska lokacija in dostop (856)
- indikatorji (856 - 1., 2.)
- vmesni se{tevek napak
publikacije z ozna~eno vzporedno izdajo
v online obliki
- ISSN (011ec)
- naslov (200acdehi, 510a-517a, 530a-541a)
- vsebinske oznake (600-609, 610)
- klasifikacija - UDK vrstilci za iskanje
(675c)
- elektronska lokacija in dostop (856)
- indikatorji (856 - 1., 2.)
- vmesni se{tevek napak
SKUPAJ napak

{tevilo napa~nih vrednosti
vsi zapisi do novi zapisi do
napake
15.12.2002
01.02.2003
SKUPAJ
0

6

6

3
1
5
12

0
0
4
1

3
1
9
13

6

1

7

0

3

3

36

5

41

2

1

3

27
20
112

4
2
27

31
22
139

17
0
12
1

0
0
0
0

17
0
12
1

29
40
99
211

1
0
1
28

30
40
100
239

V Tabeli 3 je podan prikaz o številu zapisov z napakami ter o skupnem številu
napak v zapisih glede na vrsto publikacije.
Tabela 3: Število zapisov z napakami in število napačnih vrednosti po zapisih
publikacija
online publikacije skupaj
- od tega 15. 12. 2002
- od tega 01. 02. 2002
publikacije z ozna~eno vzporedno izdajo
v online obliki skupaj
- od tega 15. 12. 2002
- od tega 01. 02. 2002
SKUPAJ

skupaj
zapisov
128
99
29

zapisov z
napakami
77
59
18

{t. napak

68

58

100

66
2
196

57
1
135

99
1
239

139
112
27
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3.1.4 Analiza stanja
Pregled bibliografski zapisov za slovenske serijske publikacije z online dostopom
(online publikacije in publikacije z označeno vzporedno izdajo v online obliki)
je pokazal, da je kakovostnih zapisov slaba tretjina. V več kot dveh tretjinah zapisov so napake, ki so nastale zaradi neupoštevanja standardov, nepoznavanja
področja ter napačne strukture zapisov. Prikaz podatkov o pravilnih oz. kakovostnih zapisih je podan v Tabeli 4.
Tabela 4: Odstotek pravilnih zapisov
publikacija
online publikacije skupaj
- od tega 15.12.2002
- od tega 01.02. 2002
publikacije z ozn. vzp. izd. v online
obliki skupaj
- od tega 15.12.2002
- od tega 01.02. 2002
SKUPAJ

skupaj
zapisov
128
99
29

pravilnih
zapisov
51
40
11

%
v skupini
38,8
44,4
37,9

%
od vseh
26,0
20,4
5,6

68

10

14,7

5,1

66
2
196

9
1
61

13,6
50,0
-

4,6
0,5
31,1

Napake v zapisih onemogočajo pravilno identifikacijo publikacije, publikacijo
napačno opisujejo ali pa uporabnikom onemogočajo neposredni dostop do online publikacije. Pri zapisih, ki smo jih izbrali 15. 12. 2002 je največji delež napak pri vsebinskih oznakah ter podatkih o elektronski lokaciji in dostopu, vendar ne izključno pri teh. Kakovost podatkov za vsebinski opis ter podatkov o
elektronski lokaciji in dostopu se je pri zapisih, izbranih 01. 02. 2003, izboljšala,
saj se je odstotek napak zmanjšal za več kot polovico34 , pojavile pa so se nove,
ki so posledica konverzije zapisov iz podatkovne zbirke ISSN, saj je bila večina
zapisov, ki smo jih izbrali 01. 02. 2003, prevzeta iz zbirke ISSN.
Presoja kakovosti zapisov za online serijske publikacije je potrdila ugotovitev,
da obstaja potreba po povečanju kakovosti (Dimec, 1994; Nidorfer, 1993; Seljak,
2000b, Urbajs, 1991). Potrdila so se tudi predvidevanja, ki smo jih postavili na
osnovi predhodnega naključnega pregleda zapisov. Pri tem ne smemo prezreti
dejstva, da smo preverjali zapise za slovenske publikacije (zapise za nacionalno
produkcijo), ki so namenjeni tudi mednarodni izmenjavi, zato bi morali biti rezultat uporabe istih načel, pravilnikov in standardov, ki se tičejo katalogizacije,
vsebinske obdelave in strukturiranja podatkov. Ti zapisi bi morali biti resnično
kakovostni.
34

26

K povečanju kakovosti je delno prispevala tudi predstavitev “COBISS NUK in uporaba osebnih
računalnikov”, saj so udeleženci ocenili, da je bila predstavitev koristna in bo pripomogla k učinkovitejšemu delu.
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3.2

Ukrepi za izboljšanje kakovosti

V času občutnega zmanjševanja proračunskih sredstev za poslovanje in delovanje
subjektov nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema (Proračun …, 2002)
je nemogoče načrtovati celostno rešitev, ki bi sistemsko pripomogla k izboljšanju kakovosti. Mogoče pa je načrtovati aktivnosti, ki bi postopno izboljševale
kakovost bibliografskih zapisov in pripravile pogoje za sistemsko rešitev. Poudariti je potrebno, da bodo predlagane aktivnosti in ukrepi prinesli rezultate v
primeru, ko se bodo vsi subjekti nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema zavedli potrebe po spremembah in nujnosti sodelovanja.
3.2.1 Priprava smernic, navodil ter vzorčnih zapisov
Narodna in univerzitetna knjižnica kot zakonsko določen subjekt nacionalnega
vzajemnega bibliografskega sistema mora zagotavljati strokovne podlage za nadaljnjo informatizacijo področja knjižničarstva in kakovostno strokovno delo.
Tudi v bodoče mora aktivno spremljati delovanje sistema, skrbeti, da bodo v slovenskem okolju na razpolago potrebni priročniki in pravilniki za strokovno delo
knjižničarjev, posebno pozornost mora posvečati usklajenosti lokalnega formata COMARC z veljavnimi mednarodnimi standardi in formati. Poleg že obstoječega izobraževanja za strokovno obdelavo v procesu vzajemne katalogizacije
mora organizirati še dodatno izobraževanje in permanentno preverjanje usposobljenosti knjižničarjev, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije.
Da bi nacionalni vzajemni bibliografski sistem deloval čim boljše, si mora prizadevati za:
- zagotavljanje strokovnih osnov za delovanje sistema;
- zagotavljanje elementov za aktivno sodelovanje v procesu univerzalne bibliografske kontrole;
- zagotavljanje pogojev za delovanje programa za univerzalno dostopnost publikacij;
- izboljšanje kakovosti strokovne obdelave knjižničnega gradiva (predvsem z
dobro organiziranim izobraževanjem, strokovno prakso in preverjanjem usposobljenosti);
- vzpostavitev zaupanja med vsemi subjekti nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema (vsem v sistem vključenim je potrebno vzbuditi zavest o
skupnih interesih in skupnih ciljih);
- postavitev strokovne obdelave na raven, na kateri bodo vsi bibliografski zapisi nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema ustrezali kriterijem za
mednarodno izmenjavo podatkov (strokovna obdelava za vzajemni bibliografski sistem mora temeljiti na enotnih pravilih; v najkrajšem možnem času je
potrebno pripraviti manjkajoče priročnike in oblikovati nov slovenski pravilnik za katalogizacijo);
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-

razširitev programov za vzajemno izvorno katalogizacijo med udeležence
sistema (delitev odgovornosti med polnopravnimi članicami sistema);
uporabo pridobitev sodobne tehnologije za večjo učinkovitost in kakovost
dela v sistemu.

Navedene cilje mora NUK doseči v okviru nalog, ki jih nacionalni knjižnici za
delo v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu določa zakon o
knjižničarstvu v 47. členu (Zakon…, 2001). Za dosego ciljev si poleg obstoječih
aktivnosti lahko pomaga z:
- izdelavo smernic in navodil za obdelavo posameznih vrst knjižničnega gradiva
(npr. avdio in video gradiva, serijskih publikacij35 , online publikacij, kartografskega gradiva…);
- izdelavo in sprotnim dopolnjevanjem vzorčnih zapisov za vse vrste
knjižničnega gradiva na različnih nosilcih;
- ugotavljanjem uporabnosti priročnikov, smernic, navodil in vzorčnih zapisov (diskusijske skupine, e-bilten katalogizatorjev, kratki (redni) vprašalniki, redni tematski posveti oz. delavnice…);
- pripravo specifikacije za nadgradnjo modula za katalogizacijo v integrirani
vmesnik, ki bi omogočal uporabo prednosti, ki jih za delo v terminalskem
vmesniku modula COBISS/Katalogizaciji prinaša uporaba osebnega računalnika (nadgradnja terminalskega uporabniškega vmesnika z vključitvijo online priročnikov, smernic ter navodil, vzorčnih zapisov, računalniških javnih
katalogov, sodobnega programa za elektronsko pošto, urejevalnika besedil,
diskusijskega foruma…);
- zagotavljanjem kakovostne popolne dnevne obdelave nacionalne produkcije
in vsesplošno uvedbo križnih kontrol (racionalizacija obdelave in zagotavljanje konsistentnosti zapisov, zmanjševanje potrebe po redakcijah zapisov
v vzajemnem in lokalnih katalogih…);
- pripravo predloga za razdelitev elementov zapisa na obvezne za vzajemno
raven in izbirne za lokalno raven (izboljšanje enotnosti obdelave, poglobljena obdelava za lokalne potrebe).
3.2.2 Priprava ažurnih priročnikov in izboljšanje funkcionalnosti
Knjižnični informacijski servis mora za čim boljše delovanje nacionalnega vzajemnega bibliografskega sistema zagotoviti sodobno, dobro načrtovano, stan35
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Smernice in navodila za obdelavo serijskih publikacij (tudi online serijskih publikacij) bi lahko
pripravili v okviru sprememb, ki jih prinaša v letu 2002 sprejet in izdan mednarodni standardni
bibliografski opis serijskih publikacij in drugih kontinuiranih virov - ISBD (CR). V okviru konference IFLA leta 2002 je potekal sestanek Stalnega odbora za katalogizacijo, na katerem je bilo za
vključitev sprememb iz standarda ISDB(CR) v strokovno obdelavo predlagano dvoletno obdobje,
tako bo mogoče pripraviti vse potrebno (prevod, smernice, navodila, primere, vzorčne zapise…)
najkasneje do prihodnjega poletja.
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dardizirano in v praksi preizkušeno programsko opremo, ki bo v povezavi s tehnološkimi možnostmi sodobne mrežne strojne in programske opreme omogočila učinkovito knjižnično poslovanje. V bodoče si mora prizadevati za:
- zagotavljanje sodobne, dobro načrtovane, standardizirane in v praksi preizkušene programske opreme;
- zagotavljanje skladnosti obstoječe in prenovljene sistemske opreme z veljavnimi mednarodnimi formati, standardi in priporočili (usklajenost
lokalnega formata z formatom UNIMARC, implementacija standarda UNICODE, razvoj strežnika Z39.50, prehod na grafične vmesnike);
- implementiranje rešitev za kakovostno strokovno delo (vzpostavitev normativne kontrole za vse iskalne elemente javnega računalniškega kataloga, priprava postopkov za paketno popravljanje bibliografskih zapisov);
- zagotavljanje dodatnih kakovostnih programskih segmentov za učinkovito
avtomatizacijo poslovanja sodelujočih knjižnic;
- zagotavljanje ponudbe ustreznih podatkovnih zbirk za podporo strokovnemu delu v sistem vključenih subjektov;
- oblikovanje posebnega segmenta sistema za vrednotenje raziskovalnega dela;
- nadaljnje osnovno in dodatno izobraževanje uporabnikov sistema za delovanje v sistemu;
- zagotavljanje ažurnih uporabniških priročnikov za uporabniške vmesnike in
programske segmente sistema;
- načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in komunikacijskih zmogljivosti za delovanje sistema.
Navedeno mora knjižnični informacijski servis zagotoviti v okviru nalog, ki mu
jih za delo v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu določa zakon o
knjižničarstvu v 44. členu (Zakon…, 2001). Za čimbolj učinkovito postopno zagotavljanje pogojev za izvajanje enotne obdelave ter zagotavljanje ažurne in konsistentne podatkovne zbirke si poleg obstoječih aktivnosti lahko pomaga z:
- zagotovitvijo dostopnosti do vseh dopolnjenih priročnikov, novosti, sprememb in dopolnitev v online obliki;
- zagotovitvijo prehodnega vmesnika za katalogizacijo, ki bo vključeval
možnosti in prednosti, ki jih v primerjavi s terminalom omogoča osebni računalnik (nadgradnja terminalskega uporabniškega vmesnika z vključitvijo
online priročnikov, smernic ter navodil, vzorčnih zapisov, geslovnika, računalniških javnih katalogov, sodobnega programa za elektronsko pošto, urejevalnika besedil, diskusijskega foruma…);
- pripravo pogojev za izdelavo smernic in navodil v online obliki in z zagotavljanjem avtoriziranega dostopa do navedenega gradiva katalogizatorjem;
- vključitvijo vzorčnih zapisov v modul katalogizacije in vzpostavitvijo
možnosti primerjanja izbranega zapisa z vzorčnim zapisom;
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-

-

-

zagotavljanjem pogojev za ugotavljanje uporabnosti priročnikov, smernic,
navodil in vzorčnih zapisov;
zagotavljanjem pravilnih in dopolnjenih konverzijskih tabel in izvedb konverzij za prenos zapisov iz različnih sistemov v sistem COBISS (prioritetno
ISSN, OCLC, kasneje tudi iz ostalih dostopnih sistemov in javnih računalniških katalogov);
zagotavljanjem učinkovitih orodij za spremljanje nacionalne produkcije in
izvajanje aktivnosti za pridobivanje nacionalnega gradiva (aktivnosti povezane z spremljanjem, reklamiranjem, obveščanjem, pošiljanjem podatkov…)
spremembo strukture zapisa (razdelitev elementov zapisa na obvezne za vzajemno raven in izbirne za lokalno raven).

3.2.3 Dosledno spoštovanje zahtev in sodelovanje
Knjižnice, ki so vključene v nacionalni vzajemni bibliografski sistem, morajo v
skladu s pogoji delovanja v sistemu prevzeti svoj del odgovornosti. Že ob vključitvi v sistem morajo poznati pogoje sodelovanja, saj se le tako lahko obvežejo,
da bodo upoštevale skupne strokovne osnove za delovanje sistema.
Da bi knjižnice svoje sodelovanje v sistemu uskladile s skupnimi strokovnimi
osnovami, morajo:
- opustiti lokalno prakso pri strokovni obdelavi in sprejeti pravila za enotno
strokovno obdelavo;
- sprejeti zahtevo sistema, da morajo bibliografski zapisi izpolnjevati pogoje
za mednarodno izmenjavo podatkov, in opustiti splošno mišljenje, da je avtomatizirana katalogizacija zgolj sredstvo za zagotavljanje avtomatizirane izposoje;
- skrbeti za čim boljšo kakovost vzajemnega in lokalnih katalogov;
- strokovnim delavcem omogočiti osnovno in stalno dopolnilno izobraževanje
in samoizobraževanje za izvirno katalogizacijo;
- onemogočiti sodelovanje v procesu vzajemne katalogizacije osebam, ki nimajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo;
- podpirati vključevanje strokovnih delavcev v delovne in ekspertne skupine
za področje vzajemne katalogizacije;
- opozarjati na napake v delovanju sistema;
- opozarjati na potrebne dopolnitve in uskladitve za nemoten potek vzajemne
katalogizacije;
- se povezovati z drugimi udeleženci sistema s ciljem usklajevanja dela, razreševanja nejasnosti in izboljšanja kakovosti;
- se izogibati rešitvam, ki niso v skladu s skupnimi strokovnimi osnovami,
čeprav bi s tako rešitvijo zadovoljili potrebe svojih uporabnikov.
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Zaključek

Slovenski vzajemni bibliografski sistem temelji na principu kooperativnosti.
Osnovna značilnost kooperativnosti je delitev odgovornosti med vsemi sodelujočimi v sistemu. Da bi nacionalni vzajemni bibliografski sistem deloval čim
boljše in v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi in priporočili, morajo
prav vsi v sistem vključeni subjekti izboljšati svoje delovanje v sistemu in si
prizadevati za kakovosten premik naprej, prizadevati si morajo, da se bo kakovost bibliografskih zapisov izboljšala. Cilj sodelovanja v nacionalnem bibliografskem sistemu ne sme biti le shranjevanje in posredovanje znanja, skupni cilj
vseh mora postati, da se omogoči, da bi vir, ki je na razpolago na enem mestu,
lahko kakovostno uporabljale tudi ostale knjižnice. Kakovostno ga bodo lahko
uporabljale le, če bo izpolnjen osnovni pogoj, ki omogoča skupno uporabo virov
v bibliografskih podatkovnih zbirkah, to je: kakovostna enotna obdelava
knjižničnega gradiva. Če knjižnično gradivo ni obdelano po dogovorjenih oz.
standardiziranih pravilih, ni mogoča izmenjava bibliografskih zapisov, prav tako
pa tudi ni mogoča skupna uporaba bibliografskih podatkov.
Na ravni mednarodnega povezovanja se kažejo nove, izboljšane možnosti izmenjave in uporabe podatkov, zato morajo slovenske knjižnice v prihodnje čim bolj
slediti sodobnim trendom in povečati možnosti svojega vključevanja v mednarodno izmenjavo bibliografskih podatkov. Sodobnim svetovnim trendom in priporočilom morajo prilagoditi tudi standarde in pravilnike za strokovno delo v
nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu in jih dopolniti s smernicami,
navodili in orodji za zagotavljanje enotne obdelave. Prav vsi udeleženci sistema
morajo sprejeti svoj del obveznosti in odgovornosti in tako omogočiti postopen
prehod k bolj kakovostnemu nacionalnemu vzajemnemu bibliografskemu sistemu Slovenije.
Nadaljnji razvoj računalniških sistemov za oblikovanje in obdelavo bibliografskih podatkov ter naraščanje obsežnih podatkovnih zbirk z zapisi, ki jih prispeva in prevzema na tisoče knjižnic, sodelujočih v nacionalnih ali mednarodnih
programih za vzajemno katalogizacijo, prinašata vedno nova vprašanja in dileme.
Srečujemo se z novimi nosilci informacij in z novimi funkcijami računalniških
katalogov. Tako struktura bibliografskega zapisa kot tudi eden od rezultatov avtomatizirane katalogizacije - online javno dostopni knjižnični katalog - sta potrebna posodobitve (Saye, 2000, 105-106). Zato si moramo vsi, udeleženci sistema in
strokovna javnost, prizadevati ne le za čim bolj kakovostno obdelavo, prizadevati si moramo tudi za čim hitrejšo implementacijo normativne kontrole in prilagoditev katalogizacije funkcionalnim zahtevam za bibliografske zapise.
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Uporabljene kratice
COBIB

- kooperativna bibliografska podatkovna zbirka

COBISS

- kooperativni online bibliografski sistem in servisi

FRBR

- (functional requirements for bibliographic records)
- funkcionalne zahteve za bibliografske zapise

IFLA

- (International Federation of Library Associations)
Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov

ISBD

- mednarodni standardni bibliografski opis

IZUM

- Institut informacijskih znanosti

KIS

- knjižnični informacijski sistem

MARC

- (Machine-Readable Cataloguing) strojno čitljiva katalogizacija

NUK

- Narodna in univerzitetna knjižnica

OPAC

- (Online public access catalogue) javni računalniški katalog

PPIAK

- Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga

PREKAT

- Priročnik za uporabo katalogizacijskih pravil

SZTIJ

- Sistem znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije

UBC

- (Universal bibliographic control) univerzalna bibliografska kontrola

UNIMARC

- univerzalni format MARC
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