VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA ZA ODRASLE:
Strokovno-teoretične osnove za izvedbo
projekta »Skriti zaklad«
Andrej Pogorelec
Alenka Šauperl
Milojka Miklavčič
Darja Šesek
Savina Zwitter

Oddano: 21.02.2004 – Sprejeto: 29.04.2004
Izvirni znanstveni članek
UDK 025.4:82
UDK 027+027.625(497.4)

Izvleček
Zaradi vse večjega obsega leposlovja v računalniških katalogih postaja možnost iskanja
tega gradiva tudi po vsebini vedno bolj pomembna. Izboljšanje vsebinskega opisa pa
je tema ciljnega raziskovalnega projekta Skriti zaklad, ki poteka od leta 2002. V
pričujočem delu je predstavljeno teoretično izhodišče za projekt, ki zajema opis načinov za opis leposlovja za odrasle v splošnih knjižnicah v Sloveniji in na tujem. Prikazano je, kako knjižnice leposlovje klasificirajo, geslijo in kako ga nasploh opisujejo po
vsebini. Oblikovan je model za vsebinsko opisovanje leposlovja v srednješolski knjižnici
Gimnazije Bežigrad v Ljubljani in splošni knjižnici Knjižnici Bežigrad prav tako v Ljubljani. V modelu je največ pozornosti namenjene predmetnim oznakam, manj pa drugim načinom vsebinskega opisovanja, ki so trenutno v rabi v sistemu COBISS.
Ključne besede: vsebinska obdelava, katalogi, splošne knjižnice, šolske knjižnice,
književnost, odrasli
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Abstract
Library users searching through non-fiction library material by subject in online
OPACs, expect to be able to search fiction by subject as well. The research project
Skriti zaklad (Hidden Treasure) was launched in 2002 and was aimed at improving
the current subject description of non-juvenile literary works in Slovenian libraries.
An overview of the current practice of fiction subject description in Slovenian libraries revealed that Universal Decimal Classification class numbers are usually assigned,
while subject headings or abstracts are scarce. The article presents a model designed
for subject description of fiction, with special emphasis on subject headings, for the
Bežigrad High School Library and the Bežigrad Public Library (both in Ljubljana).
Key words: subject cataloguing, catalogs, public libraries, school libraries, literature,
adult

1

Uvod

Jeseni 2002 je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport razpisalo projekt Skriti
zaklad za inovacije in izboljšave v vzgoji in izobraževanju. Prijavili smo se, ker
ocenjujemo, da v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu, ki ga v vedno večji meri uporabljamo tudi šolske knjižnice, manjka vsebinska opredelitev leposlovja. V času, ko se branje leposlovja spet postopoma uveljavlja, je nujno
na eni strani omogočiti obiskovalcem samostojnost tudi na tem področju, na drugi
strani pa za knjižničarje obogatiti kataloge tako, da bodo manj samostojnim bralcem lažje pomagali.
V triletni projekt smo vključeni knjižnica Gimnazije Bežigrad, Knjižnica Bežigrad
in Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske
fakultete, vse v Ljubljani. Teoretična izhodišča so v prvem letu nastala na Oddelku v okviru podiplomskega študija. Drugo leto je bilo namenjeno študiju
uporabnikov in sestavljanju geslovnika. Sklepni del pa je namenjen praktičnemu preizkušanju v šolski knjižnici Gimnazije Bežigrad in v splošni Knjižnici
Bežigrad. IZUM je za potrebe projekta dodelil kodo geslovnika GZL (gesla za leposlovje). V pričujočem prispevku predstavljamo teoretična izhodišča projekta
»Skriti zaklad«.
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Vsebinsko opisovanje leposlovja

Ob raziskovanju stanja na področju vsebinske razvrstitve in kategorizacije leposlovja bi se bilo potrebno najprej vprašati, v čem je sploh smisel in namen
razvrščanja leposlovja v knjižnicah in komu je takšno razvrščanje namenjeno. V
prvi vrsti je namenjeno uporabnikom oz. bralcem, ki si leposlovno gradivo izposojajo, a hkrati s tem seveda tudi knjižničarjem-informatorjem, ki ob smiselnem
vsebinskem opisu sicer nepregledne gmote leposlovnega gradiva lažje svetujejo
bralcem. Še najbolje bi seveda bilo, če bralci pomoči informatorjev sploh ne bi
potrebovali in bi se ob ponujenem sistemu razvrstitve leposlovnih del lahko
znašli kar sami. Vendar se zdi, da uporabniku, ki ne išče konkretnega avtorja ali
naslova leposlovnega dela, razpoložljive vsebinske informacije in način njihove
organiziranosti ne zadoščajo. Izkušnje pri praktičnem svetovalnem delu z bralci kažejo na to, da je iskanje po vsebinskih kriterijih razmeroma uspešno pri
strokovnem, neleposlovnem gradivu, v primerih leposlovnih del pa so tovrstne
informacije v katalogih knjižnic, ki izposojajo leposlovje, skromne, pomanjkljive ali pa jih sploh ni.
V slovenskih knjižnicah je leposlovje najpogosteje vsebinsko opisano po vzorcu, ki ga ponuja Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK). Ta narekuje razvrstitev po nacionalno-jezikovni pripadnosti avtorjev in po vrstah in zvrsteh, npr.:
Prešernove poezije najprej uvrstimo med slovensko književnost, nato pa še med
poezijo. To pomeni, da se uporabnik že na samem začetku iskanja lahko odloča
med različnimi nacionalnimi književnostmi, ter med dramatiko, poezijo ali pripovedništvom. Vsaka od vrst ali zvrsti pa se še naprej deli v skupine, ki označujejo
zvrsti oz. žanre (pripovedništvo se npr. deli na različne romane kot so kriminalni
romani, znanstvenofantastični romani, družbeni romani itn.). Knjižnice se tu in
tam odločajo tudi za posebno, fizično ločitev lahkotnejših, manj zahtevnih literarnih del, ki jih bralstvu ponujajo kot branje za oddih, vendar tovrstne knjige
praviloma niso posebej označene (izjemoma je posebni privesni vrstilec 82-312.5
še v uporabi) in je njihova bolj ali manj naključna razvrstitev prej stvar sprotnih
in od knjižničarja do knjižničarja lahko tudi različnih odločitev.
Knjižničar je postavljen pred dilemo, na podlagi katerih kriterijev naj konkretna
leposlovna dela razvršča v smiselne, med seboj ločene skupine, ki bodo izražale
tudi več dimenzij, več različnih in pomembnih lastnosti leposlovja. Potrebno je
vzpostaviti neko logično strukturo razredov ali skupin, pri čemer je nujno
sprejemati vse prej kot enostavne odločitve o prioritetah in relevantnosti posameznih razvrščevalnih kriterijev. Je pomembnejša delitev na žanre ali jezikovnonacionalno pripadnost avtorjev, jezik besedila ali čas nastanka, težavnost besedila ali morebitne formalnovsebinske karakteristike? Idealne rešitve najbrž ni.
Eden od razlogov je tudi ta, da ni mogoče povsem objektivno opisati vsebine leposlovnega dela. Po drugi strani pa je za idealen vsebinski opis treba poznati tudi
trenutne in prihodnje potrebe bralcev in načine, na katere bodo gradivo iskali.
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Čeprav se zadana naloga zaradi težko dosegljive objektivnosti zdi neizvršljiva,
bomo v nadaljevanju predstavili nekatere izvirne načine, s katerimi so se s tem
problemom knjižničarji in raziskovalci spopadali doslej.

3

Vsebinski opis leposlovja v Sloveniji

3.1

Univerzalna decimalna klasifikacija

Prvi slovenski prevod skrajšane izdaje UDK je pripravila in objavila Centralna
tehniška knjižnica v Ljubljani leta 1967 (Univerzalna decimalna klasifikacija,
1967, 1974). Sledili sta še izdaji v letih 1982 (Univerzalna decimalna klasifikacija, 1982) in 1991 (Univerzalna decimalna klasifikacija, 1991, 1994). Leta 1974
je izšel prevod srednje izdaje skupine 8 UDK – Literatura, Literarna veda in Jezikoslovje (Univerzalna decimalna klasifikacija, 1974). Kot v nekaterih drugih skupinah je tudi v skupini osem v kasnejših letih prišlo do sprememb, ki so bile leta
1995 v slovenščini objavljene v reviji Knjižnica (Kovač in Vrhovšek, 1995).
Spremenili so se vrstilci, ki označujejo jezikovno nacionalno pripadnost literarnih del oz. njihovih avtorjev. Tako je npr. vrstilec za angleško književnost iz stare
oblike 820 prešel v novo 821.111. Posebni privesni vrstilci, ki v skupini 8 označujejo literarne vrste in/ali zvrsti pa so tudi po spremembah v skupini ostali
nespremenjeni. Raba teh vrstilcev je seveda ključnega pomena za razvrstitev
leposlovnega gradiva v vseh knjižnicah, ki uporabljajo sistem UDK. Predstavljeni
so v Tabeli 1.
Treba je seveda reči, da se izmed vseh naštetih zvrsti, ki jih predvideva tretja,
spremenjena in dopolnjena izdaja iz leta 1991, v praksi splošnih knjižnic upošteva le nekatere, pri čemer so marsikje še vedno v rabi pojmi in terminologija
starejših izdaj UDK. Tako nekatere knjižnice še vedno rabijo oznake za psihološki roman (82-311.1) in socialno-družbeni roman (82-311.4).
Tudi na splošno se raba posameznih vrstilcev UDK v pretežni meri prilagaja sistemu razvrstitve knjig po policah, kar v praksi pomeni, da splošne knjižnice
nekaterih klasifikacijskih oznak sploh ne uporabljajo. Področji poezije in dramatike se praviloma ne delita na posamezne zvrsti. Pri tem pa se poraja občutek,
da se v večini primerov skupine delijo na žanrsko literaturo (kriminalke, znanstvena fantastika itn.) ter na eno samo večjo skupino, ki vključuje velik del leposlovnega pripovednega gradiva in se označuje bodisi kot družbeni, družabni ali
navadni roman. Vsi trije izrazi so terminološko in pomensko morda nekoliko
problematični. Kar zadeva »družbene romane«, bi se dalo trditi, da pravzaprav
vsi romani na tak ali drugačen način, posredno ali neposredno govorijo o človeški družbi in tako »družbenost« ni ustrezen klasifikacijski kriterij. Oznaka
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»družabni roman« se zdi v tem smislu prav tako vprašljiva in neprepričljiva, nič
manj problematičen pa ni niti izraz »navadni roman,« saj je vsebinsko votel, meri
na neko, nikjer definirano normo navadnosti ter vsa pripovedna dela drugih klasifikacijskih skupin uvršča pod skupni imenovalec »nenavadnih« romanov. Problema ne rešuje niti novejša oznaka, ki za vrstilec 82-311.2 predvideva izraz
»Romani nravi in značajev. Romani iz resničnega življenja«. Dejstvo je, da skupina, ki jo označuje vrstilec 82-311.2, nima jasno razvidnega skupnega imenovalca, na podlagi katerega bi bilo mogoče opredeljevati in utemeljevati morebitne smiselne povezave in analogije med posameznimi, v skupino vključenimi
pripovednimi deli. Tako se poraja vtis, da gre za nekakšno rezervno skupino, v
katero vključimo vse, kar ne sodi kam drugam. Ob tem se seveda jasno izraža
tudi nezadostnost (zgolj) vrstno zvrstnega klasificiranja, ki v obstoječem sistemu nedvomno predstavlja prevladujoč princip razvrščanja leposlovja.
Splošne knjižnice pri klasifikaciji običajno uporabljajo skrajšane izdaje UDK,
medtem ko se v Narodni in univerzitetni knjižnici poslužujejo tudi srednjih izdaj
in matične datoteke UDK (UDC Master File). Le želimo si lahko, da bi bila novejša verzija kmalu pripravljena za široko uporabo in da bi vrstilce UDK spremljala ustrezna definicija pojmov oz. razlaga. Ker je to izven dosega naše skupine, se
z vrstilci UDK ne bomo podrobneje ukvarjali. Priporočimo pa dosledno uporabo vrstilca UDK za iskanje, ki je v sistemu COBISS ločen od vrstilca za vsebinski opis in deluje kot obvezno polje z omejenim izborom. Za leposlovje je pripravljen seznam nacionalnih književnosti in literarnih študij teh nacionalnih
književnosti, npr. 821.163.6 Slovenska književnost in 821.163.6.09 Slovenska
književnost – študije. Pri uporabi tega vrstilca bi radi opozorili na problem opisa
tistega, o čemer delo govori v primerjavi s tistim, kar delo je. Če delo govori o
slovenski književnosti, potem gre za literarno študijo. Če pa delo je slovenska
književnost, gre za literarno delo samo. To literarno delo lahko namreč govori o
slovenski književnosti, o življenjski usodi kakega človeka, ali o čem tretjem.
Dodatni zaplet pomeni spremna beseda, objavljena v knjigi poleg leposlovnega
dela, ki je navadno literarna študija leposlovnega dela ali biografska predstavitev pisca leposlovnega dela. Taka knjiga v dosedanji praksi navadno dobi vrstilec za literarno delo in literarno študijo. S temi težavami se srečujemo tudi pri
besedilnem opisu vsebine v vzajemnem katalogu, pri predmetnih oznakah, zato
bomo o njih tam podrobneje pisali.
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Tabela 1: Posebni privesni vrstilci za literarne zvrsti ali vrste po 3. skrajšani izdaji
UDK iz leta 1991
Vrstilec / Opis

Vrstilec / Opis

82-1/-9 Literarne zvrsti

82-311.6 Zgodovinski romani. Romani o
zgodovinskih junakih. Politični
romani. Vojni romani
82-311.8 Potopisni romani. Eksotični romani
82-311.9 Znanstveni romani
82-312.4 Kriminalni, policijski in vohunski
romani. Detektivke
82-312.5 Podlistkarski romani. Popularni
romani. Plažasti romani. Trivialni
romani
82-312.6 Avtobiografski in biografski romani.
Romansirani življenjepisi
82-312.9 Fantastični romani. Znanstvena
fantastika
82-313.1 Satirični romani
82-32 Novele. Kratke zgodbe
82-34 Izmišljene zgodbe. Legende. Umetne
pravljice
82-36 Zgodbice. Anekdote
82-4
Eseji
82-5
Govori
82-6
Pisma
82-7
Satire v prozi. Humoreske. Epigrami.
Parodije. Burleskne šale.
82-8
Razno. Poligrafije. Dialogi. Aforizmi.
Antologije itd.
82-821 Antologije enega avtorja v eni knjigi
(razne zvrsti)
82-84 Življenjska pravila (maksime). Poučni
izreki (sentence). Jedrnati izreki.
Miselni drobci (aforizmi). Pogovori.
Omizni govori
82-9
Druge vrste literature
82-94 Zgodovina kot literarna zvrst.
Zgodovinopisje. Kronike. Letopisi.
Opisi znamenitosti. Memoari.
Dnevniki. Spomini. Življenjepisi.
Biografije
82-992 Potopisi

82-1
82-12

Pesništvo v vezani obliki. Poezija
Dramske pesnitve. Gledališka dela
v verzih
82-13 Epske pesnitve
82-14 Lirske pesnitve, npr. himne, elegije,
balade
82-17 Satirične pesnitve. Humoristične
pesnitve
82-193 Manjše pesmi, npr. uganke, epigrami
82-194 Pesniški almanahi (zborniki)
82-2
82-21
82-22

Dramatika
Žalne igre. Tragedije
Veseloigre. Komedije. Vodvili.
Parodije
82-23 Ljudske tragedije
82-24 Zgodovinska dramska dela
82-25 Razna dramska dela. Enodejanke.
Igrice
82-252.5 Lutkovne igre
82-254 Igre za praznične uprizoritve.
Priložnostne igre
82-29 Radijske igre
82-293 Muzikalna gledališka dela. Libreti
82-293.7 Scenariji in televizijske igre
82-3

Pripovedništvo. Romani. Novele.
Povesti. Poročila
82-31 Romani
82-311.2 Romani nravi in značajev. Romani
iz resničnega življenja
82-311.3 Romani dogajanja. Avanturistični
romani. Robinzoniade. Razbojniški
romani. Meščansko-realistični
pustolovski romani. Viteški
pustolovski romani. Pomorski
romani. Romani o živalih

3.2

Predmetne oznake

V formatu COMARC, ki ga za sodelovanje v vzajemnem katalogu uporablja velika večina slovenskih knjižnic pa vrstilec UDK ni edini način vsebinskega opisa. Vrstilec UDK v tem formatu sodi v polje 675, torej v blok 6xx, ki je namenjen
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vsebinskemu opisu. Ta vsebuje tudi predmetne oznake v poljih 600 do 610. V
nasprotju z UDK, ki je alfanumerična oznaka, gre pri predmetnih oznakah za
vsebinski opis v naravnem jeziku, pri nas običajno v slovenščini. Na razpolago
so različna polja z različnim namenom:
- osebno ime kot predmetna oznaka (polje 600),
- ime korporacije kot predmetna oznaka (polje 601),
- rodbinsko ime kot predmetna oznaka (polje 602),
- stvarni naslov kot predmetna oznaka (polje 605),
- tema dela kot predmetna oznaka (polje 606),
- zemljepisno ime kot predmetna oznaka (polje 607),
- časovna predmetna oznaka (polje 608) in
- oblikovna predmetna oznaka (polje 609).
Podpolja v vseh poljih 6xx za določila, ki podrobneje opredeljujejo temo v predmetni značnici, so:
- tematsko (x),
- zemljepisno (y),
- časovno (z) in
- oblikovno določilo (w).
Posebej je treba izpostaviti polje prosto oblikovanih predmetnih oznak (610). Te
predmetne oznake se lahko oblikujejo na osnovi Splošnega slovenskega geslovnika (2002) ali pa tudi ne. Splošni slovenski geslovnik med slovenskimi
knjižničarji velja za najnovejši in najbolj razširjen priročnik za oblikovanje predmetnih oznak v poljih 600 do 609. Toda ta priročnik leposlovje obravnava zelo
skopo. Navaja, da »leposlovje opredeljujemo po obliki in mu ne dodeljujemo
predmetnih oznak« (Splošni slovenski geslovnik, 2002, str. 36). Hkrati kot izjeme
navaja antologije in druge poligrafije, eseje in govore ter leposlovna dela, ki jim
je vsebino mogoče opredeliti. V primeru antologij Splošni slovenski geslovnik
(SSG) predvideva vzorec predmetnega niza z navedbo književnosti in antologije,
npr: Slovenska poezija – 20. stol.– Antologije. Podoben vzorec predvideva za eseje
in govore, npr. Kučan, Milan (1941-) – Govori. Če ima literarno delo opredeljivo
vsebino, jo lahko opišemo s primernim geslom, dodati pa moramo določilo »V
leposlovju«, npr.: Alpsko smučanje – V leposlovju, ali Križaj, Bojan (1957-) – V
leposlovju. Tako še naprej v naših katalogih leposlovje ostaja večinoma brez
vsebinskega opisa.
Iz primerov kataložnih izpisov (Slika 1) konkretnega leposlovnega dela Bernharda Schlinka Bralec je razviden način in obseg vsebinskega opisa, kot ga lahko vidijo uporabniki v COBISS/OPAC.
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Ker v predmetnih oznakah v polju 600 označujemo tista dela, ki govorijo o neki
osebnosti, bi lahko iz primera v Sliki 1 in brez poznavanja te knjige sklepali, da
gre za literarno študijo o Bernardu Schlinku. Predmetno oznako v polju 610
»nemški roman – 20. stol.« pa bi lahko interpretirali na dva načina:
- da je študija nemškega romana 20. stoletja ali
- da je nemški roman 20. stoletja.
Interpretacija, da je v knjigi prisotno oboje ne bi bila v skladu s svetovno uveljavljenimi pravili o gesljenju: z istim izrazom ne smemo označiti dveh različnih
pojmov, ker bi to privedlo do neustreznih dokumentov pri iskanju. Kar predstavljajte si svoje nezadovoljstvo, če bi iskali vile kot pravljična bitja, pa bi jih morali
ročno izbrati izmed dokumentov o teh vilah, o vilah kot stavbah in o vilah kot
vrtnem orodju.
Podobno dilemo smo omenili že na koncu poglavja 3.1, v zvezi z vrstilcem UDK
za iskanje. Vendar pa tu lahko ponudimo drugačno rešitev, saj imamo na razpolago več različnih polj za vsebinski opis. Če je delo študija nemškega romana 20.
stoletja, bi ta podatek sodil v polje 606, kot opis teme dela. Če pa je delo nemški
roman 20. stoletja, bi ta podatek sodil v polje 609, ker gre za obliko dokumenta,
ne njegovo vsebino. Vsebino, npr. popotovanje, kar bi bila tema nekega romana,
bi opisali v polju 606. Osebnost, ki bi jo ta roman obravnaval, npr. Bojana Križaja,
bi opisali v polju 600. Oboje bi morali po pravilih označiti z določilom »V leposlovju«. Nekaj ilustracij te rešitve je predstavljenih v Slikah 2, 3 in 4. Naj opozorimo, da so predmetne oznake v hipotetičnih primerih na slikah 2, 3 in 4 namenoma zapisane z malo začetnico, ker ne izhajajo iz veljavnega geslovnika. Problem primernosti izbranih izrazov za gesla za leposlovje pa ni predmet obravnave tega prispevka.
COMARC FORMAT
001 a n - novi zapis b a - tekstovno gradivo - tiskano c m – monografska publikacija d 0 - ni hierarhičnega odnosa
010 a 961-231-243-5
020 a SI
021 a svn - Slovenija b 200104902
100 b d - monografska publikacija, zaključena c 2001 e m - odrasli, splošno
(leposlovje) h slv - slovenski
1011 a slv - slovenski c ger - nemški
102 a svn - Slovenija
105 a y - publikacija ni ilustrirana f a1 - družbeni roman
2000 a Bralec f Bernhard Schlink g prevod [in spremna beseda] Sandra Baumgartner
210 a Ljubljana c Cankarjeva založba d 2001 e [Ljubljana] g Kurir
215 a 181 str. D 20 cm
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3001 a Prevod dela: Der Vorleser
3001 a Knjiga naj bo sekira zamrzlemu morju v nas / Sandra Baumgartner: str.
163-181
50000 a Der Vorleser m slv - slovenski
60011 a Schlink b Bernhard f 1944- w Literarne študije
6100 a nemški roman a 20.st.
675 a 821.112.2-311.2 b 821.112.2 c 821.112.2 - Nemška književnost (vključno
avstrijska, švicarska, jidiš) s82
675 a 821.112.2.09 Schlink B.
700 1a Schlink b Bernhard 4070 - avtor
70201a Baumgartner b Sandra 4730 - prevajalec 4080 - avtor dodatnega besedila
UPORABNIŠKI IZPIS
VRSTA GRADIVA: monografska publikacija, tekstovno gradivo - tiskano
ISBN: 961-231-243-5
DRŽAVA IZIDA: Slovenija
LETO IZIDA: 2001
JEZIK BESEDILA/IZVIRNIKA: slovenski / nemški
VRSTA VSEBINE/LIT. VRSTA: / družbeni roman
DELO IMA: publikacija ni ilustrirana
AVTOR: Schlink, Bernhard - avtor
ODGOVORNOST: Baumgartner, Sandra - prevajalec – avtor dodatnega besedila
NASLOV: Bralec
IMPRESUM: Ljubljana : Cankarjeva založba, 2001
TISKARNA: ([Ljubljana] : Kurir)
FIZIČNI OPIS: 181 str., 20 cm
OPOMBE: Prevod dela: Der Vorleser // Knjiga naj bo sekira zamrzlemu morju v
nas / Sandra Baumgartner: str. 163-181
OSTALI NASLOVI: Der Vorleser
PREDMETNE OZNAKE: // Schlink, Bernhard (1944-) - Literarne študije
PREDMETNE OZNAKE: nemški roman // 20.st.
UDK: 821.112.2-311.2, 821.112.2.09 Schlink B.
UDK ZA STATISTIKO: 82
Slika 1: Prikaz podatkov za vsebinski opis romana Bernharda Schlinka Bralec v
uporabniškem in COMARC izpisu kataložnih podatkov v COBISS/OPAC
001 a n - novi zapis b a - tekstovno gradivo - tiskano c m – monografska publikacija d 0 - ni hierarhičnega odnosa
010 a 961-231-243-5
020 a SI
021 a svn - Slovenija b 200104902
100 b d - monografska publikacija, zaključena c 2001 e m - odrasli, splošno
(leposlovje) h slv - slovenski
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1011 a slv - slovenski c ger - nemški
102 a svn - Slovenija
105 a y - publikacija ni ilustrirana f a1 - družbeni roman
2000 a Bralec f Bernhard Schlink g prevod [in spremna beseda] Sandra Baumgartner
210 a Ljubljana c Cankarjeva založba d 2001 e [Ljubljana] g Kurir
215 a 181 str. D 20 cm
3001 a Prevod dela: Der Vorleser
3001 a Knjiga naj bo sekira zamrzlemu morju v nas / Sandra Baumgartner: str.
163-181
50000 a Der Vorleser m slv - slovenski
60011 a Schlink b Bernhard f 1944- w Literarne študije
6060 a ljubezen x V leposlovju
6060 a prijateljstvo x V leposlovju
6060 a nepismenost odraslih x V leposlovju
6060 a sodni procesi x pazniki x koncentracijska taborišča y Nemčija x V leposlovju
6090 a nemški romani z 20.st.
675 a 821.112.2-311.2 b 821.112.2 c 821.112.2 – Nemška književnost (vključno
avstrijska, švicarska, jidiš) s82
675 a 821.112.2.09 Schlink B.
700 1a Schlink b Bernhard 4070 – avtor
70201a Baumgartner b Sandra 4730 – prevajalec 4080 – avtor dodatnega besedila
Slika 2: Hipotetični primer vsebinskega opisa romana Bernharda Schlinka Bralec
s strukturiranimi predmetnimi oznakami v poljih 600 do 609 formata COMARC
001 a n - nov zapis b a - tekstovno gradivo, tiskano c m - monografska
publikacija d 0 - ni hierarhičnega odnosa
010 a 86-11-15478-9
021 a svn - Slovenija
100 c 1999 h slv - slovenski b d - monografska publikacija, zaključena
e m - odrasli, splošno (leposlovje)
1011 a slv - slovenski c ita - italijanski
102 a svn - Slovenija
105 a y - publikacija ni ilustrirana f a - roman
2000 a Navaja Pereira f Antonio Tabucchi g prevedla Mojca Šauperl
210 a Ljubljana c Mladinska knjiga d 1999 e Maribor g Ma-tisk
215 a 148 str. D 21 cm
2252 a Zbirka Zenit
3001 a Prevod dela: Sostiene Pereira
50000a Sostiene Pereira m slv - slovenski
6060 a smrt x V leposlovju
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6090 a italijanska književnost x romani z 20. st.
675 a 821.131.1-31 b 821.131.1 c 821.131.1 - Italijanska književnost s82
700 1a Tabucchi b Antonio 4 070 - avtor
70201a Šauperl b Mojca 4 730 – prevajalec
Slika 3: Hipotetični primer vsebinskega opisa romana Antonia Tabucchija Navaja Pereira s strukturiranimi predmetnimi oznakami v poljih 600 do 609 formata COMARC
001 a n - nov zapis t 2.16 - Umetniško delo b a - tekstovno gradivo,
tiskano c m - monografska publikacija d 0 - ni hierarhičnega odnosa
100 c 1998 e m - odrasli, splošno (leposlovje) h slv - slovenski
1010 a slv - slovenski
102 a ita - Italija
105 a y - publikacija ni ilustrirana f a4 - kriminalni, vohunski, detektivski roman
2000 a Skrivnost turkizne meduze e kriminalni roman f Sergej Verč
210 a Trst c ZTT EST d 1998 e Trst g Graphart
215 a 284 str. D 21 cm
2251 a Knjižna zbirka Mornik
3001 a Nov primer komisarja Perka - turkizna meduza / Matjaž Kmecl: str. 279-284
3001 a Na zavihku platnice kratka avtorjeva biobibliografija
6000 a Perko b Benjamin c (Literarna oseba)
6060 a zločini y Trst x V leposlovju
6090 a slovenska književnost x kriminalni romani z 20.st.
675 a 821.163.6-312.4 s 82 c 821.163.6 - Slovenska književnost b 821.163.6
700 1a Verč b Sergej 4 070 - avtor
70201a Kmecl b Matjaž 4 080 - avtor dodatnega besedila
Slika 4: Hipotetični primer vsebinskega opisa romana Sergeja Verča Skrivnost
turkizne meduze s strukturiranimi predmetnimi oznakami v poljih 600 do 609
formata COMARC
V polje 610, ki omogoča vsebinski opis z nestrukturiranimi predmetnimi oznakami, navadno vpišemo enake predmetne oznake kot v strukturirana polja, vendar
je podvajanje odveč. To polje morda omogoča večjo svobodo, ker ne predpisuje,
da morajo določila podrobneje opredeljevati predmetno značnico, kar je značilno za predmetne nize v strukturiranih poljih 600-609. Po drugi strani pa smo
vseeno zavezani z nizom predmetnih oznak podati smiseln besedni opis vsebine. V prenesenem pomenu tudi tu pišemo stavek brez povedka, s katerim povemo, o čem delo govori.
Če bi s porazdelitvijo podatkov o vsebini med polja v bloku 6xx lahko premostili težavo glede tega ali je delo roman ali delo o romanu, pa si z drugimi predmetnimi oznakami nakopljemo še nekaj težav kljub dosledni uporabi določila »V
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leposlovju«. Z določljivostjo vsebine literarnih del so velikokrat težave. Tako
kot so za primere v slikah 2 do 4 izbrani romani z relativno enoznačno določljivo vsebino, bi prav tako lahko našli drugačne, katerim vsebine ne bi mogli opisati le z nekaj besedami. Mogoče pa bi tudi bilo, da bi različni geslilci različno
dojeli in opisali vsebino. V naravi literarnih del je, da v bralcih zbujajo občutja,
doživljanje pa je povsem individualno in lahko med osebami povsem različno.
Razen vsebinske analize pa pri takšnem gesljenju prihaja tudi do vprašanj: Ali
bo priklic izmed tako opisanih dokumentov primeren? Kakšne odgovore bo dobil bralec pri iskanju s predmetno oznako »ljubezen«? Kako bo te dokumente
ločil na leposlovne in strokovne? Ali je vsebinski opis, ki je bil strukturiran in
namenjen predvsem neleposlovnim delom sploh primeren za leposlovna?

3.3

Kodirani podatki o vsebini

V formatu COMARC se za razlikovanje dokumentov na leposlovje in neleposlovje ponujata vsaj dve rešitvi:
· Polje 100 e (polje kodiranih podatkov – koda za predvidene uporabnike) v
formatu COMARC vsebuje oznake za vrsto uporabnikov, katerim je delo namenjeno (Tab. 2). Seznam ponujenih kod je omejen in za naše potrebe ustreza
le ena koda »m - odrasli, splošno (leposlovje)«.
· Polje 105 vsebuje več različnih podpolj za kodiranje različnih podatkov, med
njimi sta:
- podpolje b – s kodo za vrsto vsebine, ki je namenjeno navajanju fizične
oblike dela (npr. enciklopedija, letopis) in
- podpolje f – s kodo za literarno vrsto pa je namenjeno opisovanju literarne vrste/zvrsti, kakršna je tudi roman (Tab. 3).
Tabela 2: Koda za vrsto namembnosti v formatu COMARC
Koda / opis
A otro{ki, splo{no
B pred{olski, 0-5 let (C – stopnja)
C {olski 5-10 let (C – stopnja)
D {olski 10-14 let (P – stopnja)
E mladinski nad 14 let (M – stopnja)
K odrasli, zahtevni (neleposlovje)
M odrasli, splo{no (leposlovje)
M00
U ni znano
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Kode za označevanje knjižničnega gradiva za otroke in mladino so jasne, tako kot
kodi za delitev gradiva za odrasle na neleposlovje in leposlovje. Drugi dve kodi sta
nejasni, vendar se s tem na tem mestu ne bomo ukvarjali. Opozorili bi le, da nam
kodi »K – odrasli, zahtevni (neleposlovje)« in »M – odrasli, splošno (leposlovje)«
kljub morda dvomljivemu poimenovanju omogočata razlikovanje leposlovja od
drugega gradiva. Ob dosledni uporabi in ustreznih rešitvah v sistemu COBISS bi
zaradi nje morda lahko celo opustili določilo »V leposlovju«, ki smo ga obravnavali v prejšnjem poglavju. Predvidimo namreč lahko, da bi se bralec že na začetku
iskanja lahko odločil ali bo iskal med leposlovjem ali ne-leposlovjem tako, kot se
lahko odloči za monografije ali druge vrste dokumentov. Ker sta se kodi K in M
začeli uporabljati tudi za video gradivo, bi kazalo razmisliti o dodatnih kodah. Kaže,
da bi bilo koristno gradivo nasploh razdeliti na gradivo za odrasle in mladino, naprej pa še vse gradivo na leposlovje in neleposlovje.
Tabela 3: Kode za literarno vrsto v polju 105f formata COMARC
Koda / Opis
a
roman
a1 dru`beni roman
a2 pustolovski roman
a3 zgodovinski, vojni roman
a4 kriminalni, vohunski, detektivski roman
a5 (avto)biografski roman, `ivljenjepis sploh
a6 (znanstveno)fantasti~na proza
b
drama
b1 radijska igra
b2 scenarij (TV ali drug)
b3 libreto
c
esej
d humor, satira, parodija
e
pisma
f
kratka proza
f1 pravljice
f2 anekdote

Koda / Opis
f3 aforizmi, pregovori
f4 basni
g
poezija
g1 uganke
g2 pesni{ka antologija
h
govor
h2 intervju
i1 spomini, dnevnik
i2 potopis, reporta`a
x
ljudsko slovstvo
x1 ljudsko pesni{tvo
x2 ljudska proza
x3 miti, legende
z
druge in me{ane literarne vrste
z1 antologija (druge literarne vrste)*
z2 zbrano delo
z3 izbrano delo

S kodami za literarno vrsto je več težav kot s kodami za predvidene uporabnike.
Razen tega, da je seznam v tabeli 3 nejasen, ker ne zajema vseh potrebnih pojmov. Ker so kategorije nejasne ali se med seboj pokrivajo, lahko takoj ugotovimo tudi, da gre za veliko mero ponavljanja podatkov med vsemi tremi predstavljenimi sistemi. Tako z vrstilcem UDK, predmetnimi oznakami in kodiranimi
podatki o vsebini navadno izvemo le, da gre za roman. Toda rešitev problema
ponavljanja podatkov zahteva poglobljeno analizo ob drugi priložnosti. Za zdaj
naj le predlagamo dosledno uporabo čim ustreznejše kode.
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Leposlovna dela je v resnici težko, morda kdaj celo nesmiselno klasificirati in
gesliti glede na njihove motivne, tematske in idejne sestavine. Navkljub temu pa
bi bile bogatejše vsebinske informacije o leposlovju vsaj z vidika knjižničarjevinformatorjev ter samih uporabnikov splošnih knjižnic zaželene in koristne.
Vprašanje je le, katere vrste vsebinskih informacij je mogoče sistematično obdelovati in kakšen metodološki pristop je pri tem najboljši. Opcija, ki jo ponuja
SSG, je vsekakor zanimiva, a bi jo bilo treba bolje razviti. Ob tej priložnosti pa bi
si kazalo ogledati še nekaj tujih primerov vsebinske obdelave leposlovja.

4

Primeri vsebinskega opisa leposlovja v tujih
knjižnicah

Kot smo omenili v uvodu, je bil naš namen pripraviti tak vsebinski opis, ki bo za
uporabnika – bralca čim bolj koristen in da bo bralec lahko samostojno iskal
leposlovna dela v računalniškem katalogu. Ker je od sredine 80-ih let prejšnjega
stoletja v informacijski vedi prevladalo prepričanje, da je treba računalniške
kataloge prilagoditi potrebam končnih uporabnikov, bomo pri pregledu tujih
modelov vsebinskega opisa leposlovja najprej predstavili model, ki je nastal na
podlagi študija uporabnikov, nato model, nastal na podlagi študija knjižnic, nazadnje pa še model, osnovan na teoretičnih izhodiščih.
Pejtersen je na Danskem intervjuvala 500 uporabnikov splošnih knjižnic, da bi
ugotovila, kako povprašujejo po leposlovju in kako ga iščejo (Beghtol, 1994).
Ugotovila je, da je informacije, ki jih iščejo o leposlovju, mogoče razdeliti v štiri
okvirne kategorije:
- tema (subject-matter): kaj se v delu dogaja, kaj je obravnavano,
- okvir (čas in prostor): kakšen je časovni in prostorski/geografski okvir dela,
- avtorjev namen/odnos (author’s attitute/intention): avtorjevo versko / politično / moralno prepričanje, ali namen (npr. vzgojni) ter
- namembnost (accessibility): zahtevno ali lahko branje, fizične lastnosti (npr.
velik tisk, namenjen tistim, ki slabše vidijo).
Dveh pogostih kategorij pa ni mogla uvrstiti v to skupino: bralci so pogosto iskali »dobro knjigo« ali »knjigo, podobno neki drugi.« Bralčev pomen obeh kategorij
lahko knjižničar ugotovi le v podrobnejšem referenčnem intervjuju.
Na podlagi ugotovitev je Pejtersen izdelala shemo za vsebinski opis gradiva in
oblikovala uporabniški vmesnik računalniškega kataloga. Vsebinski opis ima
štiri dimenzije, glede na prej omenjene štiri kategorije. V okviru prve, teme, se
opisuje tisto, o čemer literarno delo govori: dogodek ali potek dogodkov, psiho-
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loške značilnosti in socialne odnose. Druga dimenzija, okvir, predvideva opis
časa kot preteklost, sedanjost in prihodnost. Kraj pa je lahko dejanski kraj na
Zemlji, socialno okolje, poklic, kar je pač avtor uporabil kot »kuliso« za zgodbo.
Pri tretji dimenziji, avtorjevem namenu, gre za tiste ideje ali čustva, ki jih avtor
želi sporočiti bralcu. Avtorjev namen je lahko čustveno doživetje ali intelektualno spoznanje. Pomembno je tudi versko ali politično stališče, če ga avtor sporoča ali če to vpliva na zgodbo. Četrta dimenzija, namembnost, opisuje berljivost, fizične lastnosti, literarno vrsto, glavne literarne osebe in njihovo starost.
Tu gre za opisovanje zahtevnosti zgodbe ali jezika, fizičnih lastnosti kakršna je
velikost tiska in podobno. Za opis leposlovnega dela se uporabijo le tiste dimenzije, ki so za to delo primerne. Slika 5 ilustrira ta način vsebinskega opisa na
primeru Tabucchijevega romana s slike 3.
Čeprav kasnejših poročil o praktični uporabi tega sistema nismo našli, lahko
predvidevamo, da je s sistemom vseeno nekaj težav. Medtem ko za nekatera dela
tak opis sestavimo brez hudega napora, je za drugo gradivo to precej težje. Za
težje primere je verjetno potrebna literarna občutljivost in tudi izurjenost v pripravljanju opisov po sistemu, ki ga je razvila Pejtersen. Vprašanje pa se tudi
postavi, kaj storiti v primeru, ko lahko neko delo beremo na različnih nivojih in
v njem razberemo različno zgodbo in različen učinek. Predvidevamo lahko, da
roman Navaja Pereira na enostavnejši stopnji lahko kdo prebere tudi kot izsek
življenjske zgodbe nekega novinarja.
1. Tema
psihološko dozorevanje glavnega junaka pod vplivom zunanjih okoliščin in
odnosov z ljudmi
2. Okvir:
čas: 1938
kraj: Portugalska
3. Avtorjev namen:
intelektualno spoznanje: človekova duša je večplastna in od zunanjih okoliščin je odvisno katera od plasti bo prišla do izraza
4. Namembnost:
zahtevnost branja: zahtevno branje
fizične značilnosti:
literarna oblika: roman
glavne osebe: doktor Pereira
starost glavne osebe: 50 let
Slika 5: Vsebinski opis romana Antonia Tabucchija Navaja Pereira po sistemu A.
M. Pejtersen
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Zanimivo bi bilo izvedeti, kako slovenskim bralcem v splošnih in srednješolskih knjižnicah dimenzije sistema, ki ga je razvila Pejtersen, ustrezajo. Zato iz
tega sistema predlagamo za nadaljnje raziskovanje naslednje dimenzije:
- zgodba: kaj se v delu dogaja, kaj je obravnavano (opis v enem ali nekaj stavkih),
- čas in kraj dogajanja:
- čas: konkretno leto, desetletje, stoletje, preteklost, sedanjost, prihodnost,
- kraj: resnični ali izmišljeni.
- glavne osebe, njihova starost in poklic,
- nacionalna književnost,
- literarna zvrst/vrsta,
- zahtevnost branja: sprostitev (lahko), intelektualni izziv (zahtevno).
Skoraj vse podatke bi lahko opisali s predmetnimi oznakami v poljih 600do 609,
čeprav bi nekatere tja uvrstili bolj na silo. Zahtevnost branja bi npr. bolj sodila v
polje 100e, vendar nam trenutni seznam kod tega ne omogoča. Za opis zgodbe v
nekaj stavkih pa bi bile bolj primerne opombe v okviru bibliografskega opisa v
polju 330 formata COMARC.

4.2 Na podlagi raziskave knjižnic oblikovani sistem za opis
leposlovja
Sear in Jennings (1991) sta raziskali postavitev leposlovja v knjižnicah v Veliki
Britaniji in ugotovili, da so najpogosteje uporabljene kategorije za razvrščanje
leposlovja naslednje:
Pustolovski romani
Humor/satira
Sodobni romani
Ljubezenski romani
Romani podeželja
Znanstvena fantastika
Kriminalni romani
Pomorske zgodbe
Detektivske romani
Kratka proza
Angleški klasiki
Vohunski romani
Družinske sage
Najstniški romani
Fantazijski romani
Srhljivke
Navadni romani
Prevodna literatura
Zgodovinski romani
Vojni romani
Grozljivke
Vesterni
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Pri pregledu je takoj opazna nedoslednost kategorizacije: kategorije se med seboj ne izključujejo in nekaterih ni mogoče intuitivno razumeti in definirati. Mogoče bi bilo sprejeti možnost, da je nek roman angleška klasika in družinska saga.
V računalniškem sistemu to morda niti ne bi bilo napačno in bi omogočalo priklic
pri različnih poizvedbah. Težje pa je vprašanje definiranosti kategorij. O tem, kaj
je »navadni roman«, smo že pisali v zvezi z UDK. Menimo, da bi bilo treba za
literarne zvrsti upoštevati kategorizacije slovenskih literarnih teoretikov Janka
Kosa, Matjaža Kmecla in drugih. Njihova kategorizacija je namreč prisotna pri
pouku slovenske književnosti od začetka šolanja večine uporabnikov slovenskih knjižnic, zato predvidevamo, da bo bolj domača in razumljiva od tujih. Tako
za preizkus med uporabniki predlagamo naslednjo kategorizacijo, zasnovano na
podlagi kategorizacije Kosa (2001) in Kmecla (1995):
- Poezija
ep
poučna pesnitev
himna
oda
elegija
idila
pesem
balada
romanca
sonet
- Proza
roman: ljubezenski, zgodovinski, pustolovski, vojni, kriminalni, psihološki,…
povest, novela, kratka zgodba, črtica
bajka, pravljica, pripovedka, legenda
basen, prilika
- Dramske literarne vrste/zvrsti
komedija
tragedija
drama
- Literarno-glasbene dramske vrste/zvrsti
opera
opereta
muzikal
- Film
filmski scenarij
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-

-

Radio in televizija
nadaljevanka
nanizanka
radijska igra
Polliterarne vrste/zvrsti
pregorovi, aforizmi, uganke, maksime, izreki
potopisi, reportaže
podlistki, feljtoni
zgodovinopisje
spomini, dnevniki, biografije, avtobiografije
didaktični spisi, filozofsko-moralična pisma, pridige
eseji, književne/umetnostne kritike

V prihodnosti bi bile te kode lahko usklajene s seznamom v polju 105f formata
COMARC. Trenutno pa bi jih za testne namene uporabljali kot predmetne oznake.
Predvidevamo, da bo med testiranjem prišlo tudi do enotnega seznama literarnih in polliterarnih vrst/zvrsti.

4.3

Smernice za vsebinski opis leposlovja ameriškega
knjižničnega združenja American Library Association

Komisija za vsebinsko analizo Ameriške zveze knjižnic (American Library Association’s Subject Analysis Committee), OCLC in Kongresna knjižnica so l. 1990
začele s projektom vsebinske obdelave leposlovja (Guidelines, 2000). Zasnovali in testirali so sistem vsebinskega opisa, ki temelji na štirih osnovnih vrstah
gesel, lahko bi tudi rekli fasetah:
- literarna zvrst/vrsta,
- posamezne literarne osebe ali skupine oseb,
- okoliščine,
- zgodba.
Prva faseta, opis literarne zvrsti, predvideva opis tega, kar delo je, ne onega, o
čemer je. Smernice navajajo seznam gesel, ki so predvidena za to faseto. Med
njimi sta tudi roman in kratka zgodba.
Druga faseta opisuje literarne osebe. Smernice uveljavljajo pravilo oblikovanja
gesla za osebo na enak način, kot se oblikuje značnico in se pravilno obliko povzame po normativni datoteki LC Names. Če gre za obravnavo resnične osebe v
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leposlovju, smernice priporočajo uporabo določila za literarno zvrst. Za izmišljene osebe pa je treba dodati kvalifikator »Fictitious character« (literarna oseba) in določilo »Fiction« (leposlovje). Smernice tudi navajajo seznam primernih
kvalifikatorjev.
Okoliščine so opisane v tretji faseti. Tu gre za opis resničnega ali izmišljenega
kraja in časa dogajanja zgodbe. Oblika imena resničnih krajev je predpisana v
normativni datoteki Kongresne knjižnice. Ker pa gre za literarno obravnavo kraja,
je nujno določilo, ki to pove, da gre za izmišljeni kraj: »Imaginary place« (izmišljeni kraj).
Četrta faseta razodeva zgodbo. Smernice predvidevajo uporabo vseh gesel iz
Geslovnika Kongresne Knjižnice (Library of Congress Subject Headings) z ustreznim določilom. Ta določila so tri: »Fiction« (proza), »Drama« (drama) in »Poetry«
(poezija).
Primer leposlovnega dela, opisanega po tem sistemu, smo poiskali v mednarodnem katalogu WorldCat in ga predstavljamo v Sliki 6.
Zlasti prva faseta, s seznamom literarnih vrst, je za uporabo v Sloveniji problematična. Med njimi so tudi naslednje oznake:
Bible fiction
Gothic fiction
Melodramatic fiction
Noir fiction
Road fiction
Regency fiction
Suspense fiction
V našem okolju so to manj znane in tudi manj pomembne literarne zvrsti. O tem
smo pisali v prejšnjem poglavju, zato se temu vprašanju ne bomo več posvečali.
001 + ocm36207558
003 + OCoLC
005 + 20040206044527.0
008 + 970107 s 1997
010 a 97001511
020 a 0679442790
040 a DLC c DLC d FIT d OLC
041 1 a e – gx—050 00 a PT2680.L54 bV6713 1997
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082 00 a 833/.914 2 21
100 1 Schlink, Bernhard.
240 10 a Vorleser. English
245 14 a The reader / cBernhard Schlink ; translated from the German by Carol
Brown Janeway.
250 a 1st American ed.
260 a New York : bPantheon Books, cc1997.
300 a 218 p. ; c20 cm.
520 a Schoolboy Michael Berg, 15, meets an older woman and they have an
affair, which she breaks off and disappears. Seven years later Berg,
now a law student attending a trial, sees her in the dock, accused in
a crime dating back to World War II and the death camp at Auschwitz.
By a German writer.
650 0 a World War, 1939-1945 xAtrocities vFiction.
650 0 a War crime trials vFiction.
651 0 a Germany vFiction.
655 7 a Love stories. 2gsafd
655 7 a Psychological fiction. 2lcsh
700 1 a Janeway, Carol Brown.
Slika 6: Roman Bernharda Schlinka Bralec v angleškem prevodu in z vsebinskim
opisom po Smernicah Ameriške zveze knjižnic in v formatu MARC, povzeta po
mednarodnem katalogu WorldCat
Drugo faseto, opis oseb, je SSG uveljavil na enak način, zato predlagamo, da se ta
način uporabi pri testiranju v okviru projekta Skriti zaklad. Smernice (Guidelines, 2000) predvidevajo navedbo osebe kot predmetne oznake šele, če se ista
oseba vsaj trikrat pojavi v literarnih delih. To lahko pomeni, da je treba po tretjem
romanu z isto literarno osebo, ki lahko izide tudi deset let po prvem, popravljati
kataložne zapise zgodnejših del. Da bi se temu izognili, predlagamo, da se za vsako
literarno osebo, ne glede na število pojavljanj v leposlovju, oblikuje predmetno
oznako. Zajame naj se eno ali manjše število glavnih oseb vsakega dela, če jih je
le mogoče identificirati. SSG predvideva kvalifikatorje za izmišljene osebe in
enotno določilo »V leposlovju« za vsa literarna dela, ne glede na zvrst. Verjetno
bi kazalo poenotiti kvalifikatorje in jih dosledno vpisovati kot “(Literarna oseba)”. Določilo “V leposlovju” pa se uporablja, če je osebno ime resnične osebe
uporabljeno kot predmetna značnica v predmetnem nizu.
Tretjo faseto, kraj in čas, smo obravnavali že v poglavju 4.1. Naj tu le podrobneje
razložimo, da bo pri testiranju lažje. Resnični kraj naj se opisuje s pravilnim
imenom, kot to predvideva SSG, le določilo »V leposlovju« je obvezno. Izmi-
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šljenim krajem pa je treba poleg imena dodati kvalifikator »Izmišljeni kraj«. Čas
opredelimo z letom, desetletjem ali stoletjem, če je to znano, sicer pa le z oznakami: preteklost, sedanjost, prihodnost.
SSG predvideva tudi četrto faseto, temo dela (zgodbo), saj pravi, da za leposlovje
z določljivo vsebino uporabimo katerokoli predmetno oznako iz geslovnika,
dodati pa je treba določilo »V leposlovju«. Naj dodamo, da je treba premisliti o
številu tematskih predmetnih oznak in jih dodeliti toliko, kolikor jih delo zahteva.
V ilustraciji na Sliki 6 je razvidna tudi opomba s kratkim opisom vsebine v polju
520, ki je gotovo bogatejša od samih vsebinskih oznak. Takšne opombe bi bile
razmeroma koristne, če bi dosegale ustrezno kakovostno raven in bi po njih bilo
mogoče iskati kot po samostojnem polju, ne le s ključnimi besedami. Zaradi
obsežnosti problematike vsebinskega opisa leposlovja v nekaj povedih (izvlečku)
pa je na tem mestu ne bomo obravnavali.

5

Vsebinski opis knjige in vsebinski opis dela v
knjigi

Poleg vseh težav, ki jih imamo z določitvijo vsebine literarnega dela, o katerih
smo pisali zgoraj, pa nam primer na Sliki 1 ilustrira tudi dilemo: opisujemo vsebino knjige, v kateri sta natisnjena roman Bralec Bernarda Schlinka in spremna
beseda Sandre Baumgartner Knjiga naj bo sekira zamrzlemu morju v nas, vsebino
romana, ali vsebino spremne besede? Morda se med knjižničarji res ne bo nihče
zmotil, in vsebinskega opisa: Schlink, Bernard (1944-) – Literarne študije; nemški
roman – 20.st. interpretiral drugače kot da gre za nemški roman iz 20. stoletja, ki
ga spremlja literarna študija o Bernardu Schlinku. Med uporabniki katalogov pa
bi lahko tak opis povzročil nekaj zmede. Če je to opis nekega romana, kakšno
povezavo ima literarna študija? Ali je roman v obliki literarne študije ali literarna študija v obliki romana? Mar od uporabnikov knjižnic in katalogov ne
pričakujemo preveč, ko od njih zahtevamo, da enoznačno interpretirajo naše
strokovne odločitve?
Podobnih običajev, kot je ta z vsebinskim opisom spremne besede, je v katalogizaciji veliko tudi v neleposlovju. Zadrego bi sicer lahko rešili s podrejenim vpisom spremne besede, ki bi jo povezali z romanom. Toda tu gre še vedno za problem ločitve fizične od vsebinske enote. Rešitev za ta problem ponuja za zdaj le
sistem Funkcionalnih zahtev za bibliografske zapise (2000), ki bibliografski in
vsebinski opis zasnuje na štirih ravneh: delo, izrazna in pojavna oblika ter enota.
Delo je ideja romana Bralec, kot si ga je zamislil Bernard Schlink preden ga je
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zapisal. Ko ga je zapisal, je Bralec dobil izrazno obliko romana. V spremni besedi
Sandre Baumgartner je omenjena druga možnost izrazne oblike: film. Pojavna
oblika so vse knjige, ki so pod naslovom Bralec avtorja Bernarda Schlinka in
prevajalke Sandre Baumgartner, izšle pri Cankarjevi založbi v Ljubljani leta 2001
kot prvi zvezek v zbirki Moderni klasiki. Enota pa je tisti izvod knjige, ki smo si
ga v knjižnici lahko izposodili in prebrali. V omenjenem sistemu imamo v isti
pojavni obliki dve različni deli, ki bi ju kot taki lahko tudi opisali tako po fizičnih
lastnostih kot po vsebini. To pa se precej razlikuje od običajnega »zemljevida«
naših katalogov. Na Sliki 1 je delo s kodiranimi podatki v poljih 100e in 105f
namreč opisano kot leposlovno, ne strokovno (kar literarna študija tudi je). V
bloku vsebinskega opisa pa je z vrstilci UDK in predmetnimi oznakami opisano
kot literarno in strokovno delo. Zato nas zmeda uporabnika, ki ni posvečen v
knjižničarske navade, ne bi smela presenetiti. Rešitev te in drugih zadreg v zvezi
z vsebinskim opisom leposlovja pa zahteva poglobljeno razpravo o katalogizacijskih pravilih, navadah knjižničarjev, navadah bralcev in lastnostih katalogizacijskega sistema.

6

Zaključek

V prikazu načinov in metod organiziranja informacij, ki zadevajo področje leposlovnega knjižničnega gradiva za odrasle, smo s pregledom sistemov kategoriziranja in klasificiranja v domačih in tujih knjižnicah k obravnavi problematike
metodologije vsebinske obdelave leposlovja pristopali predvsem z vidika
knjižnične prakse ter pravil in modelov knjižničarske klasifikacije. Za celovitejši vpogled v tematiko vsebinske obdelave leposlovja pa bi bilo potrebno zadevo
osvetliti še z nekaterih drugih zornih kotov, pri čemer kaže izpostaviti zlasti
področji študija uporabnikov ter literarnih tipologij in klasifikacij leposlovja.
Šele na tej osnovi bo mogoče podati neko celovitejšo podobo obravnavane problematike in hkrati s tem tudi nakazati morebitne izboljšave ter nadgraditve
obstoječih sistemov vsebinskega obdelovanja leposlovnega gradiva za odrasle
v splošnih in srednješolskih knjižnicah.
Za začetek pa smo predlagali vsebinski opis leposlovja, ki naj zajema naslednje:
1. Podatek o namembnosti dela v polju 100e formata COMARC:
Kodi »K – odrasli, zahtevni (neleposlovje)« in »m - odrasli, splošno (leposlovje)« bomo dodeljevali zaradi razlikovanja leposlovja od drugega gradiva.
2. Podatek o literarni vrsti v polju 105f formata COMARC:
Ker kod za literarno vrsto trenutno ni mogoče uskladiti s tistimi, ki smo jih
predlagali, se bo ta podatek lahko razlikoval od predmetne oznake.
3. Vsebinski opis zgodbe v nekaj stavkih v polju 330 za izvlečke.
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4. Predmetne oznake v poljih 600-609 formata COMARC:
Predmetne oznake se bodo vpisovale po strukturi, ki smo jo predlagali v Sl.
5. Uporabna so vsa gesla iz SSG. Dodatno pa smo predlagali seznam gesel za
opisovanje literarne vrste (glej poglavje 4.2).
5. Vrstilec UDK v polju 675:
Dosledno in pravilno je treba sestavljati vrstilce za književnost v podpolju a ter
uporabljati vrstilce, ki so predvideni za polje c.
Dva primera po teh priporočilih oblikovanih kataložnih vpisov sta prikazana na
Sl. 7. in 8. Ker v primeru romana Bralec nimamo imena glavne literarne osebe, niti
točnega kraja dogajanja, je opis drugačen kot v primeru romana Skrivnost Turkizne meduze. Vse informacije o vsebini, ki jih lahko točno opredelimo, vnesemo v
polja 6xx formata COMARC. To ilustrira polje 600 s podatki o Benjaminu Perku
na Sl. 8 in polja 606 na Sl. 7. Česar ne moremo čisto natančno opredeliti, pa opišemo v opombah o vsebini. Taka sta primera opisa komisarja Perka v Skrivnosti
turkizne meduze in opredelitev časa dogajanja v obeh romanih.
001 a n - novi zapis b a - tekstovno gradivo - tiskano c m – monografska publikacija d 0 - ni hierarhičnega odnosa
010 a 961-231-243-5
020 a SI
021 a svn - Slovenija b 200104902
100 b d - monografska publikacija, zaključena c 2001 e m - odrasli, splošno
(leposlovje) h slv - slovenski
1011 a slv - slovenski c ger - nemški
102 a svn - Slovenija
105 a y - publikacija ni ilustrirana f a1 - družbeni roman
200 0 a Bralec f Bernhard Schlink g prevod [in spremna beseda] Sandra Baumgartner
210 a Ljubljana c Cankarjeva založba d 2001 e [Ljubljana] g Kurir
215 a 181 str. D 20 cm
3001 a Prevod dela: Der Vorleser
3001 a Knjiga naj bo sekira zamrzlemu morju v nas / Sandra Baumgartner: str.
163-181
330 a Moški, po poklicu pravnik in v zrelih letih, opisuje svoje življenje, ki se
dogaja po 2. svetovni vojni v Nemčiji. Kot najstnik je po naključju srečal zrelo
žensko, ki ga je zapeljala v ljubezensko razmerje in po nekaj mesecih skrivnostno izginila. Del njune ljubezenske igre je bilo, da je fant na glas bral besedila po
svojem izboru. Mladenič je v okviru študija prava prisostvoval sodnemu proce-
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su proti skupini paznic iz nacističnih taborišč, med katerimi je bila tudi njegova
nekdanja prijateljica. Med procesom je iz okoliščin ugotovil, da je ženska nepismena. Čeprav z njo ni imel več stikov, ji je v zapor pošiljal kasete s prebranimi
knjigami. Poleg zgodbe dveh ljubimcev različne starosti in zgodbe zapuščenega
mladeniča, je v romanu zaslediti tudi dilemo mlade generacije Nemcev, ki se je
težko sprijaznila z dejanji ali ne-dejanji svojih staršev med in po vojni.
50000 a Der Vorleser m slv - slovenski
606 0 a ljubezen x V leposlovju
606 0 a prijateljstvo x V leposlovju
606 0 a nepismenost odraslih x V leposlovju
606 0 a sodni procesi x pazniki x koncentracijska taborišča y Nemčija x V
leposlovju
609 0 a nemški romani z 20.st.
675 a 821.112.2-311.2 b 821.112.2 c 821.112.2 – Nemška književnost (vključno
avstrijska, švicarska, jidiš) s82
700 1 a Schlink b Bernhard 4070 – avtor
702 01 a Baumgartner b Sandra 4730 – prevajalec 4080 – avtor dodatnega besedila
Slika 7: Hipotetični primer vsebinskega opisa romana Bernharda Schlinka Bralec
oblikovan po teoretičnih izhodiščih projekta Skriti zaklad
001 a n - nov zapis t 2.16 - Umetniško delo b a - tekstovno gradivo, tiskano c m
- monografska publikacija d 0 - ni hierarhičnega odnosa
100 c 1998 e m - odrasli, splošno (leposlovje) h slv - slovenski
101 0 a slv - slovenski
102 a ita - Italija
105 a y - publikacija ni ilustrirana f a4 - kriminalni, vohunski, detektivski roman
200 0 a Skrivnost turkizne meduze e kriminalni roman f Sergej Verč
210 a Trst c ZTT EST d 1998 e Trst g Graphart
215 a 284 str. D 21 cm
225 1 a Knjižna zbirka Mornik
300 1 a Nov primer komisarja Perka - turkizna meduza / Matjaž Kmecl: str. 279284
300 1 a Na zavihku platnice kratka avtorjeva biobibliografija
330 Komisar Perko, gospod blizu petdesetih let in samskega stanu, je tržaški
Slovenec. Raziskuje umor mladega dekleta, katerega razkosano truplo so leto dni
po umoru našli v tunelu nekdanje železniške proge Trst-Hrpelje pri Sv. Jakobu. K
razkrinkanju storilca pripomore unikatna ura Swatch, okrašena s podobo turkizne meduze. Razreševanje spremljajo opisi mesta Trst in njegovih ljudi v času
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okrog devetdesetih let 20. st.
600 0 a Perko b Benjamin c (Literarna oseba) x detektivi
606 0 a zločini y Trst x V leposlovju
609 0 a slovenska književnost x kriminalni romani z 20.st.
675 a 821.163.6-312.4 s 82 c 821.163.6 - Slovenska književnost b 821.163.6
700 1a Verč b Sergej 4 070 - avtor
702 01a Kmecl b Matjaž 4 080 - avtor dodatnega besedila
Slika 8: Hipotetični primer vsebinskega opisa romana Sergeja Verča Skrivnost
turkizne meduze, oblikovan po teoretičnih izhodiščih projekta Skriti zaklad
Ko bo ta vsebinski opis preizkušen med knjižničarji in bralci, bodo že mogoči
prvi popravki in izboljšave sistema. V prihodnosti pa bo pozornost treba posvetiti tudi drugim vprašanjem, ki smo jih v pregledu zastavili, vendar nanje nismo
odgovorili. Želimo si, da bi se nam s pripombami in izkušnjami pridružili kolegi
iz različnih knjižnic.
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