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Izvleček
Prispevek, ki je zastavljen kot prvi del v vrsti člankov o avtomatizaciji knjižnic, predstavlja in analizira potek uvajanja avtomatizacije v Narodno in univerzitetno knjižnico
v Ljubljani in v druge slovenske javne knjižnice v obdobju od samih začetkov do leta
1977. Prikazan je proces ustvarjanja strokovnih temeljev, ki so omogočili kasnejšo informatizacijo slovenskih javnih knjižnic, in opisani so pogoji, v katerih so se začeli prvi
poskusi uvajanja nove informacijske tehnologije v knjižnice. Posebej je poudarjen
pomen visoke strokovne zavesti slovenskih knjižničarskih strokovnjakov, ki se izkazuje v njihovih prizadevanjih za dosledno upoštevanje mednarodnih standardov stroke
in mednarodnih trendov na področju informatizacije knjižnic kljub neugodni gospodarski situaciji v tedanji državi, ki je z omejitvami pri dodeljevanju finančnih sredstev
zamejevala tudi možnosti razvoja slovenskega knjižničarstva. Zato je bilo toliko bolj
pomembno čimbolj racionalno izkoristiti vse razpoložljive vire, med njimi tudi skromne
možnosti nove informacijske tehnologije, čeprav je bila slovenskim knjižničarjem dostopna le v zelo omejenem obsegu.
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Abstract
In a series of articles on library automation, this is the first one describing and analyzing the introduction of library automation in the National and University Library in
Ljubljana and in other Slovene public libraries from the outset to 1977. It discusses the
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process of creating the professional basis, which enabled the subsequent application
of new technologies in public library services in Slovenia, and describes the terms and
conditions in which the first attempts of implementation of computer systems were
carried out. It especially underlines the importance of a very high level of professional
awareness of the Slovene librarians. They promoted consistent consideration of the
international professional standards and trends in library automation field in spite of
the unfavourable economic situation in the country of that time, when the restrictions
in the allocation of funds also limited the possibilities for the development of the Slovene librarianship. Therefore, it was very significant to make the best use of all disposable resources - also very moderate potentials of new information technology - even
though only a very limited number of the Slovene librarians had the access.
Key words: library automation, National and University Libraries, historical overviews

1

Uvod

O avtomatizaciji knjižnic oziroma uvajanju računalnikov v knjižnice se je v slovenski bibliotekarski stroki pričelo razmišljati in pogovarjati že davno prej, preden je večina ljudi računalnik sploh videla od blizu ali pa si predstavljala, kakšen čudež je to. Velik del zaslug za današnjo visoko stopnjo avtomatizacije na
področju našega knjižničarstva gre pripisati tudi tistim posameznikom in organizacijam, ki so k nam prinašali znanje o novi tehnologiji in modernih postopkih
v knjižničarstvu z mednarodnih kongresov ali pa so ga pridobivali s študijem
strokovne literature. Če pogledamo na začetke informatizacije knjižnic iz današnje perspektive, se nam utegnejo zdeti zelo nebogljeni in morda celo smešni, še
posebej zaradi izredno skromnih možnosti tehnologije, ki je bila takrat dostopna knjižničarjem. Knjižničarji tudi niso imeli potrebnega znanja s tega novega
področja, in so si ga morali praktično sproti pridobivati. Hkrati s tem so bili
soočeni z vzvišenim odnosom »računalniških strokovnjakov« do navadnih smrtnikov, ta ni bil travmatičen samo za knjižničarje, spoznali so ga že zdavnaj in
zlahka ga lahko opazimo še danes. Vendar pa obstaja za nekatere nespodobno
dejstvo, da z avtomatizacijo knjižnic niso začeli računalniški strokovnjaki, ampak so to storili prizadevni knjižničarji, ki se niso ustrašili groženj prodirajoče
nove tehnologije. Ta je ob svojem nastopu knjižnice in knjižničarje najprej sicer
ignorirala, kmalu zatem knjigi in papirju napovedala bližnji konec, knjižničarjem
pa negotovo usodo. Knjižničarji smo ostali, resda smo si v teku časa nabrali novih
in novih nalog, še vedno pa nam je ostala temeljna – organizacija znanja. Čaščenje kodeksa ni izumrlo, papirja pa verjetno nikoli doslej nismo porabili več, kot
ga porabimo sedaj.
Prispevek je zamišljen kot prvi v vrsti člankov o razvoju avtomatizacije naših
knjižnic. Zaradi časovne distance se naslanja predvsem na objavljene in arhivske
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vire, zelo dragocena pa so pričevanja protagonistov dogajanja tistega časa, ki
orumenele in zaprašene arhivske zapise pomagajo umestiti v širši kontekst sedaj
že precej odmaknjenega trenutka v razvoju slovenskega knjižničarstva.

2

Postavljanje strokovnih temeljev in iskanja
možnosti

Utegne se zdeti nekoliko nenavadno, vendar so slovenski knjižničarji že od
samega začetka našega knjižničarstva v svojih vrstah imeli ljudi, ki so se zavedali pomena napredka, in so ves čas budno spremljali dogajanja v stroki in novosti tudi skušali pravočasno in ustrezno presajati na domača tla1. Zato se ne gre
čuditi, da je bil že leta 1961 v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani ustanovljen centralni katalog knjižnic LR Slovenije2. Čeprav na prvi pogled tega ni
videti, je ta dogodek za zgodovino avtomatizacije slovenskega knjižničarstva
izredno pomemben vsaj zaradi dveh razlogov: vzpostavitev takega sistema namreč po eni strani zahteva urejene knjižnice in enotno strokovno delo ter ustrezno
strokovno usposobljenost bibliotekarjev, po drugi strani pa so v enostavni zamisli klasičnega sistema listkovnega centralnega kataloga3 vsebovane vse bistvene
prvine modernih računalniško podprtih kooperativnih knjižničnih sistemov,
danes seveda nadgrajenih z novimi možnostmi, ki jih omogoča sodobna tehno-

1

V tem prispevku se omejujemo na področje avtomatizacije knjižnic, zato se z drugimi prispevki
slovenskih knjižničarjev h knjižničarstvu v širšem smislu ne moremo ukvarjati, čeprav za to
obstajajo dovolj resni razlogi.

2

Prim. Rupel, 1961, str. 39.

3

Centralni katalog seveda ni odkritje 20. stoletja, saj so skupni popisi knjig več knjižnic izpričani
že iz najdavnejših časov. Prim. Rupel, 1961, str. 39. V 19. in 20. stoletju pa zaradi povečane
knjižne produkcije in specializacije prirodoslovno-matematičnih in tehničnih znanosti knjižnice
niso več mogle same nabaviti vseh ključnih del z določenega področja, zato so se povezovale zaradi
oblikovanja skupnih evidenc, ki bi omogočile medknjižnično izposojo in pojavile so se modernejše
oblike centralnih katalogov, najprej v listkovni, pozneje tudi v tiskani obliki in na mikrofiših.
Na naših tleh so s tem v zvezi znana prizadevanja za modernizacijo strokovne ureditve knjižnic
v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v okviru takratne Kraljevine Jugoslavije, ki jih je spodbudilo
predvsem neurejeno financiranje in splošno pomanjkanje sredstev za kulturno dejavnost. Eden
od takih predlogov je bil centralizacija strokovne literature za učitelje v okrajnih učiteljskih
knjižnicah, ideja o povezovanju knjižnic z mehanizmi, ki tako povezovanje spremljajo (centralni
katalog, koordinirana nabava gradiva, medknjižnična izposoja) se je uveljavila tudi na področju
znanstvenih knjižnic, še zlasti v prizadevanjih Franceta Kidriča. Širši javnosti pa je princip centralnih katalogov in koordinirane nabave knjižničnega gradiva kot temeljnega koncepta modernega
dela v znanstvenih knjižnicah predstavil benediktinski menih, duhovnik in bibliotekar Ivan Žibert, ki je od leta 1920 do leta 1923 kot bibliotekar deloval v Narodnem muzeju v Ljubljani. Z
enakimi iniciativami pa se srečamo tudi v predlogih sekcij tedanjega Društva bibliotekarjev Jugoslavije. Prim. Kodrič-Dačić, 2000, str. 10-11.
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lo-gija. Slovenski centralni katalog je uradno začel z delom s 1. januarjem leta
19614, imel je celo svoj pravilnik5, ki sicer obstaja samo v tipkopisu6, vendar so
v njem natančno opredeljene njegove naloge, sodelujoče knjižnice, obveznosti
knjižnic in načini sodelovanja7.
Slovenski Zakon o knjižnicah8 iz leta 1961 avtomatizacije knjižnic še ne omenja9. Prav tako tudi posebej ne navaja obvezne opreme knjižnic. Tudi spremenjeni
in dopolnjeni Zakon o knjižnicah iz leta 196510 ne govori niti o opremi knjižnic
niti o avtomatizaciji knjižnic. Oba zakona med dejavnosti knjižnic prištevata tudi
skrb za napredovanje knjižničarske službe in sodelovanje zaradi smotrne uporabe knjižničnega gradiva. Knjižnice delita na samostojne in nesamostojne, tiste
knjižnice, ki poleg rednih nalog za območje ene ali več občin opravljajo še posebne
naloge v zvezi z organiziranjem in pospeševanjem knjižničarske stroke, zakon
imenuje matične knjižnice. Naloge matične knjižnice za območje najprej Ljudske in nato Socialistične Republike Slovenije po določilih obeh zakonov opravlja Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Kljub temu, da je že leta 1958
na simpoziju na Dunaju UNESCO med naloge nacionalnih knjižnic uvrstil tudi
»pospeševanje uvajanja moderne knjižničarske tehnike«11, te naloge ni v noben-

4

Že pred tem sta bila v Jugoslaviji leta 1952 z zvezno uredbo (Ur.l. FLRJ št. 9/1952) pri Jugoslovanskem bibliografskem inštitutu (JBI) v Beogradu ustanovljena centralni katalog knjig in centralni
katalog periodičnih publikacij, ki sta evidentirala vse tuje knjige in revije v knjižnicah Jugoslavije, ki so izšle po letu 1919. Med JBI in republiškimi nacionalnimi knjižnicami so bili sklenjeni
dogovori, da so z odkupom enega kataložnega listka te knjižnice tudi same vodile dvojnike jugoslovanskega centralnega kataloga tujih knjig. V NUK-u se je tak centralni katalog urejal v času
od leta 1957 do 1963, ko je bil dogovor z JBI prekinjen, v katalogu je bilo evidentiranih 783.000
knjig. Prim. Kokole, Računalniško oblikovani CKK, 1977, str. 10.

5
6
7

Pravilnik o CKK SRS.
Kopija v osebnem arhivu avtorja.
Naloga centralnega kataloga je bila vodenje evidence vseh znanstvenih in za znanost pomembnih
del v knjižnicah na ozemlju LRS in posredovanje informacij o teh delih. Poleg nacionalne knjižnice
so bile vanj vključene »teritorialne« knjižnice (študijske knjižnice v Mariboru, Celju, Murski
Soboti, Novem mestu, Kranju, Novi Gorici in Kopru, ki so vodile centralne kataloge svojega teritorija ali okraja, osrednje strokovne knjižnice (Centralna tehniška, Centralna ekonomska, Centralna medicinska, Centralna knjižnica fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo,
Knjižnica Pravne fakultete, Narodnega muzeja in Državni arhiv Slovenije ter Teološka knjižnica),
ki so vodile centralne kataloge svoje stroke, sodelovale pa so tudi druge knjižnice, ki jih je določil
NUK. Vsaki od sodelujočih knjižnic je NUK določil stalno evidenčno številko, pozneje imenovano
sigla.
Zakon, 1961.
Še pred knjižničarskim zakonom iz leta 1961 sta bila sprejeta dva pomembna zakonska akta, ki sta
opredeljevala naloge in položaj NUK-a v slovenskem knjižničarstvu. Dne 13. oktobra leta 1945 je
bila sprejeta in dne 24. oktobra 1945 razglašena Uredba Narodne vlade Slovenije o Narodni in
univerzitetni knjižnici v Ljubljani, leta 1957 pa je bila knjižnica z zakonom o univerzi v Ljubljani
proglašena za zavod univerze, ki opravlja hkrati naloge osrednje študijske knjižnice LR Slovenije.
Prim. Berčič, 1978, str. 24-25.
Zakon, 1965.
Berčič, 1978, str. 23.
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em od teh zakonov. Kljub temu si je naša nacionalka to nalogo prizadevala izpolnjevati v okviru danih možnosti. Oba zakona sicer kot pomembno dejavnost
knjižnic izrecno navajata sodelovanje pri sestavljanju centralnih katalogov, o
kakšni računalniški opremi knjižnic pa še ne govorita. Jugoslovanski standardi
za prostore in opremo knjižnic12 iz leta 1977 celo kot priporočeno opremo knjižnic
še vedno posebej navajajo tudi pisalni stroj in telefon, če obstajajo ustrezne instalacije.
Zanimiva je tudi opredelitev knjižnic kot ustanov. Zakon iz leta 1961 se nanaša
na knjižnice, ki so kulturno-prosvetne ustanove ali pa so v sestavu državnih organov, zavodov, šol, gospodarskih ali družbenih organizacij, katerih knjige in
drugo knjižnično gradivo je družbeno premoženje13, zakon iz leta 1965 pa govori
o knjižnicah, ki so ustanovljene kot samostojni in samoupravni zavodi ali pa jih
državni organi, delovne in druge organizacije ustanovijo kot svoje notranje organizacijske enote14.
Oba zakona se z Narodno in univerzitetno knjižnico ne ukvarjata preveč podrobno, razen že omenjene funkcije matične knjižnice za območje republike Slovenije ji posebej ne predpisujeta posebnih nalog. Njene posebne naloge so namreč
predpisane že z Uredbo o ustanovitvi15, ki ji med drugimi funkcijami nacionalke
nalaga tudi vodenje nacionalne bibliografije. Pač pa se je pomemben premik zgodil
s sprejemom statuta NUK v letu 1966. Poleg tega, da je prevzel dotedanje naloge
knjižnice in podrobneje začrtal funkcijo osrednje univerzne knjižnice, je določil
tudi nekatere nove naloge s področja dela nacionalne knjižnice16. Na tem mestu
izpostavimo predvsem tri od njih, in sicer centralno katalogizacijo slovenskih
tiskov, delo na retrospektivni splošni nacionalni bibliografiji ter vodenje centralnega kataloga knjižničnega gradiva v SR Sloveniji, na katero se navezuje tudi
skrb za koordinacijo pri dopolnjevanju tujega knjižničnega gradiva. Jasno definirana zahteva po izvajanju teh treh nalog je kasneje posredno prispevala tudi k
reševanju vprašanj v zvezi z uvajanjem avtomatizacije v knjižnice.
Republiški sekretariat za prosveto in kulturo je v mesecu juniju leta 1970 izdelal
analizo obstoječe knjižnične mreže v Sloveniji in njenega gibanja v obdobju od
leta 1964 do leta 1968, Narodna in univerzitetna knjižnica pa je kot republiška
matična knjižnica podrobno raziskala delovanje občinskih matičnih knjižnic z
ozirom na veljavne strokovne normative. Gradivo je obravnaval in načelno sprejel
odbor za znanost, kulturo in prosveto Izvršnega sveta SRS, skupaj z določenimi

12

Jugoslovenski standardi, 1977, str. 51.

13

Zakon, 1961, 1. in 2. člen.

14

Zakon, 1965, 1. člen.

15

Uredba, 1945.

16

Berčič, 1978, str. 25.
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dodatnimi predlogi pa ga je nato predal v nadaljnjo obravnavo Skupščini SR Slovenije. Obravnavanje gradiva je potekalo v okviru skupščinskih organov, v razpravo se je aktivno vključila tudi knjižničarska stroka. Med potekom obravnave se
je izkazala potreba po odpravi nekaterih osnovnih pomanjkljivosti na področju
slovenskega knjižničarstva, na katere so pokazali rezultati zgoraj omenjenih
analiz. Potrebno je bilo pripraviti normative za organizacijo in poslovanje
knjižničarske službe v Sloveniji, pri tem naj bi uporabili izkušnje te vrste v tujini in drugje v Jugoslaviji ter jih ustrezno prilagodili pogojem in razvojnim perspektivam v Sloveniji. Prav tako je bilo potrebno na novo definirati sodobno
podobo študijskih knjižnic kot sestavnega dela moderno oblikovane knjižnične
mreže pri nas, pri tem pa naj bi nova koncepcijska usmeritev upoštevala spremenjene družbene pogoje, potrebe uporabnikov ter specifične naloge z vidika
zgodovinskega, kulturnega ter gospodarskega razvoja njihovega območja. Prav
tako je bilo potrebno proučiti poslovanje knjižnic v okviru univerze ter izdelati
program njihovega prihodnjega delovanja, ki bo usklajen z razvojem univerze in
modernim poslovanjem sodobne mreže univerznih knjižnic. V okviru tega segmenta naj bi bila ustrezno razrešena tudi nacionalna funkcija Narodne in univerzitetne knjižnice17.
Izvedbo teh zahtevnih nalog je prevzela republiška matična knjižnica, ki se je
povezala z Društvom bibliotekarjev Slovenije (DBS) in s Skupnostjo študijskih
knjižnic Slovenije. V razpravi so bili angažirani številni knjižničarski strokovnjaki, delovne skupine, problematika razvoja knjižničarstva v Sloveniji je bila
obravanavana tudi na posvetovanju DBS v Mariboru v oktobru leta 1970. Na
temelju vseh teh razprav in obravnav je državna matična knjižnica pripravila
gradivo z naslovom »Koncepcija razvoja slovenskega knjižničarstva in predlog
nove organizacije splošnoizobraževalne knjižnične mreže v Sloveniji«.
Prosvetno-kulturni zbor skupščine SRS je leta 1971 sprejel “koncepcijo razvoja
slovenskega knjižničarstva in predlog nove organizacije splošnoizobraževalne
knjižnične mreže v Sloveniji”18. Dokument je bil zelo pomemben za nadaljnji
razvoj slovenskega knjižničarstva. Zlasti splošnoizobraževalno knjižničarstvo
je v obdobju 1971-1981 doseglo znaten napredek, ustrezno mesto v sistemu je

17

Vendar pa letno poročilo NUK za leto 1970 ne izkazuje, da bi se razen povečanega obsega dela za
NUK kaj bistveno spremenilo na bolje. Knjižnica je od 104 sistemiziranih delovnih mest imela
zasedenih le 82, kar je bila tudi posledica slabih osebnih dohodkov zaposlenih. Knjižnica se je
ubadala s pomanjkanjem prostorov, delovnih in skladiščnih, imela je zastarelo in pomanjkljivo
opremo, pestile so jo finančne težave. Kot posebno pridobitev s področja mehanizacije navaja
omenjeno poročilo nakup kopirnega stroja, kupljenega deloma tudi na račun osebnih dohodkov
zaposlenih. Nekoliko groteskno v letu 2005 deluje naslednja navedba v poročilu: »Naš celotni
razvoj nam narekuje, da se z odločno akcijo v najkrajšem času začnemo ukvarjati z idejo o izgradnji univerzitetnega knjižničnega središča oziroma v skrajnem slučaju z adaptacijskimi ukrepi v
obstoječi zgradbi.« Prim. Letno poročilo NUK, 1970, str. 8.

18

Koncepcija, 1971.
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bilo dodeljeno tudi šolskim knjižnicam, manj pozornosti pa je bilo namenjeno
specialnim in visokošolskim knjižnicam19.
V tem času se je že precej govorilo o uvajanju avtomatizacije v delo knjižnice,
vsi poskusi praktičnega uvajanja avtomatizacije v knjižnice pa so potekali nekoordinirano in na več koncih hkrati, zaprti v ozke okvire trenutnih potreb
posameznih inštitucij. Kakšne trdne strategije na področju takratne države ni bilo,
mednarodno sodelovanje pa je bilo omejeno na prizadevanja posameznih strokovnjakov s področja bibliotekarstva, ki so uspeli navezati osebne stike s tujimi
strokovnjaki. Vodilno vlogo pri oblikovanju konceptov in raziskovanju sodobnega dogajanja v drugih državah je znova imela sama knjižničarska stroka, organizirana v takratnih republiških bibliotekarskih društvih in v okviru državne
krovne zveze teh društev. Resolucija 4. skupščine Zveze društev bibliotekarjev
Jugoslavije (ZBDJ), ki je potekala na Bledu, dne 15. in 16. septembra 1971, med
drugim pravi, da morajo velike knjižnice centralizirati izdelavo kataložnih listkov20, izdelavo biltenov in drugih informacijskih sredstev ter spremljati razvoj
mehanizacije in avtomatizacije v knjižnicah po svetu, ker bodo le tako lahko
modernizirale svojo informacijsko-bibliografsko dejavnost21. Resolucija tudi
priporoča, da to delo opravljajo v tesnem sodelovanju z organizacijami dokumentalistov, ki se ukvarjajo s problemi mehanizacije in informatizacije za svoje
potrebe, ter da organizira tečaje, predavanja in druge oblike seznanjanja z novimi postopki v bibliotekarski dejavnosti, na katerih se bodo bibliotekarji usposobili za njihovo opravljanje. V programu ZDBJ za leti 1972/73 pa so Komisijo za

19

Prim. Hartman, 1982, str. 9.

20

Ta navedba med drugim pomeni tudi to, da so pred uvedbo centralne katalogizacije v vsaki knjižnici
posebej sami katalogizirali vsako nabavljeno knjigo, s pomočjo tehnologije, ki je bila takrat na
razpolago, torej pisalnega peresa ali kvečjemu pisalnega stroja. NUK je centralno katalogizacijo
slovenskega tiska izvajal od leta 1968 dalje za šolske in splošne knjižnice, od leta 1975 pa tudi za
nacionalne knjižnice drugih jugoslovanskih republik. Prim. Kodrič-Dačić, 2005, str. 145. Leta
1970 je NUK imel 166 naročnikov listkov centralne katalogizacije, v tem letu jim je posredoval
skupaj 267 setov s skupaj 223.810 listki v 29 pošiljkah. Prim. Letno poročilo NUK, 1970, str. 42.
Ostale knjižnice so (ali pa tudi ne) katalogizirale vse gradivo same. Že takrat pa so bila glasna
opozorila na nespoštovanje zakona o obveznih izvodih tiskov, zaradi nerednega dostavljanja primerkov je prihajalo do zamud pri centralni katalogizaciji in knjižnice so marsikdaj prej nabavile
knjigo kot prejele listek. Prim. Letno poročilo NUK za leto 1970, 1971, str. 15.
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1. jugoslovanski seminar, 1973, str. 3.
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mehanizacijo in avtomatizacijo pri ZBDJ22 tudi zadolžili, da člane obvešča o najnovejših dosežkih na svojem področju in o možnostih za njihovo uporabo v strokovnih časopisih in drugje23. Slovenska Komisija za avtomatizacijo in mehanizacijo v knjižnicah pri DBS se je dokončno formirala na svoji prvi seji, dne 24.
maja 1972, in je štela 5 članov. Njen predsednik je postal Jože Kokole (takrat
CTK), NUK-a pa je v njej zastopal Ivan Pintarič24. Program dela slovenske komisije
je bil usklajen s programom zvezne komisije, zanimiva podrobnost pa je v razliki pri poimenovanju obeh komisij. Dne 6. decembra 1972 pa je bil v Ljubljani
v prostorih NUK organiziran drugi sestanek jugoslovanske komisije, ki je bil
hkrati tudi sestanek slovenske komisije. Na tem sestanku je bil sprejet skupen
sklep, da se v začetku februarja leta 1973 v organizaciji Društva bibliotekarjev
Slovenije v Mariboru organizira prvi seminar ZDBJ o vprašanjih kompjuterizacije dela na področju bibliotekarstva in informacij25.
Dejansko je potem 8. in 9. februarja 1973 Komisija za avtomatizacijo in mehanizacijo pri DBS v Mariboru pod okriljem ZDBJ, vendar v neposredni izvedbi
Društva bibliotekarjev Maribor, organizirala »1. jugoslovanski seminar o uporabi računalnikov v knjižnicah«. To je bil prvi sestanek v zgodovini takratne jugoslovanske bibliotekarsko-informacijske dejavnosti, na katerem so se srečali
strokovni delavci s področja bibliotekarstva in informatiki in enakovredno
razpravljali o pogojih za uporabo računalnika v knjižnicah in informacijskih
ustanovah v razmerah, kakršne so takrat vladale pri nas. Srečanje je bilo izho-

22

Prvi sestanek Komisije ZDBJ za mehanizacijo in avtomatizacijo je bil, dne 4. maja 1972 v Zagrebu.
Komisija si je zadala šest osnovnih nalog, in sicer: vzpodbuditi republiške centre k uporabi računalnikov pri izdelavi jugoslovanske bibliografije, da bi ta lahko izhajala ažurno, obstoječe aktivnosti pri uvajanju računalnikov v knjižnice v Ljubljani in Mariboru uporabiti za zbiranje
izkušenj ter oblikovanje kadrovskega jedra, ki bi bilo sposobno na področju bibliotekarstva opraviti svoj del nalog pri avtomatizaciji poslovanja in vzpostavitvi jugoslovanskega sistema znanstvenih in tehničnih informacij, organizirati predavanja, seminarje in tečaje zaradi izmenjave
informacij o organizaciji dela, mehanizaciji in avtomatizaciji v bibliotekarstvu, nekatere od njih
tudi v centrih, ki že imajo izkušnje s tega področja, kot npr. Ljubljana in Maribor, objavljati izkušnje in informacije o dosežkih pri organizaciji dela, avtomatizaciji ter gradnji in opremi modernih
knjižničnih zgradb v strokovnih bibliotekarskih časopisih, izvajati izmenjavo predavateljev ter
spremljanje literature s teh področij in objavljanje bibliografij in separatov v strokovnih časopisih.
Tipkopis zapisnika tega sestanka, brez naslova, je podpisal takratni predsednik Komisije SBDJ za
mehanizaciju i automatizaciju Drago Vidović, slovenski predstavnik v tej komisiji pa je bil Jože
Kokole. Prim. Zapisnik Komisije SBDJ za mehanizaciju i automatizaciju, 1972.

23

1. jugoslovanski seminar, 1973, str. 3.

24

Po doslej zbranih podatkih je od zaposlenih v NUK-u prvo predavanje o mehanizaciji v knjižnicah
imel ravno Ivan Pintarič, in sicer referat na posvetovanju DBS v Velenju, v oktobru 1972, z
naslovom Uporaba mehanizacije v knjižnicah. Prim. Letno poročilo NUK za leto 1972, 1973, str.
40.

25

Zapisnik sastanka Komisije SDBJ, 1972.
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dišče za organiziranje kasnejših posvetovanj26, hkrati pa je bilo zelo pomembno
tudi zaradi tega, ker je spodbudilo temeljitejša raziskovanja možnosti prenosa
tujih izkušenj pri informatizaciji knjižnic k nam27. Na njem so bili že predstavljeni rezultati prvih poskusov uvajanja računalniške podpore v knjižnice, in sicer za oblikovanje kataloga knjižnice in dokumentacije v podjetju Iskra, ki je računalnik v knjižnico uvedlo leta 1970, ter kataloga knjižnice Višje tehniške šole v
Mariboru, ta je začela z uporabo računalnika v knjižnici s šolskim letom 1971/
197228. Seminar je tudi pokazal, da avtomatizacijo v knjižnice uvajajo tudi v drugih specialnih knjižnicah in INDOK službah, in sicer na Onkološkem inštitutu v
Ljubljani, Raziskovalnem inštitutu Krke v Novem mestu, TAM v Mariboru ter na
Centralni tehniški knjižnici v Ljubljani29. Vendar pa so bili ti poskusi avtomatizacije še vedno omejeni samo na eno področje uporabe, in sicer na obdelavo
bibliografskih podatkov o primarnih virih s ciljem oblikovanja informacijskih
gradiv, kot so razni seznami, bilteni z različnimi kazali, tezavri in katalogi30. Kljub
temu v uvodnem delu zbornika njegov urednik Jože Kokole že opozarja, da je
čas, »da razmislimo tudi o kompleksnem uvajanju računalnikov v vse funkcije
knjižničnega poslovanja od nabave knjižničnih gradiv, njihove inventarizacije
in celotne strokovne obdelave, izposoje gradiv in kontrole uporabnikov pa do
diseminacije informacij in AOP v računovodskih, knjigovodskih in administrativnih poslih31.“ Avtor tudi opozarja na hitro spreminjanje stanja na tem področju,
važnost raziskav in pomen sodelovanja tako med institucijami samimi kot tudi
na mednarodnem področju. Zavedati se moramo, da je bil to čas prizadevanj za
mednarodno poenotenje bibliografskega opisa, IFLA je šele leta 1971 objavila
svoj Mednarodni standardni bibliografski opis za monografije ISBD (M)32, v okviru
projekta mednarodnega informacijskega sistema UNISIST pa je delovna skupina
za bibliografski opis približno v tem času pripravila osnutek mednarodnih pravil

26

V organizaciji ZDBJ so bile dejansko organizirana štiri posvetovanja, posvečena avtomatizaciji v
knjižnicah. V času od 28. do 30. marca 1977 je bilo v Zagrebu »2. jugoslavensko savetovanje o
primjeni kompjutora u bibliotekama«, v času od 9. do 11. novembra 1981je bilo v Ljubljani »3.
jugoslovansko posvetovanje o uporabi računalnika v knjižnicah«, v Sarajevu pa je bilo v času od
9. do 11. aprila 1986 organizirano »4. jugoslovensko savetovanje o primjeni računara u bibliotekama.

27

Kokole, 1994, str. 48.

28

Kokole, 1994, str. 48.

29

Kokole, 1974, str. 5-6.

30

Z vidika današnjega stanja tehnike so bili ti računalniki resnično predpotopni, vhodno informacijo je bilo potrebno na njih prenesti večinoma še s pomočjo luknjanih kartic. Kot sistem za iskanje
informacij po znanstveno-tehnični dokumentaciji (npr. referatne kartice, standardi, patenti, katalogi itd.) pa se je med drugim uporabljalo tudi robno luknjane kartice in sortirko z iglami. Zmogljivost centralnega pomnilnika večine takratnih računalniških sistemov je bila 64 KB, danes pa
zelo postrani pogledamo osebni računalnik, ki ima manj kot 512 MB centralnega pomnilnika.

31

1. jugoslovanski seminar, 1973, str. 6.

32

Pripravljen leta 1969.
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za pripravo strojno čitljivih bibliografskih opisov, hkrati z osnutkom mednarodnega komunikacijskega formata strojno čitljivih bibliografskih opisov. Drugi
komunikacijski format, ki ga je leta 1969 začela uporabljati Kongresna knjižnica
v Washingtonu, je bil MARC II, nekakšen predhodnik vseh kasnejših MARC formatov, tudi našega33. Takratna država je v tem času že kasnila z vključevanjem v
mednarodne tokove na področju standardizacije v informatiki, mednarodni standardni številki ISBN in ISSN še nista bili uvedeni, slabo je bilo naše sodelovanje
v mednarodnih projektih za pripravo standardov, že sprejeti standardi pa se niso
dosledno uveljavljali. Mednarodna izmenjava bibliografskih podatkov na magnetnih trakovih je bila takrat v razvitejših deželah že vpeljana praksa. Jugoslavija je program UNISIST sicer sprejela, vendar še ni imela česa izmenjavati. Odtod tudi poziv stroke za aktivno vključitev države v program UNISIST s pripravo
državne bibliografije na magnetnih trakovih. Potrebe po hitrih in točnih informacijah o obstoju in lokaciji primarnih dokumentov so postajale vedno večje, v
naših knjižnicah in informacijsko-dokumentacijskih centrih (INDOK) pa so se v
večini primerov še vedno uporabljale različne klasične oblike mehanizacije dela.
Zato so vsi ti začetni poskusi uporabe računalnika v naših knjižnicah kljub temu,
da je bilo potrebno vložiti ogromno truda za rezultat, ki ni bil vedno najbolj ustrezen, vredni vsega spoštovanja. Utrli so pot nadaljnji avtomatizaciji knjižnic,
kljub vsem omejitvam tehnologije same, nekompatibilnosti sistemov in težavam
pri oblikovanju standardiziranega formata strojnega zapisa bibliografskih podatkov in zaradi neupoštevanja že sprejetih standardov.
Sledila so leta intenzivnega raziskovanja tujih sistemov avtomatizacije knjižnic,
umeščanja naših knjižnic v sistem pretoka znanstvenih, tehničnih, ekonomskih,
družboslovnih in humanističnih informacij34 ter iskanja možnosti smiselne prilagoditve tujih sistemov v naše okolje, saj za domače programerje področje bibliotekarstva ni bilo zanimivo do te mere, da bi se resno lotili oblikovanja ustrezne programske podpore. Gospodarska situacija ni bila ravno najbolj cvetoča,
področje bibliotekarstva oziroma njegovega razvoja se zato ni nahajalo na vrhu
prioritetnih lestvic ustreznih državnih organov. Medtem se je svet pospešeno
informatiziral, domači bibliotekarski strokovnjaki so neprestano opozarjali na
nujnost vključevanja v mednarodno sodelovanje in izmenjavo informacij, izpolnjevanja pogojev za aktivno vključitev v sistem univerzalne bibliografske kontrole in preseganja prakse avtomatiziranja samo posameznih segmentov klasičnih knjižničarskih opravil.

33

Na razširjenem sestanku delovne skupine IFLA (IFLA Working Grup on Content Designators set
up by the IFLA Section on Mechanization), dne 23. in 24. oktobra 1975 v Parizu, na katerem so
obravnavali takratni MIF (MARC International Format), so bili obravnavani in sprejeti tudi
predlogi, ki jih je pripravil Jože Kokole. Na sestanku je bilo tudi predlagano in potrjeno novo ime
formata– UNIMARC. Prim. Kokole, Pionirsko doba automatizacije knjižničnih kataloga, 2005.

34

Kokole, 1974, str. 1.
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Strokovna knjižničarska javnost je bila sicer že od leta 1972 vsaj delno seznanjena z obstojem kompleksnih avtomatiziranih knjižničnih sistemov v tujini, ko
je ekspert mednarodne organizacije UNESCO - B. Tell predstavil švedski sistem
LIBRIS, kasneje, leta 1976, pa so imeli možnost spoznati sistem avtomatizirane
koordinacije knjižničnega centra Ohio kolidža35, ki ga je predstavil F. G. Kilgour,
prav tako ekspert UNESCO-a. Oba sistema bi lahko služila kot model enakovrednega vključevanja knjižnic v širše informacijske sisteme. Vendar pa se v praksi
stvari kar niso mogle premakniti. Kot je razvidno iz zapisnika sestanka komisije
za avtomatizacijo in mehanizacijo v knjižnicah pri DBS, z dne 22.03.197436, Narodna in univerzitetna knjižnica takrat konkretnih načrtov za uvajanje avtomatizacije še ni imela. Medtem je Centralna tehniška knjižnica že pripravljala katalog tehničnih periodičnih publikacij s pomočjo računalnika, načrtovala pa je še
istega leta nabavo zbirke COMPENDEX na magnetnih trakovih. Na takratni Visokošolski in študijski knjižnici v Mariboru37 so se zanimali za terminal, s katerim bi se za pridobivanje informacij lahko vključili v drug knjižnični sistem,
konkretnega načrta avtomatizacije pa še niso imeli izdelanega. Takratne »splošno izobraževalne« knjižnice so čakale na ustanovitev novega »splošno
izobraževalnega centra v Ljubljani«, ker so bile mnenja, da je uvajanje avtomatizacije smiselno samo v okviru večjih knjižnic oziroma knjižničnih sistemov.
V specialnih knjižnicah pa je v povezavi z INDOK službami oziroma z njihovo
informacijsko dejavnostjo prevladovala izrazita težnja po izdajanju informacijskih biltenov iz »banke podatkov«, v kateri so vključeni podatki o lastnem
knjižničnem gradivu in podatki o člankih v periodičnih publikacijah, standardih, poročilih itd., oblikovanih s pomočjo računalnika. Še zlasti izrazita so bila
taka prizadevanja v INDOK službah podjetja ISKRA, TAM Maribor ter na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Po ugotovitvah članov komisije so takšno usmeritev pogojevale zahteve uporabnikov po hitri in izčrpni informaciji, pričakovati
pa je bilo, da se bo takšen trend nadaljeval v smeri lastne nabave tujih informacijskih servisov na magnetnih trakovih in medsebojnega povezovanja ali naslonitve na večje centre za izkoriščanje takšnih servisov, vse to z namenom, da iz
njih selektivno diseminirajo informacije svojim uporabnikom. Sprejet je bil sklep,
da mora komisija nujno sodelovati pri raziskavi »Zasnove razvoja sistema informacijsko-dokumentacijske dejavnosti v SR Sloveniji«, ki naj bi jo še istega

35

Kokole, 1976, str. 68.

36

Komisija je na tej seji obravnavala program dela za leto 1974 in si za prednostne naloge zastavila
preučitev smiselnosti uporabe AOP (avtomatske obdelave podatkov) v posameznih profilih knjižnic,
oblikovanje enotnega pristopa pri uvedbi AOP, spremljanje eksperimentov, ki so v teku, vzdrževanje
stikov z drugimi komisijami DBS in ZDBJ ter drugimi organizacijami in društvi (JBI, Društvo
dokumentalistov in informatorjev Slovenije), informiranje slovenskih bibliotekarjev o razvoju
in tendencah uporabe računalnikov v knjižnicah v tujini ter opravljenih eksperimentih pri nas,
poudarili pa so vlogo sodelovanja z JBI kot evidentiranim bodočim nosilcem bibliografije Jugoslavije na magnetnem traku, v katero se bo vključevala tudi slovenska bibliografija.

37

Danes Univerzitetna knjižnica Maribor.
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leta ob finančni podpori Raziskovalne skupnosti Slovenije pripravila posebna
skupina strokovnjakov. Zato so zadolžili predsednika komisije Jožeta Kokoleta,
da sodeluje pri raziskavi s prispevkom o možnostih uvajanja AOP v vse profile
knjižnic. Hkrati pa je komisija tudi ugotovila, »da mora NUK kot matična
knjižnična ustanova v Sloveniji pri oblikovanju avtomatizirane bibliografske
kontrole (z magnetnimi trakovi) v Jugoslaviji publiciranih gradiv sodelovati kot
nosilec ustrezne dejavnosti za Slovenijo z drugimi nacionalnimi knjižnicami v
SFRJ in JBI (oz. še morebitnimi drugimi bibliografskimi centri)«38.
V letu 1974 je bila potem opravljena raziskava možnosti uvajanja avtomatizacije v slovenske knjižnice39, katere ugotovitve so zahteve bibliotekarjev samo še
dopolnile in poudarile nujnost aktivnega sodelovanja v svetovnih procesih informatizacije ter nakazale kratkoročne in srednjeročne možnosti uvajanja avtomatizacije v slovenske knjižnice. Raziskovalno poročilo že kar konkretno navaja prioritete pri avtomatizaciji posameznih vrst knjižnic, pri nacionalni knjižnici
je to predvsem izdajanje tekoče nacionalne (slovenske) bibliografije in centralnega kataloga tujih knjig v Sloveniji na magnetnem traku, v srednjeročni ali dolgoročni perspektivi pa uvedba sistema integrirane avtomatizacije. Navedene so tudi
možnosti za uvajanje avtomatizacije v slovenske knjižnice v kratkoročnem in
srednjeročnem obdobju. Pri Narodni in univerzitetni knjižnici so te naslednje:
»publiciranje slovenske (nacionalne) bibliografije na magnetnem traku (v dogovoru z Jugoslovanskim bibliografskim inštitutom), priprave za centralni katalog tujih knjig v Sloveniji, prenos podatkov za kataloge knjižnic (z abecednoimensko katalogizacijo, UDK-vrstilci in predmetnimi gesli) na računalniške
pomnilne medije; v dogovoru z drugimi nacionalnimi (in univerzitetnimi)
knjižnicami v državi izkoriščanje tujih nacionalnih bibliografij (angleške, nemške, ameriške) na magnetnem traku«40. Med bistvene pogoje za uvajanje avtomatizacije v obravnavane knjižnične sisteme raziskava navaja nujnost povezovanja nacionalne in univerzitetne knjižnice z drugimi nacionalnimi in univerzitetnimi knjižnicami v državi ter z Jugoslovanskim bibliografskim institutom
zaradi realizacije avtomatizirane bibliografske kontrole v Jugoslaviji objavljenih
publikacij, da se na ta način Jugoslavija vključi v sistem univerzalne bibliografske kontrole ter v UNISIST41.
38

Zapisnik 1. sestanka komisije za avtomatizacijo in mehanizacijo DBS, 1974, str. 2.

39

Kokole, Uvajanje avtomatizacije, 1974.

40

Kokole, 1976, str. 6.

41

Programa UNISIST in UBK (UBC - Universal Bibliographic Control) sta kot svetovna programa
bistveno vplivala na razvoj mednarodne izmenjave bibliografskih informacij. Program UNISIST
kot svetovni sistem znanstvenih informacij je bil zasnovan leta 1967, uradno pa je bil prvič objavljen leta 1970, uvedla sta ga UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) in ICSU/AB (International Council of Scientific Unions) s ciljem, da se izboljša
mednarodna dostopnost znanstvenih in tehničnih informacij na osnovi prostovoljnega sodelovanja
med obstoječimi in bodočimi nacionalnimi in mednarodnimi informacijskimi sistemi. V sedemdesetih letih so področje njegovega delovanja razširili, da je zajemalo tudi humanistične in družbo-
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Kljub opozorilom vidnih bibliotekarjev o grozeči osamitvi knjižnic, če se država
ne bo kmalu enakovredno vključila v sistem univerzalne bibliografske kontrole
UBK s svojo bibliografijo na magnetnem traku, so nacionalne knjižnice na področju uvajanja avtomatizacije še naprej ostajale inertne42. Septembra 1976 je
izvršni odbor ZDBJ sprejel priporočilo o vzpostavitvi sistema UBK najprej v sami
državi, in sicer na osnovi medsebojne izmenjave nacionalnih bibliografij republik in pokrajin. Ker so to lahko opravile samo nacionalne knjižnice republik in
pokrajin, so bile na ta način dovolj razločno opozorjene na svoje nove naloge.
Predlog ZDBJ je pravzaprav pomenil uvedbo decentralizacije sistema oblikovanja
jugoslovanske bibliografije na osnovi sodelovanja nacionalnih knjižnic z medsebojno izmenjavo njihovih bibliografij na magnetnem traku, po drugi strani pa
je nacionalne knjižnice silil k uvedbi avtomatizacije poslovanja v svojem okolju.
Avtomatizacija nacionalnih knjižnic pa je bila hkrati tudi predpogoj za bodočo
online povezavo med njimi, kar je predstavljalo eno od osnov razvoja sistema

slovne znanosti ter intenzivirali politiko pomoči državam v razvoju, da bi te države lahko razvile
takšno informacijsko infrastrukturo na nacionalni ravni, ki bi jim omogočala, da v skladu z
lastnimi potrebami in z ozirom na stopnjo družbene razvitosti sodelujejo v mednarodnih informacijskih sistemih, kar je privedlo do uvedbe novega programa pod imenom NATIS. Leta 1979 je
UNESCO vsa ta dopolnila objavil kot razširjeni program UNISIST II, ki je predvideval, da se v
sodelujočih državah formirajo nacionalni komiteji, ki bodo program izvajali pod okriljem ustreznih vladnih institucij, ki bodo poskrbele tudi za ustrezno in redno financiranje. V Jugoslaviji
je bil tak nacionalni komite formiran leta 1974. Sistem univerzalne bibliografske kontrole (UBC)
pa je bil namenjen predvsem zadovojevanju potreb knjižničarske dejavnosti. Zasnovan je bil s
strani IFLA-e v začetku sedemdesetih let, objavljen leta 1974. Osnovna načela programa so predvidevala, da vsaka država skozi delovanje ustrezne nacionalne bibliografske institucije (v večini
primerov nacionalne knjižnice) vzpostavi trajen centralno voden nadzor nad vsemi publikacijami, objavljenimi v državi. To pomeni tudi, da se vsaka publikacija katalogizira samo enkrat. Druga
pomembna naloga pa je, da se na ta način katalogizirani podatki v ustrezni obliki dajo na razpolago bibliografskim institucijam v drugih državah, in sicer na osnovi izmenjave podatkov. Predpogoj za realizacijo teh nalog pa je, da sodelujoče države sprejmejo in strogo spoštujejo ustrezne
standarde in enotna katalogizacijska pravila. Prim. Kokole, 2005, str. 1-2.
42

Zvezni svet za koordinacijo znanstvene dejavnosti SFRJ (Savezni savez za koordinaciju naučnih
delatnosti SFRJ) je sicer na osnovi programa UNISIST že leta 1970 (objavljen 1972) sprejel ambiciozen program izgradnje in izpopolnjevanja sistema znanstvenih informacij v SFRJ, ki je bil
zastavljen kot kompleksen, deloma centraliziran, deloma decentraliziran model organizacije odborov, institucij in služb, ki naj bi poskrbele za realizacijo predvidenih aktivnosti. V projektu so
bile definirane tudi vloge knjižnic in arhivov kot infrastrukture sistema s poudarjeno vlogo centralnih katalogov in njihove bodoče modernizacije s pomočjo računalniške tehnologije, ki je za
trenutne potrebe znanstvenega informiranja priporočil tudi uporabo obstoječih tujih služb za
znanstveno in tehnično informiranje, širše zasnovano gradnjo podatkovnih zbirk pa je definiral
kot stvar bližnje prihodnosti. Projekt nikoli ni bil realiziran do konca, kljub temu pa je z motiviranjem nove generacije strokovnjakov vseeno imel pozitiven vpliv na bodoči razvoj tega področja. Prim. Kokole, 2005, str. 3.
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znanstvenih informacij v državi43. UNESCO je namreč že leta 1974 v okviru projekta UNISIST predlagal model izgradnje in razvoja nacionalnih infrastruktur,
imenovan NATIS, ki predpostavlja tudi avtomatizacijo knjižnic in knjižničnih
sistemov44.
Na posvetovanju Društva dokumentalistov in informatorjev Slovenije, dne 6.
januarja 1976, so udeleženci obravnavali problematiko razvoja INDOK omrežja
v Sloveniji. V okviru te teme so bili predstavljeni tudi pogledi na možnosti in
smiselnost uvajanja avtomatizacije v knjižnice v Sloveniji45. Tukaj je bilo že zelo
jasno izraženo stališče, da je avtomatizacijo v slovenske knjižnice smiselno
uvajati samo v knjižnični sistem kot celoto. Kot temeljna koraka pri tem postopku pa sta prepoznana dva programa in sicer uresničevanje sistema univerzalne
bibliografske kontrole z izdajanjem slovenske nacionalne bibliografije na magnetnem traku ter oblikovanje avtomatiziranega centralnega kataloga knjig in pe-

43

Delovna skupina za avtomatizacijo Komisije za sistem znanstvenih informacij SZI pri Odboru za
koordinacijo znanosti in tehnologije (Komisija za sistem naučnih informacija SNI pri Odboru za
koordinaciju nauke i tehnologije) je že leta 1974 izdelala analizo računalniške opremljenosti v
Jugoslaviji in postavila koncept idejnega načrta organizacije sistema SZI. V skladu s smernicami
o znanstveni politiki v SFRJ naj bi bil operativni informacijski sistem SZI zasnovan na specializiranih in referalnih centrih. Celotna organizacija SZI naj bi bila postavljena na samoupravne
temelje, kar je pomenilo, da bi se specializirani in referalni centri ter specialne knjižnice združili v
interesno skupnost. Istočasno bi se tako formiralo nacionalno INDOK-omrežje, ki se bo lahko
vključevalo v mednarodno sodelovanje. Za dosego tega cilja je smotrno, da se uvaja računalnik,
kajti sicer bo pregrada med deželami, ki se avtomatizirajo, in SFRJ vedno večja. Že to poročilo
ugotavlja, da je v SFRJ instaliranih večje število računalnikov, ki pa niso povezani v omrežje, zato
je treba izhajati iz dejanskega stanja in najti rešitve za INDOK dejavnosti v sklopu z ostalimi
uporabniki sistemov. Izredne možnosti pa se bodo tej dejavnosti odprle, ko bo Jugoslavija imela
omrežje računalnikov s kakovostnim prenosom podatkov. V poročilu tudi predlagajo formiranje
INDOK centrov na določenih področjih v obliki interesnih skupnosti, ki bi omogočali koordinirano
nabavo baz podatkov ter obdelavo in posredovanje informacij in čimprejšnjo vključitev specializiranih in referalnih centrov v SZI. Sistem SZI naj bi nastal na osnovi družbenega dogovora med
Zveznim izvršnim svetom in Izvršnimi sveti republik in pokrajin. V zvezi s formiranjem baze
podatkov o fondih literature, ki prihaja v SFRJ, priporoča delovna skupina, da se obvezno uporabljajo mednarodni predpisi. Organizacijo zajemanja teh podatkov pa naj prevzamejo vodilne
knjižnice oziroma referalni centri po republikah in avtonomnih pokrajinah, v sodelovanju z Jugoslovanskim bibliografskim inštitutom. Prim. Poročilo delovne grupe za koncipiranje idejnega
načrta, 1974.

44

Kokole, 1976, str. 69. Bistveno vlogo pri oblikovanju nacionalnih informacijskih sistemov imajo
nacionalne knjižnice, ki zato morajo izpopolniti strokovno obdelavo knjižničnega gradiva z uvedbo norm univerzalne bibliografske kontrole, kot so mednarodni standardi (ISBD) za popis monografij,
serijskih publikacij in drugi, ki so še v pripravi, mednarodna standardna številka knjig in serijskih publikacij ter z nacionalnimi projekti za uvedbo strojne obdelave knjižničnega gradiva, uvajati standardizirane oblike vsebinske obdelave, sodelovati v mednarodni izmenjavi bibliografskih
opisov in medknjižnični izposoji, uporabljati sodobne komunikacijske in reprodukcijske tehnike
ter uvajati sistem računalniške obdelave informacij o knjižničnem gradivu in vzpostavljati
sodelovanje z nacionalnimi knjižnicami, ki so aktivno vključene v elektronsko obdelavo podatkov. Prim. Berčič, 1978, str. 28.

45

Kokole, 1976, str. 67-72.
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riodičnih publikacij v knjižnicah v Sloveniji46. V prvem primeru naj bi računalniško oblikovanje slovenske bibliografije (poleg sodelovanja v sistemu UBK)
vzpodbudilo tudi vzpostavitev avtomatiziranih katalogov in centralne katalogizacije, ki bi v obdobju, ko še ni bilo online povezav med knjižnicami, s pripravljenimi paketi lahko predstavljala osnovo za lokalne računalniške kataloge knjižnic.
Avtomatizirani centralni katalog knjig v knjižnicah Slovenije pa naj bi poleg
podatkov o inozemskih knjigah v knjižnicah Slovenije vključeval tudi podatke o
domačih publikacijah, ki jih hranijo znanstvene, univerzne in specialne knjižnice
ter polpublikacije, kot so raziskovalne naloge in doktorske disertacije. Centralni
katalog periodičnih publikacij, ki je bil za določene tipe knjižnic že nastavljen v
Centralni tehniški knjižnici, pa naj bi programsko razširili tako, da bi zajemal
vse tipe knjižnic.
Takšen koncept je bil v razmerah »pričakovane omejene možnosti moralne in
materialne podpore«47 popolnoma logičen. Vsaj na konceptualni ravni je bilo
potrebno vzpostaviti vizijo razvoja, pri tem pa tudi paziti, da se ne izgubi vsakršen
stik z realnimi pogoji. Z ozirom na stanje tehnološke opremljenosti predlog predvideva paketno obdelavo podatkov in občasni off-line dostop do centralnega
kataloga, vendar posebej opozarja na pomen izbire formata zapisa podatkov, ki
naj bo v skladu z mednarodnimi standardi in na oblikovanje takšnih programskih zasnov, ki bi omogočale kasnejšo nadgradnjo za delo v interaktivnem okolju.
Velik pomen predlog pripisuje tudi koordinirani uporabi informacijskih bibliografskih servisov na magnetnih trakovih, s katerimi se knjižnice vključujejo v
sistem znanstveno-tehničnih informacij48. Opozarja tudi na potrebo po visoki
stopnji sodelovanja in koordinaciji znotraj lastnega knjižničnega sistema in povezave z drugimi knjižničnimi in INDOK sistemi. V zvezi s tem se pojavlja nova komunikacijska funkcija knjižnic. V kasnejših letih se je ta funkcija knjižnic
dejansko močno okrepila, tudi z različnimi mehanizmi varčevanja s knjižničnimi
viri49.
Na rednem letnem posvetovanju slovenskih knjižničarjev leta 1976 v Moravcih
je bila zgoraj omenjena tematika predstavljena že kot prvi predlog programa raz-

46

Kokole, 1976, str. 69.

47

Kokole, 1976, str. 70.

48

V začetku je bilo nekaj terminološke zmede, najprej se je sistem imenoval Sistem znanstvenih
informacij (SZI), v jugoslovanskem okviru pa Sistem naučnih informacija (SNI), pozneje pa se je
preimenoval v Sistem znanstvenih in tehničnih informacij (SZTI) oziroma Sistem naučnih i tehničkih informacija (SNTI).

49

V mislih imamo predvsem različne načine koordinacije nabave tujih znanstvenih monografij,
predvsem pa tuje znanstvene periodike, ki je zlasti v obdobjih bolj izrazite gospodarske krize potekala
na osnovi medsebojnega usklajevanja med posameznimi centri za določena znanstvena oziroma
strokovna področja. Cilj koordinirane nabave tujih znanstvenih publikacij je bil, da se z omejenimi sredstvi nabavi čimveč naslovov gradiva in prepreči podvajanje v knjižnicah. Seveda je tak
mehanizem koordinacije nabave pogojeval obstoj ustrezno razvitih centralnih katalogov.
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voja slovenskega knjižničnega informacijskega sistema z uvedbo avtomatizacije v knjižnice50. Po dokaj natančni analizi švedskega sistema LIBRIS in sistema
OCLC (Ohio College Library Center), poskusov v takratni Zvezni republiki Nemčiji ter kanadskega sistema CANUC (Canadian Union Catalogue) so v predlogu
podana temeljna izhodišča in cilji okvirnega programa izgradnje avtomatiziranega
knjižničnega sistema v SR Sloveniji za desetletno obdobje 1977-1987. Pri oblikovanju programa so bile upoštevane tendence razvoja takšnih sistemov v tujini,
smernice akcijskega programa razvoja INDOK dejavnosti v Sloveniji in pa sklepi komisije DBS za avtomatizacijo in mehanizacijo v knjižnicah, z dne 6. 2. 197651.
Temeljno izhodišče predloga programa je, da je knjižnični informacijski sistem
v Sloveniji treba izgraditi postopno, končni cilj pa je visoko avtomatiziran kooperativni sistem, ki bo zajemal vse funkcije knjižničnega poslovanja. V času izgrajevanja se mora ves čas koordinirano vključevati v sistem znanstvenih in
tehničnih informacij v Sloveniji in širše v Jugoslaviji ter sodelovati s knjižničnimi
sistemi v drugih republikah in pokrajinah. Za nosilca in koordinatorja sistema
predlog postavlja Narodno in univerzitetno knjižnico, ki se pri tem opira na druge
velike znanstvene knjižnice in po potrebi z njimi tudi deli določene naloge. V
sistem naj bi se v končni fazi vključili vsi tipi knjižnic, v srednjeročnem obdobju pa najprej znanstvene in specialne knjižnice. Prednostna naloga pri izgradnji
sistema je uvajanje avtomatizacije v centralne kataloge in v slovensko bibliografijo. Pri gradnji baz podatkov o gradivu ima prednost tekoče nabavljeno gradivo, v
fazi preizkusnega delovanja avtomatiziranega sistema pa se še vedno vzdržuje
klasični sistem. Sam sistem mora omogočati dograjevanje in prilagajanje zahtevam uporabnikov ter vključevanje novih metod in tehnologij.
Glede tehničnih vidikov je bilo predvideno online delovanje sistema, glede na
takratno stanje tehnološke opremljenosti v državi pa naj bi sistem omogočal tudi
paketno obdelavo52. Zelo pomembna pa je zahteva, ki se nanaša na upoštevanje
veljavnih mednarodnih standardov v zvezi z bibliografskim opisom, formata
strojnega zapisa in obdelave podatkov ter združljivost z drugimi sistemi, da bo
omogočeno izmenjevanje podatkov ter povezovanje tudi s tujimi knjižničnimi
in znanstveno-tehničnimi informacijskimi sistemi. Predlagatelj se zaveda, da bo

50

Kokole, Avtomatizacija in informatika, 1977.

51

Zapisnik, 1. 2. 1976.

52

Dilema, ki se je pojavila pri oblikovanju avtomatiziranega centralnega kataloga v zvezi z izbiro
sistema, se je razrešila v prid naslonitve na obstoječi sistem SAIDC 2, ki ga je že uporabljala
INDOK služba podjetja Iskra, in je dovoljeval uporabo novega mednarodnega standardnega bibliografskega opisa ISBD(M), omogočal pa je tako paketno obdelavo kot tudi interaktivno iskanje,
ne pa še tudi neposrednega »interaktivnega« vnosa podatkov. Zato je bilo potrebno vhodne podatke najprej »zluknjati«, torej prenesti na luknjane kartice, kot osnova za luknjanje pa je običajno
služil vhodni dokument – obrazec z rubrikami, prilagojenimi za vnos podatkov, na katerega so
podatke običajno ročno prepisali s kataložnega listka. Sistem SAIDC 2 je imel tudi omejitve pri
številu znakov znotraj posameznih polj, zato so bile potrebne prilagoditve podatkov za vnos s
krajšanjem.
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v prvi fazi potrebno uporabljati usluge obstoječih računskih centrov53, vendar pa
opozarja, da je popolno in nemoteno delovanje sistema mogoče zagotoviti samo
z lastno računalniško opremo.
Okvirni terminski plan je predvideval realizacijo programa v obdobju desetih
let, razdeljeno na tri faze. V pripravljalni fazi v letu 1977 naj bi izdelali študijo
upravičenosti in podrobnega programa celotnega sistema ter izdelali srednjeročni in dolgoročni razvojni program za NUK, pri tem pa upoštevali program za
uvajanje avtomatizacije v knjižnični sistem v Sloveniji54. Srednjeročni plan (19771980) je predvideval avtomatizacijo centralnih katalogov55, skupaj s postavitvijo novih principov organizacije in delovanja avtomatiziranih centralnih katalo-

53

V Ljubljani sta takrat delovala dva velika »računska centra«, in sicer Republiški računski center
(RRC) ter Računalniški center Univerze (RCU).

54

Dne 1. decembra 1976 je vodenje Centralnega kataloga knjižnic SRS v NUK-u prevzel Jože Kokole.
Poročilo o delu NUK v letu 1977 navaja, da se je poleg rednega dela z urejanjem listkovnih katalogov oddelek pripravljal na prehod na avtomatsko obdelavo podatkov. Poleg dela na pripravi
formata zapisa za monografske publikacije in usklajevanja opisa po ISBD(M) s strojnim formatom
zapisa SAIDC je oddelek sodeloval tudi s CTK pri pripravi prenosa podatkov serijskih publikacij
za tehnične in prirodoslovno-matematične vede v ustrezno bazo podatkov. V ta namen je bilo
izpolnjenih 800 vhodnih dokumentov. Razen tega je pripravil eksperimentalno bazo podatkov za
bilten in iskanje podatkov za demonstracijo na 2. jugoslovanskem posvetovanju o uporabi računalnika v knjižnicah. Prim. Poročilo o delu v letu 1977, 1978, str. 19.

55

V klasičnem, listkovnem centralnem katalogu CKK/SRS pri NUK so bili podatki za knjige in
periodične publikacije urejeni v ločenih kartotekah. Listki za knjige oziroma monografske publikacije so bili oblikovani po pravilih ISBD(M) in ločeni na avtorsko kartoteko in kartoteko anonimnih del, od leta 1974 dalje pa tudi na posebno kartoteko kongresnih publikacij. Knjižnice so na
kataložnih listkih v NUK pošiljale podatke za vse znanstvene, strokovne in poljudnoznanstvene
publikacije, ki so bile nabavljene v tujini v dveh izvodih. En listek je bil namenjen za gradnjo
splošnega centralnega kataloga v NUK, ki je zajemal vsa strokovna in znanstvena področja, drugi
izvod pa je bil namenjen področnim oziroma strokovnim centralnim katalogom, katerih nosilci so
bile osrednje strokovne knjižnice: Centralna tehniška knjižnica, Centralna medicinska knjižnica,
Centralna ekonomska knjižnica, Centralna knjižnica Biotehniške fakultete, knjižnica Narodnega
muzeja Slovenije, Slovanska knjižnica, knjižnica Inštituta za sociologijo in filozofijo, knjižnica
Pravne fakultete in knjižnica Teološke fakultete. Posebej pa so odvajali listke za pedagoško literaturo, vendar jih niso urejali, dokler ni bila določena knjižnica, nosilka področnega kataloga za
pedagoško literaturo, so jih hranili v NUK-u.

23

Knjižnica 49(2005)4, 7-28

gov56, oblikovanjem formata strojnega zapisa za tuje monografske publikacije v
knjižnicah Slovenije ter vključitev vseh tipov knjižnic v centralni katalog periodičnih publikacij kot nadgradnjo avtomatiziranega centralnega kataloga serijskih publikacij, ki ga je za nekatere tipe knjižnic takrat že vzdrževala Centralna
tehniška knjižnica. Pri tem se posebej opozarja na upoštevanje ISBD za monografske in serijske publikacije ter mednarodni format zapisa UNIMARC. V drugi fazi
tega srednjeročnega plana pa je predvidena avtomatizacija slovenske bibliografije, vključitev neknjižnega gradiva v avtomatizirano obdelavo, oblikovanje ustrezne programske podpore ter po ustreznih testiranjih in fazi paketnega načina
obratovanja prehod na poskusno online obratovanje. Dolgoročni plan (1981-1987)
pa predvideva avtomatizacijo vseh drugih funkcij knjižničnega poslovanja in
izgradnjo kooperativnega sistema.
Plan je bil sicer zastavljen zelo pogumno, vendar je hkrati potrebno ugotoviti, da
je upošteval najmodernejša dognanja na področju avtomatizacije knjižnic v
Ameriki in Kanadi ter tudi v Evropi, potrebna pozornost je bila posvečena tudi
standardom stroke. Zelo jasno je nakazano, da brez spoštovanja mednarodnih
pravil stroke sodelovanje knjižnic pri izmenjavi bibliografskih podatkov v avtomatiziranem mednarodnem okolju ne more potekati brez zapletov. Vsekakor
je bil to zelo sodoben pristop k celovitemu reševanju problema avtomatizacije
slovenskih knjižnic, ki pa je bil za takratne razmere v državi morda nekoliko
preveč optimističen, saj so se pri uresničevanju plana pokazale številne težave
in je do dejanske realizacije v konceptualno nekoliko spremenjeni rešitvi prišlo
precej pozneje, kot je bilo načrtovano. Vzrokov za to je bilo dovolj. Knjižnice so
se že sicer kronično ubadale z velikimi težavami pri zagotavljanju sredstev za
svoje delovanje, zato tako velikega zalogaja, kot je bil potreben za nabavo računalniške opreme in programske podpore, enostavno niso zmogle. Velike težave
so bile tudi pri uvozu računalniške opreme, obstajale so restrikcije s strani lastne
države, razvite države pa so omejevale izvoz najsodobnejše tehnologije v države
56
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V teku delovanja klasičnih centralnih katalogov so se pokazale tudi nekatere slabosti takšnih
centralnih katalogov. Tak tradicionalni listkovni katalog z ročnim urejanjem in dopolnjevanjem
je bil precej omejen z vidika njegove informacijsko-komunikacijske vloge, omogočal je iskanje
samo po enem formalnem ključu, dolgotrajnost postopka pridobivanja listkov in njihovega urejanja ni bila v prid njegovi ažurnosti, zato je bila njegova vloga pripomočka pri koordinirani
nabavi precej zmanjšana, brez dodatnih podvajanj listkov in postopkov urejanja pa ni omogočal
iskanja po vsebinskih vidikih. V času racionalizacije virov je bilo potrebno te slabosti odpraviti,
to pa je omogočala edino avtomatizacija CK. Poleg odprave pomanjkljivosti in izboljšanja osnovnih funkcij naj bi s tem dosegli tudi uveljavitev mednarodnega načina formalnega bibliografskega opisa monografskih publikacij (ISBD(M)) v vseh sodelujočih knjižnicah ter usklajenost
zapisa podatkov v CKK-M z zapisom podatkov v slovenski nacionalni bibliografiji, ki je leta 1975
že uvedla ISBD(M). Zaradi sprotnega prenosa podatkov, ki bi jih posredovale knjižnice, bi se povečala ažurnost osrednjega splošnega CKK-M, hkrati pa naj bi avtomatizacija centralnega kataloga
bistveno prispevala k dvigu informacijske osveščenosti knjižnic vseh profilov in jih pripravila na
postopno preoblikovanje obstoječega klasičnega knjižničnega sistema v sodoben kooperativen
knjižnični sistem, povezan s sodobnimi komunikacijskimi sredstvi. Prim. Kokole, Računalniško
oblikovani CKK-M, 1977, str. 17-18.
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v razvoju. Pri izbiri sistemov se niso uspeli dogovoriti kljub nekaterim cenovno
ugodnim ponudbam57, primanjkovalo pa je tudi ustrezne podpore pri vodilnih
ljudeh v knjižničarski sferi in seveda financerjih. Vse te okoliščine so povzročile
zamik pri sistemskem uvajanju avtomatizacije v slovenske knjižnice. Ker ni bilo
centralnega računalnika, ki bi bil v celoti namenjen knjižničarski sferi, so
knjižnice poskušale same posodabljati svoje poslovanje z uvajanjem lokalnih
sistemov, ki pa so še vedno pokrivali samo posamezne funkcije knjižnične dejavnosti. Zlasti visokošolske knjižnice so uspele nabaviti nekaj periferne računalniške opreme, s katero naj bi se povezovale predvsem s takratnim Računalniškim centrom univerze (RCU) v Ljubljani, kjer pa knjižnice niso imele prve prioritete, ustrezna programska oprema pa je bila še v povojih. Nekatere fakultetne
knjižnice so se povezovale tudi z Republiškim računskim centrom, kjer pa seveda tudi niso bile prve v vrsti uporabnikov.

3

Zaključek

S tem zaključujemo pregled in analizo dogajanja na področju uvajanja avtomatizacije v NUK in v druge slovenske javne knjižnice za čas približno do sredine
leta 1977. Ker so se dogajanja močno prepletala med sabo, seveda ni mogoče podati
enostavnega linearnega prikaza dogajanj, ampak le v soodvisnosti od številnih
faktorjev, ki so vplivali na njihov potek. Eno pa je gotovo: slovenski knjižničarji
smo že v tistih, danes davnih časih, imeli ljudi, ki so dobro vedeli, kaj je osnovno
poslanstvo knjižničarjev in so se dobro zavedali, kako pomembno je hoditi s
časom, se pravočasno odzivati na nove zahteve, ki se pred njih postavljajo. Nesebično medsebojno sodelovanje knjižničarskih strokovnjakov na osebni in institucionalni ravni daje temu času poseben pečat. Manj ugodno pa je na hitrost
dogajanj pri uvajanju avtomatizacije v knjižnice vplivala težka gospodarska situacija in silno zapleten sistem dogovarjanja v takrat že nedosledno decentralizirani državi z množico koordinacijskih teles, odborov in komisij, v katerih je
bilo potrebno doseči soglasje za vsak korak naprej. O vztrajnosti knjižničarjev
pričajo tudi današnji dosežki na obravnavanem področju.

Zahvala
Na tem mestu se za njegovo veliko pomoč prijazno zahvaljujem mag. Jožetu
Kokoletu, mojemu prvemu predstojniku v NUK-u, ki je to postal davnega leta
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1984 in me je kot nevednega zelenega mladeniča seznanil s prvimi skrivnostmi
knjižničarskega poklica. Pri pisanju tega prispevka mi je pomagal z dragocenimi
nasveti in z obsežnim dokumentarnim gradivom iz svojega bogatega arhiva.
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