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Izvleček
Primerjana so pravila o oblikovanju in uporabi enotnega naslova v PPIAK-u, AACR2Rju, RICI in RAK-WB-ju. Enotni naslov je tisti naslov, ki ga izberemo za identifikacijo
dela, ki se izdaja pod različnimi naslovi. Njegova uporaba je danes bolj razširjena in
bolj jasno definirana kot takrat, ko se je le-ta prvič pojavil v Panizzijevem pravilniku.
Primerjava med različnimi nacionalnimi katalogizacijskimi pravilniki pokaže, da vsi
štirje pravilniki izhajajo iz Pariških načel, vendar pa se medsebojno razlikujejo zaradi
različnih potreb katalogizatorjev, uporabnikov in značilnosti posamezne države. Na
prvem srečanju izvedencev za mednarodni katalogizacijski pravilnik v Frankfurtu
leta 2003 so primerjali pravilnike sodelujočih držav in začrtali smernice za oblikovanje
mednarodnega pravilnika.
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Abstract

The goal of this work is the comparison of rules about forming and using uniform titles
in PPIAK, AACR2, RICA and RAK-WB. Uniform title is the title which we form for
works that are published under different titles. It has been used more widely and it
has been more clearly articulated since its appearance in Pannizzi’s rules. The comparison between different national cataloguing rules shows that all four cataloguing
rules arose from Paris principles. Their differences originate in different needs of
cataloguing experts, users and characteristics of particular state. On the first meeting
of experts for an international cataloguing code held in Frankfurt in 2003, they have
compared the rules of collaborating states and outlined guidelines for forming an international cataloguing code.
Keywords: cataloguing, bibliographic description, uniform title, PPIAK, AACR2, RICA,
RAK-WB.

1

Uvod

Namen pričujočega prispevka je primerjati naslednje katalogizacijske pravilnike: Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK), Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2R), Regole italiane di catalogazione per autori
(RICA) in Regeln für alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken (RAK-WB) glede pravil o oblikovanju in uporabi enotnega naslova.
Eden od razlogov za izvedbo te primerjave je bil med drugim tudi prispevek z
mednarodne konference, namenjene oblikovanju mednarodnega katalogizacijskega pravilnika, ki se je leta 2003 odvijala v Frankfurtu (1st IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code). Ena izmed primerjanih postavk so
bila tudi vprašanja o oblikovanju enotnega naslova, na katera so odgovarjali
udeleženci omenjene konference (Cataloguing Code Comparison (...) Uniform
titles, 2004).
Glede na to, da so vsi pravilniki razen enega (AACR2R) pretežno evropski pravilniki, smo predvidevali, da se manj razlikujejo. Nekoliko drugačen bi lahko bil
tudi pravilnik PPIAK, ki je nastal v jezikovno in kulturno raznoliki državi.
V nadaljevanju bodo najprej predstavljene definicije in funkcije enotnega naslova, kdaj se je začelo uporabljati enotni naslov in kako sta se njegova raba ter njegov
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pomen spreminjala v razvoju katalogizacije. Temu splošnemu okviru sledi osrednji del prispevka, in sicer primerjava pravil o oblikovanju enotnega naslova
v pravilnikih PPIAK-u, AACR2R-ju, RICI in RAK-WB-ju.

2

Definicije enotnega naslova

Definicija v delovnem gradivu za Bibliotekarski terminološki slovar pravi, da je
enotni naslov tisti naslov, ki ga izberemo za identifikacijo dela, ki izhaja pod
različnimi naslovi; naslov, pod katerim je delo splošno znano, čeprav izhaja pod
različnimi naslovi pa se imenuje konvencionalni naslov (Delovno gradivo V, 2001,
str. 62 in 123).
Tudi Veronin pravilnik razlikuje med pojmoma enotni in konvencionalni naslov.
Enotni naslov je izbrana oblika naslova določenega dela, pod katerim se v abecednem imenskem katalogu zberejo vse izdaje, prevodi, priredbe itd. tega dela. Kot
enotni naslov se uporablja naslov prve izdaje izvirnika ali konvencionalni naslov.
Konvencionalni naslov je dogovorjeni naslov, po katerem je določeno delo v
zgodovini književnosti bolj poznano kot po izvirnem naslovu, predvsem to velja za dela starega in srednjega veka, še posebej za anonimna klasična dela; za
dela novega veka pa, če so izšla pod naslovom, ki je po svoji obliki in obširnosti
ustrezal duhu tistega časa (Petek, 2001, str. 72).
Bolj natančno definicijo nam nudi AACR2R, ki ga opredeli kot:
1. poseben naslov, s katerim delo identificiramo;
2. poseben naslov, s pomočjo katerega lahko razlikujemo značnico za določeno
delo od značnice za drugo delo;
3. konvencionalni zbirni naslov, za zbiranje publikacij avtorja, skladatelja ali
korporacije, ki vsebujejo več del ali izvlečkov itd. iz več del, npr. zbrana in
izbrana dela (Vellucci, 1990, str. 36-37).
RAK-WB definira enotni naslov kot naslov, ki se oblikuje za vse izdaje določenega dela (§ 20.2), da bi jih identificirali in jim ustvarili mesto v katalogu; običajno
ga določimo s pomočjo naslova (člen 504).
Po RICI je enotni naslov tisti naslov, ki se določi v katalogizacijske namene za
dela, ki se pojavljajo v več izdajah z različnimi naslovi. Pozna tudi tradicionalni
ali konvencionalni naslov, ki se uporablja za dela, ki so v splošnih priročnikih
znana pod tradicionalnim/konvencionalnim naslovom.
Definicije opredeljujejo enotni naslov kot standardizirano obliko za naslov dela,
ki se pojavlja pod različnimi naslovi. Katalogizator umetno ustvari enotni naslov
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na osnovi katalogizacijskega pravilnika in drugih ustreznih priročnikov. Podatki, ki jih obsega enotni naslov, so lahko na naslovni strani ali na katerem drugem
delu publikacije. Za nedvoumno identifikacijo so včasih potrebni še dodatni elementi, kot tematsko, geografsko ali časovno določilo, jezik, tonski način itd. Enotni
naslov omogoča, da se v katalogu na enem mestu zberejo vse izdaje, prevodi,
priredbe itd. nekega dela ne glede na različne naslove (Petek, 2001, str. 73).

3

Funkcije enotnega naslova

Po AACR2R-ju iz leta 1988 naj bi imel enotni naslov tri funkcije:
- identifikacijo,
- razlikovanje,
- zbiranje oziroma povezovanje.
Četrto funkcijo enotnega naslova, klasificiranje, predlaga Minnie Elmer v svojem delu The Music Catalog for Reference Tools.
Funkcija identifikacije naj bi služila za identificiranje dela, če se naslov, pod
katerim je delo poznano, razlikuje od naslova na publikaciji. Primer za prikaz te
funkcije enotnega naslova je enotni naslov Gulliver’s travels, ki pomaga uporabniku za identifikacijo dela, če ta nosi naslov Travels into several Remote Nations of
the World, ki je manj poznan in bi utegnil vzbuditi dvome.
Razlikovalna funkcija služi razlikovanju različnih del, ki imajo podobne ali enake
naslove. S pomočjo dodatnih elementov se uporabnik bolje znajde med številnimi deli plodovitih avtorjev. Primer takega enotnega naslova je enotni naslov za
izrazno obliko glasbenega dela, kot npr. Simfonie, K. 550, G minor. Ta enotni naslov
nam pomaga razlikovati med številnimi Mozartovimi simfonijami.
Zbirna funkcija deluje na dva načina. Prvič, služi zbiranju bibliografskih opisov
različnih fizičnih pojavnih oblik določenega dela. Enotni naslov Biblija tako služi
zbiranju vseh različnih oblik Svetega pisma in njegovih sestavnih delov. Služi pa
tudi za zbiranje bibliografskih opisov z zbirnimi enotnimi naslovi, ki so zelo
splošni in običajno vezani na avtorja, kot so Kratke zgodbe, Drame itd., tako da
se v katalogu zberejo dela določenega avtorja glede na vrsto gradiva. Uporablja
se predvsem za bibliografske opise, ki vsebujejo podobne vrste del.
Razprava o klasifikacijski funkciji je omejena predvsem na glasbeno sfero. Enotni naslovi lahko tukaj služijo ureditvi del po glasbeni obliki in mediju, na katerem je objavljena. Čeprav se formalni enotni naslovi uporabljajo predvsem za
glasbena dela, se lahko uporabljajo tudi pri neglasbenih delih. Primer takih enotnih naslovov so Drame, Romani, Korespondenca, Zakoni itd. in Pogodbe itd. Tudi
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tako lahko enotni naslovi služijo funkciji klasificiranja z zbiranjem in povezovanjem del glede na njihovo obliko.
Vse funkcije enotnega naslova omogočajo iskanje del. Ko je delo identificirano
in predstavljeno v katalogu, lahko uporabnik izbira na osnovi bibliografskih
opisov (Vellucci, 1990, str. 39-41).

4

Enotni naslov v razvoju katalogizacije

Enotni naslov so najprej začeli uporabljati na področju založništva. Angleški
knjigotržec Andrew Maunsell iz 16. stoletja je v svojem katalogu »Catalogue of
English printed books« uporabil enotni naslov »Bible« za različne izdaje Svetega
pisma.
Pri knjižničnih katalogih je enotni naslov prvič uporabil Antonio Panizzi. V svojih znamenitih 91 pravilih za knjižnico Britanskega muzeja v Londonu iz leta 1841
je razvil značnice za vrsto gradiva, npr. Katalogi, Slovarji, Enciklopedije, Serijske publikacije itd. Izdaje Svetega pisma in njegovih sestavnih delov je prav tako
zbral pod angleškim izrazom «Bible«. Naslovi sestavnih delov Svetega pisma so
bili uporabljani kot podznačnica h glavnemu vpisu. Panizzi je celo določil vir za
oblikovanje kataložnih vpisov in naročanje knjig, tj. avtorizirana verzija. Za liturgična dela je oblikoval generično predmetno značnico »Liturgije«. Njegova pravila
so služila funkcijama zbiranja in klasificiranja. Njegova pravila so tudi naznačila razvoj enotnega naslova kot naslova za razvrščanje, ki se še danes uporablja v
britanskem tiskanem katalogu.
Charles C. Jewett je pravilom za enotni naslov dodal, da je potrebno prevedena
dela katalogizirati pod izvirnim naslovom, tudi če knjižnica nima izvirnika.
Charles A. Cutter pa določa, da prevod katalogiziramo pod stvarnim naslovom,
če knjižnica nima izvirnika. Uporabo formalnih značnic je omejil le na nekatere
vrste gradiva, npr. na »Enciklopedije« in »Liturgije«. Tudi Cutter uporablja enotni
naslov kot povezovalno sredstvo. Njegova pravila pa dovoljujejo tudi uporabo
formalne podznačnice »Zbirke« za literarna dela, ki je služila zbiralni funkciji
enotnega naslova (Vellucci, str. 48-50).
Po Pruskih instrukcijah se opisi anonimnih del izdelajo po načelu vodilnega samostalnika. (Petek, 1998, str. 237). Pruske instrukcije predpisujejo za anonimne
publikacije, katerih avtor je znan, vpis pod avtorsko značnico (pravilo 70), izbor
enotne značnice, pod katero naj bi se zbrala vsa dela istega avtorja (pravilo 78) in
uporabo enotnega naslova za anonimne publikacije (enotni naslov je naslov izvirnika, razen, če je nek drug stvarni naslov bolj znan) (pravili 181 in 182) (Horvat, 1995, str 88).
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Prvi angloameriški pravilnik iz leta 1908, Catalog Rules: Author and Title Entries,
obdrži enotni naslov in njegovo uporabo predpiše še za klasična anonimna dela,
vendar pa v nasprotju s Cutterjevimi pravili prevode klasičnih anonimnih del
uvršča pod naslov prevoda. Šele leta 1920 se je v American Library Association
Bulletin pojavil termin »skupni naslov« (»common title«). Leta 1937 pa je Zveza
glasbenih knjižnic objavila pravila, v katerih je uporabila angleški termin »standardized title« za opis izvirnega naslova posnetega glasbenega dela v izvirnem
jeziku. ALA Catalog Rules iz leta 1941 so uradno priznala enotni naslov in ga definirala kot prepoznavni naslov, pod katerim je delo, ki se pojavlja z več spremenjenimi naslovi splošno znano. Uporaba enotnih naslovov je bila tedaj predpisana
za pravne dokumente, svete spise in njihove sestavne dele, rokopise, anonimna
klasična dela, inkunabule in glasbena dela (Velluci, 1990, str. 50-52).
AACR1 iz leta 1967 je bil prvi katalogizacijski pravilnik, ki je vseboval posebno
poglavje o enotnih naslovih (obsega 27 strani, na katerih je 75 pravil), hkrati je
bil prvi pravilnik, ki je uporabo enotnega naslova razširil poleg - za anonimna
klasična dela, svete spise in posebno gradivo - tudi na izdaje, prevode pod različnimi naslovi ter za primere, če je naslov na naslovni strani nejasen in nerazumljiv (Petek, 2001, str.73-74).
AACR2 je omogočil uporabo enotnih naslovov, temelječo na splošnih principih.
V poglavju 25 so združena pravila za vse vrste knjižničnega gradiva. V njem je
opuščena uporaba formalnih podznačnic z angleškimi poimenovanji »Liturgy and
ritual«, »Law, statutes, etc.,« in »Treaties«. V reviziji iz leta 1988 je zapisano, da se
enotni naslov uporablja:
1. če se delo pojavlja pod različnimi naslovi in če se naslov katalogizirane enote
razlikuje od enotnega naslova;
2. če naslov potrebuje dodatek o drugih elementih za organizacijo datoteke;
3. če je potrebno, da se naslov, ki se uporablja za glavni ali dodatni vpis nekega
dela, razlikuje od naslova, ki se uporablja za glavni ali dodatni vpis drugega
dela;
4. če je naslov dela nejasen glede na formulacijo glavnega naslova (npr. zaradi
uvodnih besed o odgovornosti v naslovu...) (Vellucci, 1990, str 54).
Italijanski katalogizacijski pravilnik RICA je glede enotnih naslovov uvedel
pomembne spremembe v italijansko katalogizacijsko prakso, ki sta jo začrtala
predhodna pravilnika. Vanj so namreč vključili prilogo s pravili za oblikovanje
enotne značnice za Sveto pismo in njene sestavne dele. Spremenili pa so tudi
nekatera pravila o izgledu enotne značnice za sestavne dele Biblije in njihovo
razporeditev v katalogu (Regole italiane di catalogazione per autori,1982, str. xvii).
S pojavom Pariških načel se izraz enotni naslov prvič konsistentno uporablja.
Načela so dovoljevala uporabo enotnega naslova za vsako delo, vpisano pod
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naslovom. Načeli 11.3 in 11.4 se ukvarjata z enotnimi naslovi za dela v različnih
izdajah in za dela z nadaljevanji (Vellucci, 1990, str. 53).

5

Primerjava pravil o oblikovanju enotnega
naslova v PPIAK-u, AACR2R-ju, RICI in RAK-WB-ju

Skupno vsem štirim pravilnikom je, da so njihov nastanek in poenotenje njihovih
pravil spodbudila Pariška načela, ki so jih v zvezi s katalogizacijsko prakso sprejeli na Mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu, leta 1961.
Glede njihove usklajenosti z načeli o enotnem naslovu, ki so jih oblikovali na
konferenci v Parizu, vsi štirje pravilniki upoštevajo načelo, da je treba izdelati
dodatne vpise pod naslovom anonimnih izdaj del, katerih avtorji so bili ugotovljeni ali za dela, pri katerih je naslov pomembno sredstvo identifikacije. Pariška
načela so predlagala tudi izdelavo dodatnih vpisov pod naslovom za dela z značnico korporativnega telesa v glavnem vpisu in vsi omenjeni pravilniki to upoštevajo (Načelo 11). Večina pravilnikov pa se ujema tudi z Načelom 11.3, ki pravi,
da se v primeru enotnih značnic za dela, ki jih katalogiziramo pod naslovom,
uporabi izvirni naslov ali naslov, ki se najbolj pogosto uporablja v izdajah tega
dela, razen, če je konvencionalni naslov splošno znan. V tem primeru ima ta
naslov prednost. V nasprotju s Pariškim načelom 9, ki govori o ustavah, zakonih
in pogodbah, in pravi, da je treba izdelati dodatne vpise za stvarne naslove zakonov, nemška katalogizacijska pravila dajejo prednost enotnemu naslovu, ki je
uradni naslov zakona.
V Preglednici 1 so prikazani rezultati primerjave v zvezi z določanjem enotnega
naslova pri delih starega, srednjega in novega veka, liturgičnih delih ter svetih
spisih in njihovih sestavnih delih.
Pri delih srednjega veka je bilo kot primer vzeto delo Nibelungenlied, ki se pojavlja v mnogih izdajah z različnimi naslovi, npr. De Nibelungen Lied, Das Lied
der Nibelunge, Nibelungen, Aventiure von den Nibelungen, Kriemhild itd. Podoben primer sta tudi viteška romana z enotnima naslovoma Beowulf in Chanson
de Roland. Ker vsi omenjeni pravilniki pri tej točki upoštevajo Iflino publikacijo
Anonymous Classics, so tudi enotni naslovi teh viteških romanov srednjega veka
enaki.
Pri delih starega veka smo za primer vzeli Aristofanovo delo Ptiči. Razen angloameriškega katalogizacijskega pravilnika vsi ostali pravilniki za enotni naslov
predvidevajo običajni latinski stvarni naslov dela (Aves). V členu 704 pravilnika
RAK-WB (Primer 5) pa je zapisano, da se za delo, ki ga katalogiziramo pod imensko značnico ne izdela dodatnega vpisa za enotni naslov.
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Pri starejših orientalskih delih, ki niso napisana v jeziku in pisavi, ki jo uporablja knjižnica ali pa so znana po naslovu v jeziku, ki ga uporablja knjižnica, po
PPIAK-u, AACR2R-ju in RICI, kot enotni naslov uporabimo naslov v jeziku, ki
ga uporablja knjižnica. PPIAK je narejen za potrebe večjezične države, zato pri
tem členu predvideva enotni naslov v skladu z jezikom, ki ga uporabljajo v državi
katalogizacijske ustanove. Glede na to, da se PPIAK uporablja tudi v Sloveniji, je
uporabljena slovenska različica enotnega naslova. V pravilniku RAK-WB določilo, ki bi se nanašalo posebej na takšno delo, ni omenjeno, vendar se enotni naslov
za Tisoč in eno noč (stvarni naslov Tausend und eine Nacht) nahaja na spletni
strani, ki predstavlja nemško katalogizacijsko prakso (RAK-WB IN MAB2).
Pri katalogiziranju liturgičnih knjig rimskokatoliškega obredja se v skladu s
PPIAK-om, RICO in RAK-WB-jem ravnamo po Iflini publikaciji List of Uniform
Titles for Liturgical Works of the Latin Rites of the Catholic Church, AACR2R pa
za njih pravi, da če je ime cerkvenega telesa, pod katero je vpisano liturgično
delo, v angleščini, se kot enotni naslov uporabi uveljavljen angleški naslov, če ta
obstaja, če pa ta ne obstaja, se uporabi krajši naslov v jeziku liturgičnega dela.
Liturgične knjige ostalih verstev in pravila zanje predvidevata le PPIAK in
AACR2R.
Za Sveto pismo PPIAK, RICA in RAK-WB predvidevajo enotni naslov Biblia,
vendar pa se po RAK-WB-ju in PPIAK-u Sveto pismo katalogizira na stvarni
naslov (enotni naslov Biblia dobi obvezno dodatni vpis), medtem ko se po RICI
katalogizirajo pod enotnim naslovom. Sestavne dele Svetega pisma pa katalogizirajo nekoliko drugače. PPIAK določa, da se za enotni naslov vzame latinski
stvarni naslov, s katerim se sestavni del Svetega pisma pojavlja v vulgati, medtem
ko imata RICA in RAK-WB priložena seznama, z enotnimi naslovi sestavnih delov
Svetega pisma. AACR2R pa ima od vseh štirih pravilnikov najbolj podrobna
navodila glede svetih spisov, tako da podobnega seznama ne potrebuje. Sveto
pismo se po tem priročniku katalogizira pod enotnim naslovom Bible, ki se mu
nato za piko doda naslov njegovega sestavnega dela ali izbora sestavnih delov
Svetega pisma. Samo po tem pravilniku je enotni naslov za Sveto pismo ali njegove
sestavne dele v angleškem jeziku (Bible).
Za judovske, muslimanske, budistične svete knjige in svete knjige drugih
nekrščanskih skupnosti poznata pravila PPIAK in AACR2R, v pravilniku RICA
pa so omenjene le pri členu o sestavnih delih publikacije, ki imajo svoje tradicionalne naslove.
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Preglednica 1: Enotni naslov pri delih starega, srednjega in novega veka, liturgičnih delih ter svetih spisih in njihovih sestavnih delih. ( Kadar je enotni naslov
v značnici glavnega vpisa, je značnica v polmastnem tisku.)
pravilnik
PPIAK
stvarni naslov
novove{kega
naslov prve izdaje v
(anonimnega)
izvirnem jeziku
dela ali prevoda
novove{kega
dela

AACR2R

naslov ali obliko
naslova v
izvirnem jeziku,
po katerem je to
delo postalo
znano v njegovih
pojavnih oblikah
in v referen~nih
virih
vite{ki roman z NIBELUNGENLIED Nibelungenlied
naslovi: Der
Nibenlungen
Lied,
Nibelungen itd.
Aristophanes
Aristophanes
ARISTOPHANES
Pti~i
[Birds]
Aves
zbirka zgodb
TISO^ in ena no~
Arabian nights
Tiso~ in ena no~ (za slovensko jezi~no
obmo~je) ali
ALF’laila wa-laila
Rimski Misal
MISSALE Romanum Catholic church
[Missal...]
Sveto pismo
BIBLIA. Sveto pismo Bible
Stare in Nove
zaveze
Bible. N.T. Acts...
Apostolska dela BIBLIA. N.T. Acta
Apostolorum
Veda

VEDA

Vedas

RICA

RAK-WB

naslov dela v
izvirnem jeziku,
po mo`nosti iz
izvirne izdaje

naslov prve
popolne izdaje v
izvirnem jeziku,
razen v primeru,
da je drug
naslov v
izvirnem jeziku
bolj uporabljan

Nibelungenlied Nibelungenlied

Aristophanes
Aristophanes:
[Aves]
[Aves]1
Mille e una note Alf’ laila wa-laila
<dt.>

Missale
Romanum
Biblia

Missale
Romanum
Biblia

Biblia. Nuovo
Acta
Testamento. Atti Apostolorum
degli Apostoli
Veda
/

PPIAK, AACR2R, RAK-WB poleg enotnih naslovov za omenjena dela omenjajo
tudi enotne naslove za ustave, pogodbe, zakone, itd.2 V pravilniku RICA pa glede
podobnih publikacij najdemo le formalno značnico [Constituzione], ki se v bibliografskem opisu nahaja pod značnico države. V PPIAK-u se sicer taka oznaka
pojmuje kot pripomoček za uvrščanje. Kodekse in zbirke zakonov starega in
srednjega veka se po RICI katalogizira pod tradicionalnim poimenovanjem (npr.
Codex Theodosianus, Edictum Rotharis, Lex Romana Visithorum itd.). Novejše

1

Po RAK-WB-ju v primeru, da se delo katalogizira pod avtorsko značnico, kljub temu da za delo
oblikujemo enotni naslov, temu naslovu ne pripada ne glavni ne dodatni vpis.

2

Glej Preglednico 2.
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zbirke zakonov se prav tako katalogizira pod značnico države, pod katero v oglatih
oklepajih zapišemo naslov, s katerim je delo običajno citirano v izvirnem jeziku.
Po PPIAK-u se ustave katalogizira pod geografskim imenom države, ki mu dodamo ustrezno formalno podznačnico (npr. JUGOSLAVIJA. Ustava). Enotni naslovi
se podelijo prevodom ustav. Enotnim naslovom mednarodnih pogodb, sodobnih zakonov ter zakonov starega in srednjega veka pripada dodatni vpis. RAKWB za enotne naslove zakonov predvideva dodatni vpis, stvarni naslov zakona
pa dobi glavni vpis. Če je enotni naslov neke pogodbe enak stvarnemu naslovu,
ta dobi glavni vpis, v nasprotnem primeru pa dodatni vpis.
V Preglednici 2 so zapisani enotni naslovi ustav, pogodb in zakonov glede na
mesto, ki ga zavzemajo v katalogu. Kjer je enotnemu naslovu namenjen glavni
vpis, so razdelki v preglednici označeni s polmastnim tiskom.
Preglednica 2: Enotni naslovi ustav, pogodb, zakonov, itd.
pravilnik PPIAK
publikacija PTE3
JUGOSLAVIJA.
ustave
Ustava 19634

- pogodbe

AACR2R

RICA

RAK-WB

France
[Constitution
(1946)]

Italia
[Constituzione]

/

Deutschland
<Bundesrepublik>: [Verfassung
<1949.05.23>]
/

Italia
[Codice di
procedura civile]

- mednarodne
pogodbe

/TREATY of peace
with Italy

United States
[Treaties, etc.]
France
[Treaties, etc.
1920 Aug. 10]

- zakoni ali
njihovi prevodi

JUGOSLAVIJA.
Zakoni

France
[Code pénal]

- zakoni starega
in srednjega
veka

CORPUS iuris civilis Lex Salica

Europäisches
Patentübereinkommen
Kindergeldkassengesetz

Edictum Rotharis Mutterschaftsschutzgezetz
<Österreich>/

Publikacije, ki vsebujejo več del istega avtorja in jih omenjajo vsi štirje pravilniki, so prikazane v Preglednici 3. PPIAK pozna oznaki [izbor] in [izvleček] le za

3

Publikacija politično teritorialne enote. Op. a.

4

Pod tako značnico bo dodatni vpis v skupini kataložnih enot z isto formalno značnico zastopala
enotni naslov uradnega akta, ki ga vsebuje publikacija (PPIAK člen 69, točki 7 in 10 in člen 173
(Primer 3)).
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sestavne dele publikacij, ki se izdajajo kot samostojne bibliografske enote, zato
ni omenjen v dani preglednici5.
Preglednica 3: Enotni naslovi publikacij, ki vsebujejo več del istega avtorja
pravilnik
AACR2R
oblika dela
ve~ enakih del istega [Plays]
avtorja
[Novels. Spanish.
Selections]
ve~ razli~nih del
[Selections]
istega avtorja

RICA

RAK-WB

[Opere varie.
Commedie]

[Sammlung]

[Opere varie]
[Antologia]

[Sammlung]

Razlika med PPIAK-om in ostalimi tremi pravilniki je v tem, da PPIAK ti dve oznaki
in ostale oznake gradiva, ki jih zapišemo v oglatem oklepaju, pojmuje kot pripomoček za uvrščanje oziroma kvalifikator enotnega naslova, ostali trije pravilniki
pa jih pojmujejo kot enotne naslove. Poleg že omenjenih kvalifikatorjev enotnega
naslova PPIAK omenja še kvalifikatorje, ki pojasnjujejo, kateri verski skupnosti
ali cerkvenemu območju je bila določena liturgična knjiga namenjena. V nasprotju
z ostalimi tremi pravilniki pa PPIAK ne omenja kvalifikatorja, ki bi pojasnjeval, v
katerem jeziku je delo, ki ga vpisujemo pod enotnim naslovom, izdano. Za prevode
anonimnih del se namreč izdelajo splošne kazalke. Kvalifikatorji enotnega naslova v AACR2R-ju pojasnjujejo, v katerem jeziku je delo izdano, katero različico
določenega dela katalogiziramo ter v katerem cerkvenem območju ali državi je bilo
določeno liturgično delo izdano. RICA omenja kvalifikatorje za razlikovanje različnih del, ki imajo iste naslove, za različice istih del ali pa za oznako jezika prevoda, v RAK-WB-ju pa so poleg slednjega omenjeni še kvalifikatorji, ki pojasnijo,
kdaj je bil zakon izdan, razlikujejo med ujemajočimi se enotnimi naslovi zakonov,
uredb in odlokov ter kvalifikatorje, s pomočjo katerih razlikujemo med različnimi
serijskimi publikacijami, ki imajo iste enotne naslove.
V obravnavanih pravilnikih je natančno določeno, v katerih primerih se enotni
naslov uporablja in kdaj ne. Po PPIAK-u je uporaba enotnih naslovov obvezna
pri publikacijah, o katerih govorijo členi 17, 31, 37 in 18/2. Raba enotnih naslovov
je po AACR2R-ju izbirna (neobvezna) in je odvisna od potreb posameznega kataloga, po RICI pa je raba enotnih naslovov obvezna le pri katalogizaciji na visokem
nivoju ali pa v posebnih katalogih. RAK-WB predvideva obvezno uporabo enotnega naslova za vsa dela, omenjena v členu 504 (izjema so le nekatera dela oseb-

5

Taka dela omenja tudi AACR2R, ki glede njih določa, da v primeru, ko je izdan en sestavni del
publikacije, v oglatem oklepaju pod značnico zapišemo naslov tega dela. Če pa je v publikaciji
izdanih več sestavnih delov določenega dela in so ti oštevilčeni, naslovu v oglatem oklepaju za
piko sledi še oznaka sestavnih delov, če pa niso oštevilčeni, prvi del vpišemo pod značnico glavnega
vpisa, za druge pa oblikujemo dodatne vpise.
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nih avtorjev ali korporacij), natančno pa določi tudi dela, za katera se enotni
naslov ne uporablja (člen 515).

6

Zaključek

V mednarodnem smislu je bil pojem enotni naslov sprejet na konferenci v Parizu (leta
1961), do takrat pa so ga označevali z različnimi imeni. Danes je vsesplošno v rabi.
Najpomembnejši del prispevka je vsekakor primerjava štirih že omenjenih nacionalnih katalogizacijskih pravilnikov. Vsem štirim pravilnikom je skupno to, da
so nastali pod vplivom sprememb in načel, ki jih je spodbudila Mednarodna konferenca o načelih katalogizacije, ki je potekala oktobra 1961 v Parizu. S tega stališča bi lahko domnevali, da so vsi štirje pravilniki enaki, vendar ni tako. Kljub temu,
da večinoma upoštevajo in se držijo Pariških načel, so vsaj glede pravil o enotnem
naslovu dokaj različni. Oblikovani so namreč tako, da kar najbolje služijo potrebam
katalogizatorjev in uporabnikov v okolju, za katerega so narejeni.
Razlikujejo se v določilih glede uporabe enotnih naslovov za glavne in dodatne
kataložne vpise. Pariška načela namreč tega, kje naj se v bibliografskem opisu
nahaja enotni naslov, niso določila, dala so le nekatere smernice, po katerih naj
bi se ravnali. Izvedenci za katalogizacijo v posameznih državah pa so jih nato
prilagodili svojim katalogom, uporabnikom in zgodovinsko pogojenim značilnostim katalogizacije v posameznih državah.
Glede obveznosti uporabe enotnega naslova v katalogizaciji, je glavna razlika v tem,
da AACR2R in RICA ločita več nivojev katalogizacije in se enotni naslov uporablja
v katalogizaciji na najvišjem nivoju, PPIAK in RAK-WB pa podobnih določil ne vsebujeta. V nemškem katalogizacijskem pravilniku RAK-WB je poleg tega najbolj podrobno obrazloženo, za katera dela se enotni naslov uporablja in za katera ne.
Prav zaradi razlik med nacionalnimi katalogizacijskimi pravilniki so se v času
vedno močnejšega mednarodnega povezovanja v Frankfurtu leta 2003 zbrali
katalogizacijski izvedenci na prvem srečanju izvedencev za mednarodni katalogizacijski pravilnik.
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