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Izvleček
Prispevek opisuje, kako označujemo leposlovje v NUK-u. Izhajamo iz formata COMARC.
Ta omogoča opredelitev literarnih vrst in zvrsti ter jezika dokumenta v kodirani obliki,
književnosti po nacionalnem jeziku pa opredeljujemo tudi z vrstilci UDK.
Pri oblikovanju predmetnih oznak za vsebinski opis leposlovja upoštevamo Iflina načela
za predmetno označevanje ter pravila za oblikovanje predmetnih oznak in predmetnih nizov v Splošnem slovenskem geslovniku (2002).
Predstavljena so splošna in posebna pravila, po katerih oblikujemo predmetne oznake.
Najpogosteje leposlovne vsebine uvrščamo med imenske, tematske in zemljepisne
predmetne oznake.
Ključne besede: vsebinska obdelava, predmetne oznake, leposlovje, književnost
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Abstract
The article reviews the principles of construction and policies of application of subject
headings to works of fiction at the National and University Library in Ljubljana, Slovenia. The records are created in COMARC format, and the literary type, genre and the
language of a document are each assigned a code, whereas literature is also indexed
by using UDC class numbers.
The principles for constructing and assigning subject headings for fiction are in accordance with the IFLA Principles Underlying Subject Heading Languages, and the
rules of the Slovenian General List of Subject Headings (2002).
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The author presents the general and more specific rules and procedures for the construction of subject headings. Most frequently used subject headings for the works of
fiction are name, topical or geographic headings.
Key words: subject cataloguing, subject headings, works of fiction, literature

1

Uvod

Prvi besedni sistem za klasifikacijo leposlovja je bil objavljen že leta 1908. To je
H. W. Wilsonov Fiction catalog. Potrebe za táko obliko označevanja leposlovja
so naraščale. Leta 1991 so objavili Olderrov Fiction Subject Headings kot dopolnilo Library of Congress Subject Headings. Knjižničarji seveda iščemo dalje in
razvijamo nove sisteme, tudi šifrirane. Že na začetku se je postavilo vprašanje,
ali klasifikacijo leposlovja vključiti v splošno klasifikacijo ali zanjo izdelati
poseben sistem. Glede na specifičnost gradiva je druga rešitev mikavna.
Zaradi več vzrokov smo se v Narodni in univerzitetni knjižnici (v nadaljevanju
NUK) odločili, da bomo predmetne oznake za leposlovje zajemali iz skupnega
geslovnika. Za vse geslovnike velja, da upoštevajo tako okolje, iz katerega izvirajo in kateremu so namenjeni, kot tudi kulturno in vsakršno povezanost s svetom. Geslovniki temeljijo na teoretičnih temeljih in upoštevajo sprejete standarde. Tudi Splošni slovenski geslovnik (SSG, 2002), ki smo ga pripravili in ga
uporabljamo v NUK, je rezultat takega prizadevanja.
Torej za leposlovje ne uporabljamo drugačnih ali sinonimnih izrazov kot jih za
drugo gradivo. Seveda pa je leposlovje v več ozirih posebno gradivo, in v njem
najdemo vsebine, ki jih drugod sploh ni, so specializirane in zanje tvorimo predmetne oznake za to področje.

2

Kaj ponuja format COMARC?

Za način vsebinskega opisa leposlovja je bil odločilen format COMARC. Ta daje
več možnosti za klasifikacijo literarnih vrst in zvrsti ter leposlovja po nacionalnem jezikovnem vidiku:
- v kodirani obliki v podpolju 105<f>, iskalna predpona LC
- z vrstilcem UDK v podpolju 675<a>, iskalna predpona DC
- z vrstilcem UDK v podpolju 675<c>, iskalna predpona UC.
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Iskanje lahko po potrebi dopolnimo:
- z jezikom besedila v podpolju 101<a>, iskalna predpona LA
- z jezikom izvirnika v podpolju 101<c>, iskalna predpona LO
- s kodo namembnosti v podpolju 100<e>, iskalna predpona TA.

3

Kaj v leposlovju vsebinsko označujemo?

Vsebinska opredelitev leposlovja je zaželena. Táko opredelitev pa opustimo, kadar
je gradivo vsebinsko nedoločljivo, npr. zbirke več avtorjev, z več temami, kjer so
vsebine sestavljene. To velja zlasti za pesniške zbirke in romane iz vsakdanjega
življenja. »Kadar je vsebina v leposlovju opredeljiva, jo izrazimo s predmetno
oznako…« , smo zapisali v SSG (poglavje 8.2, str. 36).
Tu nastopi tudi problem, kako ločiti leposlovno vsebino od njene interpretacije,
komentarja, študije. Zlasti pomembno, ker je v mnogih dokumentih prisotno
oboje. Odločili smo se za dve različni predmetni določili v podpolju x. S tematskim določilom <x>Literarni motivi označujemo študije. Za leposlovje pa uporabljamo tematski določili <x>V leposlovju, <x>V mladinskem leposlovju.
Primeri:
Prešeren, France, 1800-1848 – V leposlovju
Prešeren, France, 1800-1848 – Literarni motivi
Antigona (mitološka junakinja) – V leposlovju
Antigona (mitološka junakinja) – Literarni motivi
Leposlovni vsebini običajno dodelimo eno ali dve predmetni oznaki.
V strukturirana polja 600/609 razvrščamo teme v leposlovju. Klasificiramo
naslednje:
- osebe, domišljijske osebe, literarne junake
- kraj, prostor, domišljijski kraj
- literarno temo, motiv, snov in tudi idejo.
Pri oblikovanju predmetnih oznak za leposlovje upoštevamo vsa pravila, ki tudi
sicer veljajo za predmetno označevanje. Tako upoštevamo Iflina načela za predmetno označevanje in pravila za oblikovanje predmetnih oznak in nizov v SSGju.
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4

Splošna pravila za oblikovanje predmetnih
oznak

Splošna pravila so, skrčeno predstavljena, naslednja:
a) Predmetne oznake so enostavne ali sestavljene.
Primeri:
Dekleta – V mladinskem leposlovju
Vesoljski poleti – V leposlovju
Koroški vojvode – Ustoličenje – V leposlovju
b) Za razjasnitev pomena dvoumnih ali nejasnih izrazov uporabljamo kvalifikatorje.
Primeri:
Lepa Vida (ljudska junakinja) – V leposlovju
Jesen (letni čas) – V leposlovju
Depresija (medicina) – V leposlovju
c) Vidne so vse ekvivalentne in hierarhične povezave, torej oblikujemo kazalke
in tudi vodilke, kadar je potrebno.
Primeri:
Atlant (mitološki junak) glej Atlas (mitološki junak)
Škrati glej Palčki
d) Predmetne oznake so v ednini ali množini, odvisno od vrste pojma, ki ga označujejo.
Primeri:
Cirkus – V mladinskem leposlovju
Ljubezen – V leposlovju
Zmaji - V mladinskem leposlovju
Indijanci – V mladinskem leposlovju

5

Posebna pravila za oblikovanje predmetnih
oznak

Posebna pravila veljajo pri analizi leposlovnih del za vse vrste predmetnih oznak.
Najpogosteje pa vsebine uvrščamo med imenske, tematske in krajevne predmetne
oznake.
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a) Z imenskimi predmetnimi oznakami izražamo osebna imena, resnična ali
domišljijska, imena ljudskih in legendarnih junakov, literarnih junakov, bogov
in božanstev; pa tudi imena korporacij, rodbin in stvarnih naslovov, če so
leposlovna vsebina.
Osebna in druga imena ter stvarni naslov oblikujemo kot značnico po pravilih za
katalogizacijo. Druga osebna imena dobijo kvalifikator v ednini, prav tako ostale imenske predmetne oznake. Kvalifikatorji niso poljubni, ampak jih izbiramo iz seznama. Dodajamo jih le nerealnim »osebam«, izmišljenim, mitološkim,
ljudskim junakom. Pomembni so tudi zato, ker vsebino dodatno določajo, osebe
umeščajo v prostor ali kažejo njihov izvor.
Primeri:
Trubar, Primož 1508-1586 – V mladinskem leposlovju
Erazem Predjamski - V leposlovju
Lueger, Erasmus glej Erazem Predjamski
Kralj Matjaž (ljudski junak) – V mladinskem leposlovju
Martin Krpan (literarni junak) – V leposlovju
Zevs (grški bog) – V leposlovju
Celjski (rodbina) – V mladinskem leposlovju
Biblia – V leposlovju
Sveto pismo glej Biblia
b) S tematskimi predmetnimi oznakami označujemo vsa področja človekovega
bivanja, znanja in delovanja, ki so vsebina leposlovnega dela. Tematske predmetne oznake so v ednini ali množini, so enostavne ali sestavljene, kadar je potrebno, dobijo kvalifikator ali kazalko.
Primeri:
Božič – V mladinskem leposlovju
Promet – V mladinskem leposlovju
Bobri – V mladinskem leposlovju
Rudarji – V leposlovju
Rimski miti – V leposlovju
Slabovidni otroci – V mladinskem leposlovju
Svetovna vojna 1914-1918 – V leposlovju
prva svetovna vojna glej Svetovna vojna 1914-1918
Očetje in sinovi – V leposlovju
sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
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Nuba (ljudstvo) – V leposlovju
Samorog (bajeslovno bitje) – V leposlovju
c) Z zemljepisnimi predmetnimi oznakami označujemo zemljepisno enoto kot
celoto ali specifične značilnosti, ki so z njo povezane. Sem sodijo tudi zgodovinske teritorialne enote, nebesna telesa in legendarne, pravljične dežele. Tuja zemljepisna imena navajamo v slovenščini, če je ta oblika v splošni rabi. Kadar je
potrebno, zemljepisnemu imenu dodamo kvalifikator.
Primeri:
Maribor – V leposlovju
Triglav – V leposlovju
Karantanija – V leposlovju
Atlantida (legendarna dežela) – V leposlovju
Narnija (literarna dežela) – V mladinskem leposlovju
Dunaj – V leposlovju
Koroška (Avstrija) – V leposlovju
Ljubljana – Zgodovina – V mladinskem leposlovju
Natweiler – Koncentracijsko taborišče – V leposlovju
Slovenija – NOB – V leposlovju
Celje – Stari pisker – 1941-1945 – V leposlovju

6

Predmetni niz

Iz primerov je razvidno, da za opis leposlovja tvorimo predmetne nize. Predmetni niz tvori značnica, ki sama ali s predmetnimi določili opredeli vsebino
leposlovnega dela. Pri tem pazimo na načelo najožjega in neposrednega vpisa. To
pomeni, da za gradivo z naslovom Grški miti izberemo predmetno oznako:
Grški miti – V leposlovju in ne Miti – V leposlovju.
Za gradivo z naslovom Lipicanci izberemo predmetno oznako:
Lipicanci – V leposlovju in ne Konji – Lipicanci – V leposlovju.
Predmetni niz preberemo kot prosti stavek, zato je kopičenje istovrstnih določil
nesmiselno.
Primeri:
Starši – Prepiranje – V mladinskem leposlovju
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Mladina – Droge – V mladinskem leposlovju
Fantje – Uporništvo – V mladinskem leposlovju
Slovenske izseljenke – Egipt – V leposlovju
Mladoletnice (dekleta) – Materinstvo – V mladinskem leposlovju
Predmetno določilo je beseda ali besedna zveza, ki predmetno značnico dodatno
opredeli: v predmetnem nizu jo pojasnjuje ali dopolnjuje in ima do nje podrejen
odnos. Kadar gradivo vključuje več podtem, dodelimo več predmetnih nizov z
enakimi predmetnimi značnicami in različnimi predmetnimi določili.
Primeri:
Fantje – Puberteta – V mladinskem leposlovju
Fantje – Pretepanje – V mladinskem leposlovju
nepravilno: Fantje – Puberteta – Pretepanje – V mladinskem leposlovju
pravilno:

Slovenci – Zgodovina – V leposlovju
Slovenci – Kulturna zgodovina – V leposlovju
nepravilno: Slovenci – Zgodovina – Kulturna zgodovina – V leposlovju
pravilno:

7

Zaključek

Pri označevanju leposlovja v NUK-u uporabljamo polja za kodirane podatke in
polja za vrstilce UDK. Geslimo le ožjo vsebino literarnega dela. Pri tem se nam
odpirajo mnoge dileme. Predvsem, kaj je predmet vsebinske analize, kako opredeliti vsebino in njeno specifičnost, kje je meja med vsebino in klasifikatorjevo
interpretacijo, komentarjem? Iskalne zahteve uporabnikov naraščajo, zato je prav,
da zagotovimo čim večjo enotnost vzajemnega kataloga tudi pri geslenju leposlovja. V ta namen moramo vsi udeleženci pripraviti enotna načela, obvezen splošno
veljaven vzorec in metodologijo geslenja leposlovja.
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