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Izvleček
S tehnološkim razvojem se spreminjajo nosilci in načini zapisov informacij, z njimi pa
tudi načini njihovega zbiranja, hranjenja, reproduciranja in uporabe. Elektronske
publikacije na medmrežju predstavljajo v pol šestem stoletju od izuma tiska revolucionaren prelom v načinu komuniciranja in prenosu informacij. Nova oblika nosilca
zapisa je spremenila publikacije do te mere, da mora bibliotekarska veda ponovno
definirati predmet svojega dela in razmisliti o metodah in postopkih njegove obravnave.
Obrniti se mora torej k temeljnim terminološkim in tipološkim raziskavam, ponovno
mora določiti predmet bibliografske obdelave in opredeliti elemente za njegovo identifikacijo. Možnosti, ki jih odpira nova tehnološka platforma elektronskih publikacij,
relativizirajo pomen in vrednost vzpostavljenih metod organizacije znanja, s tem pa
osnov bibliotekarske vede in samega raisson d’ętre bibliotekarstva.
Zaradi svojih specifičnih lastnosti so elektronske publikacije brez kulturne vrednosti,
ki jo ima v naši civilizaciji knjiga. Zbiranje in dolgoročno hranjenje tega gradiva zato ni
problematično le s tehničnega vidika, temveč tudi iz sociološkega.
Z obravnavo elektronskih medijev bibliotekarska veda in praksa dokončno stopata iz
območja poznanih zakonov Gutenbergovega vesolja v prostor, kjer si bo potrebno
pravila dela na novo ustvariti.
Ključne besede: elektronske publikacije, tipologija publikacij, zbiranje elektronskih
publikacij
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Abstract
Technological development has changed the media and formats for recording information, as well as the methods for their collection, preservation, reproduction and
use. After six and a half centuries since the invention of printing press, electronic
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publications on Internet represent a revolutionary break-through in communication
and data transmission. The new format has changed the publication to the extent that
the library science should re-define the topic of its research, and re-consider the methods and procedures for its treatment. Consequently, the library science should refer
to the underlying terminological and typological research, and re-define the subject of
bibliographic processing and determine the elements for the subject’s identification.
The new technological platform of electronic publications opens a range of possibilities, which make the significance and value of the established methods of knowledge
management very relative, and thus also the basis of the library science and its “raisson d’ętre”.
No cultural value is attached to electronic publications due to their specific characteristics, as it has been attached to a book in our civilization. Therefore, collection and
long-term preservation of this material is not problematic only from the technological
but also from the sociological aspect.
By dealing with electronic media, library theory and practice finally step from the area
of the known laws of the Gutenberg universe into the new space, where the new
working rules will have to be established.
Key words: electronic publications, typology of publications, acquisition of electronic
publications

1

Uvod

Na začetku novega veka stojijo veličastne postave znanstvenikov, umetnikov,
raziskovalcev in humanistov, ki so postavili temelje sodobnega dojemanja sveta. Ne le figurativno, temveč dobesedno so odkrivali in razkrivali svet ter ga na
novo umestili v vesolje. Razvijali so nova orodja, metode in tehnike za njegovo
raziskovanje, razlaganje in upodabljanje. Z novimi odkritji so tonile v pozabo
stare teorije, metode in tehnike. Kopernikov heliocentrični sistem je odrinil zemljo
iz središča v orbito in Gutenbergov izum je zamenjal enkratnost in dragocenost
rokopisa z relativno cenenostjo neomejenega števila tiskanih ponovitev.
Pol tisočletja kasneje je dvajseto stoletje ukinilo nepremičnost in ekskluzivnost
vesolja ter ga postavilo v gibanje. Spodneslo je tudi statično materialno podstat
publikacije ter jo naredilo fluidno in minljivo. Elektronske publikacije, ki so
dosegljive na medmrežju, predstavljajo v pol šestem stoletju od izuma tiska revolucionaren prelom v načinu komunikacije. Publikacije, ki so predmet zanimanja
in obravnave bibliotekarske vede, so se spremenile do te mere, da bomo morali
na novo definirati predmet svojega dela in na novo določiti metode in postopke,
ki jih uporabljamo pri njegovi obravnavi. Z elektronskimi mediji bibliotekarska
veda in praksa dokončno stopata iz območja poznanih zakonov Gutenbergovega
vesolja v prostor, kjer si bo potrebno pravila dela na novo ustvariti.
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V svojem referatu bom poskušala prikazati izzive, pred katere nas elektronske
publikacije postavljajo in obenem problematizirati nekatera uveljavljena stališča.

2

Izzivi elektronskih publikacij kot objektov
zbiranja in hranjenja

2.1

Publikacija in njen dvojni pomen

Predmet bibliotekarskega zanimanja in dela je publikacija. Zato o problematiki
elektronskih publikacij ne moremo govoriti, če prej ne razjasnimo, kako in na
katerih nivojih publikacija sploh obstaja. Formalna definicija publikacije opisuje publikacijo kot zapis informacije na kateremkoli mediju, ki je razmnožen in
namenjen javnosti. Ta sicer korekten opis določa le konstitutivne dele publikacije, ki pa so že sami po sebi kompleksni predmeti oziroma področja, okoli katerih
so se razvile cele znanstvene discipline. Definicija tako abstrahira semantični
nivo zapisa, njegov kodikološki nivo (jezik in pisavo, v katerem je vsebina zapisana), na materialnem nivoju pa obide tehnike zapisa, materiale, uporabljene
za zapis (tinte, tuše, tiskarske barve, s katerimi je informacija zapisana), medij,
na katerem je nastal zapis (papir, pergament, magnetni trak…), način reproduciranja publikacije, tehnike vezave in podobno.
Vsi ti elementi namreč sestavljajo publikacijo in so v določenem kontekstu prav
tako pomembni kot njena vsebina. Ali povedano drugače: čeprav je primarni
namen publikacije zapis informacije oziroma prenos sporočila, to ni edini nivo,
na katerem publikacija obstaja. Publikacija nam tako s svojo vsebino kot s svojo
materialno pojavnostjo kaže stopnjo razvoja in značilnosti kulture oziroma
družbe, v kateri je nastala. Če hočemo torej razumeti pomen publikacije v naši
kulturi, potem jo moramo razumeti kot kompleksen predmet v njeni pragmatični informativni in kulturni razsežnosti.
Poleg tega imajo publikacije v naši kulturi poseben vrednostni presežek. Knjiga,
to je publikacija v obliki kodeksa, ima pomen in vrednost, ki je neodvisna od
kvalitete oziroma vsebine in oblike konkretnega primerka. Po izročilu so prvi
zapisani teksti (tako kakor pisava sama) prihajali iz božjih ust ali iz ust njihovih
odposlancev in namestnikov na zemlji. Beseda, zapisana na pergament ali papir,
vezan v obliko kodeksa, je definirala našo kulturo do te mere, da še danes, ne
glede na vse zlorabe zapisane besede v preteklih stoletjih, dojemamo njeno uničenje ali prepoved kot enega izmed najhujših etičnih prekrškov.
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2.2

Izjemnost elektronskih publikacij

Elektronske publikacije so dokumenti, zapisani v digitalni obliki, ki so
razmnoženi na različnih statičnih nosilcih zapisov ali so nam dostopni preko
medmrežja. Kljub temu, da se na prvi pogled zdijo zelo drugačne od klasičnega
knjižnega gradiva, se pravzaprav ne razlikujejo bistveno od drugih publikacij v
strojno čitljivi obliki, ki jih že poznamo.
Za knjižničarje neknjižno gradivo seveda ni nobena novost. Že v devetnajstem
stoletju so knjižnice zbirale litografije, bakroreze in fotografije, skratka tiske v
vseh mogočih razmnoževalnih tehnikah. Vendar so bile vse te publikacije fiksirane na obstojnih nosilcih zapisov in neposredno čitljive. Temeljni premik pri
zbiranju, hranjenju in sploh dojemanju publikacij je nastal s publikacijami v
strojno čitljivi obliki. V nasprotju s klasičnim knjižnim gradivom sama spretnost branja in poznavanja jezika naenkrat ni bila več dovolj. Za razumevanje
zapisane informacije je bil nenadoma potreben vmesnik, ki je omogočal dekodiranje zapisa v čutno sprejemljivo obliko. S tem se je pojavil nov faktor, ki je
pomembno vplival na dolgoročno hranjenje publikacij: dostop do zapisanih informacij ni bil omejen le z obstojnostjo medija, temveč tudi z ohranjenostjo
aparature za dekodiranje. Tehnološki razvoj, ki je v dvajsetem stoletju prinašal
vedno nove in nove izume na področju nosilcev zapisov, je sicer odprl številne
nove možnosti razširjanja in pridobivanja znanja. Pred knjižničarje pa je začel
postavljati domala nerešljive probleme, povezane z dolgoročnim ohranjanjem
in reproduciranjem neknjižnega gradiva.
Vinilske plošče ter magnetni avdio in video trakovi so praviloma postali del
obveznega izvoda publikacij in s tem tudi del nacionalne zbirke, ki je zavezana
dolgoročni hrambi originalov. Celo več: dvajseto stoletje je med obvezne izvode
publikacij vključilo tudi radijske in televizijske programe, ki jih v številnih evropskih državah že desetletja načrtno in sistematično zbirajo in hranijo.
Obenem z novimi mediji so se razvile tudi tehnike cenenega razmnoževanja
publikacij. Bodisi na enakem nosilcu (fotokopiranje, presnemavanje avdio in
videokaset) ali z migracijo na druge bolj obstojne nosilce zapisov (kot je na primer
mikrofilm). Kljub temu, da so ti postopki relativno hitri in poceni, pa se seveda
ne morejo meriti z možnostjo hipnega reproduciranja digitalnih dokumentov.
Imanentna lastnost publikacij na klasičnih nosilcih zapisov v knjižni ali neknjižni
obliki je bila njihova statičnost. Materialni nosilci zapisov namreč ohranjajo
vsebinsko in oblikovno nespremenjene dokumente oziroma publikacije, pa najsi imamo v mislih rokopise, videokasete, knjige, radijske oddaje ali digitalne zapise
na statičnih nosilcih zapisov. Vsaka sprememba zapisa ali forme pomeni novo
izdajo in s tem tudi novo publikacijo. V analognem okolju poznamo fenomen
različnih izdaj predvsem pri enciklopedijah, leksikonih in slovarjih.
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Elektronske publikacije, ki so dostopne preko medmrežja, pa so fluidne: podatkovne zbirke se neprestano dopolnjujejo, domače strani spreminjajo grafično
podobo in vsebino ter celo svojo lokacijo. Raziskave o obstojnosti domačih strani
so pokazale, da jih le 56% preživi časovno obdobje enega leta in le 35% dve leti2.
Zaradi te fluidnosti so postale elektronske publikacije, dosegljive na medmrežju,
povsem nova kategorija knjižničnega gradiva, ki se nam izmika iz klasične tipologije publikacij, nas izziva tako na področju formalne in vsebinske obdelave ter
nas postavlja pred nove probleme tako na področju zbiranja, dolgoročnega hranjenja, reproduciranja in možnosti javne uporabe.

2.3

Področje terminologije in tipologije

Uveljavljena tipologija publikacij je tradicionalno temeljila na štirih kriterijih.
Publikacije so bile razvrščene po:
- načinu izhajanja publikacije (monografske in serijske publikacije…),
- nosilcu zapisa (knjižno in neknjižno gradivo, avdiovizualno gradivo…),
- načinu zapisa (kartografsko gradivo, knjige, brošure, notno gradivo…) in
- po vsebini (uradne publikacije, patenti…).
Elektronske publikacije na medmrežju le deloma sodijo v to shemo. V relativno
kratkem času odkar so se pojavile, se njihova nomenklatura še ni utrdila. Ne le
različni avtorji, celo mednarodni standardi uporabljajo na tem področju različne
terminološke aparate. Srečujemo se z izrazi kot so digitalni objekt, digitalni vir,
digitalni dokument, elektronski vir, e-besedila, ki so, odvisno od konteksta oziroma stroke, uporabljeni kot sinonimi, drugič spet so med njimi jasne pomenske razlike.
Ključni problem pri razvrščanju elektronskih publikacij na medmrežju izhaja iz
njihove relativne neobstojnosti, saj se predvsem posamezni tipi publikacij na
medmrežju neprestano spreminjajo. Mednarodni standardi za bibliografsko obdelavo knjižničnega gradiva in knjižnično statistiko, ki so bili izdani v zadnjih
petih letih, prinašajo različne termine in tipologijo. Tako na primer mednarodni
standardni bibliografski opis elektronskih virov ISBD (ER) iz leta 2000 razlikuje
med elektronskimi viri na fizičnem nosilcu in med gradivom, ki je dostopno na
daljavo (on-line). Leta 2002 objavljeni standard iz iste skupine, mednarodni standard za bibliografsko obdelavo virov ISBD (CR), je uvedel delitev na zaključene
in nezaključene vire. Problematiko razvrščanja elektronskih publikacij je razrešil
2
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s pojmom integrirnega vira. Standard ločuje med zaključenimi nekompletnimi
integrirnimi viri (revidirana e-besedila, nekatere nevezane strani z zamenljivo
vsebino) in nezaključenimi (kontinuiranimi) integrirnimi viri (večina nevezanih
strani z zamenljivo vsebino, baze podatkov, spletne strani). Vendar pa bo preteklo še nekaj časa, da se bo ta terminologija uveljavila v strokovnih krogih. Standard za knjižnično statistiko ISO 2789 : 2003, ki je izšel le leto kasneje, omenjenega izrazoslovja ne pozna.

2.4

Področje bibliografske obdelave in identifikacije
elektronskih publikacij

Elektronske publikacije sicer omogočajo relativno lahke možnosti iskanja, vendar na področju bibliografske obdelave zahtevajo vnos dodatnih podatkov za
identifikacijo.
Bibliografska obdelava publikacij na formalnem nivoju je določena s standardi
ISBD, na vsebinskem nivoju pa s klasifikacijskimi sistemi (univerzalna decimalna
klasifikacija - UDK; Dewey). Vendar običajni bibliografski podatki, ki obravnavajo
območje naslova in navedbe odgovornosti, izdaje, zvrsti in dosega vira,
založništva in distribucije, fizičnega opisa, zbirke, opomb ter območje standardne
številke in pogojev dostopnosti, ne zadoščajo več za identifikacijo elektronskih
publikacij na medmrežju. Potrebnih je še vrsta podatkov, ki izhajajo iz same
specifičnosti nosilca informacij in iz načina zapisa. Ti so praviloma vključeni v
nabor tako imenovanih meta podatkov (izraz se je uveljavil prav z razvojem elektronskih virov). Omogočajo nam natančno identifikacijo in lokalizacijo elektronskega vira ter obenem vključujejo podatke o strukturi, delovanju, okolju in o
pogojih za dostop.
Na področju vsebinske obdelave se sicer pojavljajo različne tehnike iskanja,
tekstualnega rudarjenja, gradnje semantičnih mrež, ki so gotovo uspešne na
omejenih tematskih in jezikovnih področjih. Vendar so te metode za zdaj le grob
približek klasifikacijskim sistemom in tezavrom, ki smo jih zgradili bibliotekarji.
Spodnašajo jih sinonimi, metafore, anahronizmi in podobno. Seveda je te metode mogoče izpopolniti z vgradnjo ustrezne normative in verjetno je prav tu
prihodnost bibliotekarskega poklica.

2.5

Ali so elektronske publikacije še vedno kulturni predmet
v smislu knjige?

Z razvojem novih načinov zapisov in medijev, nosilcev zapisov (magnetni trak,
nosilci digitalnih zapisov) se je sicer povečala hitrost zapisovanja in razmnoževa-
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nja, vendar se je obenem skrajšala življenjska doba publikacij. Relativno kratka
ni le življenjska doba njihovih materialnih nosilcev, temveč tudi relevantnost
njihove vsebine. Kakor da bi lahkotnost njihovega nastanka pogojevala tudi obstojnost njihove vsebine: elektronske publikacije na medmrežju so nam danes
sicer dostopne, vendar lahko naslednji dan že izginejo, se dopolnijo, skratka, lahko
se spremenijo v nekaj drugega. Ta fluidnost publikacij na modernih nosilcih zapisov in cenenost njihove izdelave, vpliva tudi na naše dojemanje njihove vrednosti. Videokasete, cederomi in publikacije, ki so dosegljive na medmrežju, so
izgubile vrednostni piedestal knjige. Če je danes še vedno etično sporno uničiti
knjigo pa zavrženega cederoma, ki je lahko vseboval celotno knjižnico, sploh ne
opazimo.
Vendar elektronske publikacije, tako tiste na fizičnih nosilcih zapisa (cederom,
DVD in podobno) kot tudi tiste, ki so dostopne na medmrežju, s svojo avtentično
pojavnostjo in s svojo vsebino pričajo o našem kulturnem razvoju. Tako kot se
danes navdušujemo nad starimi vezavami, kvaliteto ročno izdelanega papirja in
mojstrstvom starih tiskarjev, se bodo čez stoletja navduševali nad formati zapisa, specifiko programske opreme in tehnikami reproduciranja, seveda, če nam
bo uspelo sodobne zapise ohraniti za prihodnost.

3

Elektronske publikacije na medmrežju kot
predmet obveznega izvoda

Nacionalne knjižnice, katerih naloga je zbiranje pisne kulturne dediščine naroda, imajo med nacionalnimi kulturnimi institucijami posebno mesto. Če druge
kulturne institucije zbirajo, hranijo in prezentirajo le značilne, ekskluzivne ali
selekcionirane primerke oziroma zbirke (muzeji, arhivi, galerije), oziroma dokazujejo svoj nacionalni pomen s kvaliteto svojih storitev (filharmonija, opera,
gledališče), so nacionalne knjižnice dolžne graditi zbirko patriotike. Ta zajema
brez izjeme vse publikacije, ki so nastale na ozemlju nekega naroda, publikacije,
katerih avtorji so pripadniki tega naroda in so napisane v njegovem jeziku ali pa
se po svoji vsebini nanašajo na narod in njegovo nacionalno ozemlje. Zbirka
patriotike je osnova za izdelavo popisa celotne pisne produkcije nekega naroda,
to je nacionalne bibliografije.
Obvezni izvod tiska je bil sprva omejen le na tiskane publikacije: knjige, časnike, časopise, zemljevide in bakroreze. V drugi polovici devetnajstega stoletja
pa najdemo v zakonih, ki so določali predmet obveznega izvoda, že široko definicijo tiska. Ta je obsegala vse izdelke s področja umetnosti in literature, ki so
razmnoženi z mehaničnimi ali kemičnimi sredstvi. Definicija iz zakona je predmet obveznega izvoda že približala današnjemu razumevanju publikacije. To
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danes opisujemo kot zapis informacije na mediju (dokument), ki je razmnožen
in namenjen za javno uporabo. S pojmom »publicirati« označujemo dejanje, s
katerim so postale informacije oziroma intelektualna stvaritev dostopne javnosti,
s pojmom »razmnoževanje« pa vsako multipliciranje informacije oziroma intelektualne storitve, pa naj si bo ta izvedena na klasičen način (tisk) ali v elektronski obliki, kjer za izvod šteje vsakokratno sprejemanje radijskih in televizijskih programov preko radijskih in televizijskih sprejemnikov oziroma dostopanje uporabnika do spletne strani.
Posebna značilnost obveznega izvoda je dejstvo, da razen omenjenih kriterijev,
ki so vezani na definicijo publikacije, zavezanca in administrativno območje, kjer
se zakonske določbe uveljavljajo, ne vsebuje selekcijskih kriterijev ne v formalnem ne v vsebinskem pogledu. Obvezni izvod tiska namreč ni pomemben zaradi
posamičnih izjemnih ali dragocenih del, ki jih je nacionalna knjižnica na osnovi
predpisa pridobila. Vrednost obveznega izvoda je v izčrpni zbirki, ki kaže na
vsakokratno kulturno, gospodarsko stanje naroda in je materialni dokaz o moči
njegove kulture. Kot tak je obvezni izvod nenadomestljiv in relevanten vir za
zgodovinopisje, sociološke, kulturološke in druge študije. Gradivo, pridobljeno
na osnovi predpisov o obveznem izvodu tiska, ima zato v Sloveniji po veljavnem
Zakonu o knjižničarstvu3 status kulturnega spomenika.
Elektronske publikacije so v razvitih državah postale predmet zakonov o obveznem izvodu že v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. To velja tako za
elektronske publikacije na fizičnih nosilcih kot za tiste, ki so dosegljive le na
medmrežju. Prva država, ki je z zakonom predpisala zbiranje elektronskih publikacij na medmrežju, je bila Norveška leta 1989. Francija, Danska, Kanada in
Avstralija so zakonodajo o obveznem izvodu elektronskih publikacij gradile
postopoma. Najprej so predpisale zbiranje obveznih izvodov na fizičnih/statičnih
nosilcih, kasneje pa so jo dopolnile še z določbami o obveznosti oddaje oziroma
zbiranja publikacij, dostopnih na medmrežju. Leta 2002 in 2003 sta take določbe
v svojo zakonodajo vključili tudi Nemčija in Velika Britanija.
Sodobna slovenska zakonodaja, ki ureja odddajo obveznih izvodov publikacij,
žal ni sledila razvoju in razmahu novih medijev (radio, televizija, medmrežje).
Uzakonjeno ni niti obvezno zbiranje in hranjenje slovenskih radijskih in televizijskih programov, vse številčnejše slovenske publikacije, ki so nam danes
dostopne preko medmrežja, pa izginjajo dnevno in brez opozorila, na enak način
kot se pojavljajo.

3

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list RS, 2001, l. 11, št. 87, str. 8685-8693.
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4

Zbiranje elektronskih publikacij na medmrežju

Elektronskih publikacij na medmrežju ni mogoče preprosto in brez dodatnih
določb vključiti med gradivo, ki so ga zavezanci dolžni dostavljati nacionalni
knjižnici na osnovi zakona o obveznem izvodu publikacij. Njihovo zbiranje,
hranjenje in dajanje v uporabo je potrebno opremiti z varovali, da ne bi pri tem
oškodovali nosilcev avtorskih pravic na eni ali ogrozili zbiranje kulturne dediščine in pravico državljanov do dostopa do publikacij in informacij na drugi strani. Publikacija na papirju je nespremenljiva in do iznajdbe kopirnega stroja pred
nekaj desetletji je praktično ni bilo mogoče enostavno in poceni kopirati. Elektronske publikacije pa je mogoče brez večjih stroškov ne le kopirati in
razmnoževati, temveč tudi poljubno spreminjati. Predvsem zaradi hitrosti in
lahkote, s katero je mogoče te postopke izvesti, avtorji in založniki teh publikacij upravičeno zahtevajo od knjižnic s privilegijem obveznega izvoda posebno
zaščito oziroma omejitev dostopa do publikacij.
Da bi evropskim depozitarnim knjižnicam olajšali zbiranje elektronskih publikacij na medmrežju v prehodnem obdobju, dokler ne bo depozit elektronskih
publikacij ustrezno rešen, sta združenje direktorjev evropskih nacionalnih
knjižnic (CENL) in združenje evropskih založnikov (FEP) pripravila »Kodeks
prakse prostovoljnega depozita«4. Načela kodeksa naj bi nacionalne knjižnice
upoštevale do zakonske rešitve oddaje obveznega izvoda. Kodeks opredeljuje
temeljna načela depozita, ki izhajajo iz klasičnih določil, uveljavljenih v analognem okolju in že omenjenih posebnosti elektronskih publikacij na medmrežju.
Tako naj bi bile elektronske publikacije deponirane v obliki, v kateri so dostopne
javnosti, ter skupaj s potrebno programsko opremo, priročniki in spremnim gradivom. Če na primer publikacija izide v več formatih, naj bi imel pri depozitu prednost format, ki je kompatibilen z IBM PC. Prav tako naj bi založnik pri depozitnih
kopijah odstranil vgrajeno zaščito, kot je na primer datum poteka uporabnosti.
Posebna navodila se nanašajo na zagotavljanje dolgoročne dostopnosti in veljavnosti elektronskih publikacij. Fizični nosilci elektronskih zapisov (na primer
cederomi) nimajo dokazanega zadostnega roka trajanja. Zato morajo imeti depozitarne knjižnice možnost, da elektronske publikacije kopirajo na druge medije ali izvedejo migriranje na nove tehnološke platforme.
Tudi pogoji dostopa in uporabe elektronskih publikacij naj bi bili v zakonu posebej opredeljeni. Dostop do tega gradiva naj bi bil enouporabniški, za kar bi morala nacionalna knjižnica zagotoviti ustrezne tehnične ukrepe. To pomeni, da
knjižnica omogoča dostop do elektronske publikacije le enemu uporabniku naenkrat, in sicer prek varovanega intranetnega omrežja na posebej določenem raču4

Elektronske publikacije : Kodeks prakse prostovoljnega depozita. Ljubljana, 2001.
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nalniku, v območju, ki je dostopno le pooblaščenim uporabnikom določene depozitne knjižnice. Založnik naj bi imel pravico v času do sprejema zakona v okviru
pogodbe z nacionalno knjižnico določati pogoje, obliko in frekvenco dostopanja
uporabnikov do elektronske publikacije. Glede izdelave kopij na papirju naj bi
veljala enaka načela kot pri kopiranju tiskanega gradiva. Uporabnik knjižnice naj
torej praviloma ne bi smel natisniti elektronskih publikacij v celotnem obsegu.
Podobno naj bi se tudi pri elektronskem presnemavanju elektronskih publikacij
zgledovali po omejitvah, ki so uveljavljene v tiskanem okolju, sicer pa naj bi
bilo elektronsko presnemavanje, shranjevanje in nadaljnja uporaba teh del predmet pogodbenih licenc.

5

Projekt Metodologija zbiranja in hranjenja
elektronskih publikacij na medmrežju

Narodna in univerzitetna knjižnica že več kot deset let predlaga razširitev oddaje
obveznih izvodov publikacij tudi na elektronske publikacije na medmrežju. Potem ko je informirala javnost in založnike o pomenu njihovega ohranjanja, je
prešla na reševanje praktičnih problemov njihovega zbiranja, obdelave in hranjenja. Leta 2002 je na razpis razpisa Ciljnega raziskovalnega programa
»Konkurenčnost Slovenije 2001-2006« prijavila projekt Metodologija zbiranja
in arhiviranja slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju. Projekt je bil
sprejet, in financerji (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za
kulturo, Ministrstvo za informacijsko družbo) so za njegovo realizacijo namenili 11.998.000,00 SIT. Projektna skupina je združevala raziskovalce NUK-a (Evo
Kodrič-Dačić - nosilko projekta, Alenko Kavčič-Čolić, Vilenko Jakac-Bizjak, Ireno
Kavčič, Renato Šolar, Dunjo Kalčič) in Instituta Jožef Štefan (Dunjo Mladenič,
Marka Grobelnika, Majo Škrjanc, Polono Domadenik - Raziskovalni center
Ekonomske fakultete v Ljubljani). Projekt naj bi bil realiziran v času od 1. 10.
2002 do 30. 9. 2004.
Cilj tega projekta je bil izdelati model za sistematično zbiranje in arhiviranje
slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju. Naloga raziskovalcev NUKa je bila določiti objekt zbiranja, to je vrste elektronskih publikacij na medmrežju,
ki jih bomo zbirali, kriterije, po katerih jih bomo zbirali, formate in normative za
zbiranje in hranjenje, formate za vnos bibliografskih podatkov o gradivu ter analizirati avtorskopravno problematiko, povezano z zbiranjem, hranjenjem in dajanjem v uporabo. Izdelava programske aplikacije za zbiranje elektronskih publikacij na medmrežju pa je bila naloga raziskovalcev Instituta Jožef Stefan.
Zbiranje in arhiviranje elektronskih publikacij na medmrežju je v zadnjem desetletju ena izmed prioritetnih nalog nacionalnih knjižnic. Zato smo se lahko
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zgledovali po tujih mednarodnih in nacionalnih projektih. V prvi vrsti so nas
zanimali modeli sistemov za dolgoročno arhiviranje elektronskih publikacij (na
primer Open Archival Information System: OAIS) in projekti, povezani z zajemanjem vseh vrst elektronskih publikacij (na primer ZDA: Internet Archive,
Mapping the Internet: the Electronic Resources Virtual Archive-MINERVA, Avstralija: Preserving and Accessing Networked Documentary Resources of Australia-PANDORA, Evropa: Nordic Web Index-NORDINFO, KULTURARW3-poskus
zbiranja švedskih elektronskih dokumentov na Internetu, Nordic Web ArchiveNWA, NEDLIB, skupni projekt evropskih nacionalnih knjižnic, francoski poskus
zbiranja domačih strani in tako dalje).
Na podlagi tujih izkušenj, domače prakse in razpoložljivih virov smo se odločili, da bomo začeli zbirati oziroma arhivirati štiri vrste elektronskih publikacij,
ki so dostopne na medmrežju: domače strani, serijske elektronske publikacije,
monografske publikacije in kartografsko gradivo.
Osnovni kriteriji za zbiranje so bili povzeti po klasičnih vsebinskih kriterijih za
zbiranje slovenike (navedeni so v enem prejšnjih poglavij). Skušali smo jih prilagoditi okolju interneta. Hipotetično naj bi zbirali vse elektronske publikacije
na medmrežju, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih treh pogojev:
- domena *.si,
- strežnik naj bi bil na ozemlju Republike Slovenije,
- slovenski jezik.
Za potrebe projekta smo domačo stran definirali kot vrsto spletne strani, ki je
vhodna stran oziroma glavni dokument podjetja, ustanove ali posameznika na
svetovnem spletu, preko katere imamo dostop do drugih njihovih oziroma njegovih spletnih strani. To je informacijska enota, ki je sestavljena iz ene ali več dostopnih http povezav in jo lahko obiščemo v celoti preko enega samega URLja.
Domače strani naj bi zajemali neselektivno. Z domeno *.si je mogoče zajeti vse
vstopne strani organizacij, uredništev, agencij, podjetij, društev, zvez in podobno. Po podatkih ARNES-a je bilo v juniju 2004 registriranih 17.381 takih domen.
Domače strani naj bi zajemali do 4. nivoja. Selektivno naj bi zajemali slovenske
domače strani z domenami *.com, *.net in *.org. Ker je slovenski splet zelo majhen,
ocena je približno 0,4 Tb, bi bilo možno zajemanje 2 do 3 krat letno.
Zdi se, da je od vseh publikacij na medmrežju še najbolj obvladljiv segment slovenskih serijskih publikacij. V septembru leta 2003, ko je bila v okviru projekta
izvedena raziskava teh publikacij, je bilo v Sloveniji pri ISSN centru Slovenija
registriranih 184 elektronskih založnikov, in sicer: posamezniki (53), podjetja
(46), športna društva in zveze (36) in razna društva (25), ki so izdajali okrog 200
naslovov elektronskih serijskih publikacij. Glede na vrsto publikacij je bilo
največ, in sicer 82, naslovov elektronskih časopisov, ki so se dnevno ali teden-
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sko prenavljali z dodajanjem vsebin oziroma besedil (Dnevnik, Delo, 24ur.com),
ali pa so po zgledu papirnatih verzij predstavljali zaključene celote v obliki številk ali letnikov (Gospodarski vestnik, Manager)5. V okviru projekta je bil izdelan tudi vzorčni seznam tipičnih serijskih elektronskih publikacij za testno zajemanje.
Bolj problematično bo zbiranje in hranjenje monografskih publikacij in kartografskega gradiva. V skupino monografskih publikacij spadajo predvsem normativni akti, pravilniki, letna in druga poročila, priročniki, navodila, programi, članki,
literarna dela in podobno. Predvsem fakultete objavljajo vedno več študijskega
gradiva v elektronski obliki, vendar so monografske publikacije tako razpršene
po spletu, da bo potrebno pripraviti posebno analizo in načrt njihovega postopnega zajemanja.
Digitalno kartografsko gradivo na medmrežju lahko ločimo na dva dela: na digitalizirano kartografsko gradivo in izvorno digitalno kartografsko gradivo. Največja izdelovalca digitalnega kartografskega gradiva ter topografskih (kartografskih baz sta Geodetski zavod Slovenije in Geodetski inštitut Slovenije, glavni
založniki pa Geodetska uprava RS, Geodetski zavod Slovenije, Ministrstvo za
obrambo RS, Ministrstvo za okolje in prostor RS. Kartografsko gradivo pa digitalizirajo tudi knjižnice same (na primer NUK) in je prosto dosegljivo preko
medmrežja. Pri izvornem digitalnem kartografskem gradivu gre za obsežne podatkovne zbirke, zato bi bila smiselna rešitev v dogovoru o dolgoročnem hranjenju med nacionalno knjižnico in institucijo, ki to gradivo proizvaja.
Za potrebe projekta smo se tudi pri definiranju metapodatkov, naslonili na model OAIS (Open Archival Information System), ki je bil leta 2003 registriran kot
standard ISO 14721 za izdelavo arhivskih sistemov elektronskih virov6. V okviru
projekta je bil izdelan predlog nabora metapodatkov za trajno hranjenje slovenskih elektronskih publikacij. Nabor se deli na dva dela, in sicer na metapodatke,
ki vsebujejo informacije o načinu prikazovanja vsebine (sem sodita opis načina
prikazovanja elektronskega vira ter opis tehničnih značilnosti in okolja delovanja
elektronskega vira) in na metapodatke, ki vsebujejo informacije, pomembne za
trajno ohranjanje (sem sodijo referenčne informacije, informacije o kontekstu,
informacije o provenienci in informacije o pristnosti)7. V projektu smo predvideli
tudi možnost generiranja popisov elektronskih publikacij v obstoječi lokalni bazi
COBIB, kar bi bilo mogoče izvesti z uvedbo dodatnih polj v bloku IX formata
COMARC.
5

Kodrič, N. Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov in njihovih založnikov. Ljubljana : NUK, september 2003 (raziskovalna naloga).

6

Kavčič-Čolić, A. Metapodatki za trajno ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 2004, l. 48, št.
4, str. 99.

7

Celoten predlog nabora metapodatkov je predstavljen v Kavčič-Čolić, A. Metapodatki za trajno
ohranjanje elektronskih virov. Knjižnica, 2004, l. 48, št. 4, str. 114-117.
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Zaradi spletnih strani, ki se neprestano spreminjajo, je bil v okviru projekta razvit prototipni spletni servis, ki zbira domače strani in jih sprotno ažurira oziroma dodaja vse spremembe, ki se zgodijo na posamezni spletni strani. V tem okviru
so bili razviti naslednji moduli: robot za sprehajanje po spletu (WebBird), modul
za shranjevanje celotnega stanja spleta, indeksiranje shranjenega arhiva, iskanje
informacij na spletu (po vzoru standardnih iskalnikov) in modula za statistične
analize spleta, spletnih strani, topološke strukture in evolucije spleta skozi čas.
Aplikacijo so izdelali raziskovalci Instituta Jožef Stefan. Trenutno je v testni fazi
druga verzija robota za zbiranje publikacij na spletu.

6

Sklep

S pojavom elektronskih publikacij na medmrežju knjižničarji na materialni in
na konceptualni ravni izgubljamo objekt svojega dela. Na materialni zato, ker
objekt v otipljivem predmetnem smislu ne obstaja več, na konceptualni pa zato,
ker je publikacija v elektronski obliki izgubila klasične atribute kulturnega predmeta.
Elektronske publikacije so izgubile kulturni presežek, ki ga ima knjiga, zato se
lahko upravičeno vprašamo, čemu jih sploh dolgoročno hraniti kot kulturno
dediščino. Posebej še, ker za zdaj še ni razvitih ustreznih tehnik, ki bi omogočale
dolgoročno hranjenje celostne publikacije. Original v svoji enkratnosti bo v nekaj
letih izgubljen (če ga posebej hranimo ali ne), saj dosedanje rešitve omogočajo le
hranjenje zapisanega sporočila. Vendar so elektronske publikacije postale del
našega sveta in nenadomestljiv pripomoček za informiranje in znanstveno raziskovalno delo. Čeprav ne bodo nikoli nadomestile knjige niti knjižnic, kot so še pred
nekaj leti trdili navdušenci, bomo bibliotekarji vedno bolj odvisni od njih.
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