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Izvleček
V Narodni in univerzitetni knjižnici je potekala ročno izvedena delna inventura v času od 2010
do 2014. Gradivo se je najprej preverjalo v skladišču na podlagi seznama računalniško izpisanih
signatur, potem pa se je izvedla še analiza s pomočjo knjižničnih evidenc. Analiza še ni zaključena. Pregled gradiva, ki je potekal v dislociranem skladišču na Leskoškovi cesti, je vključeval samo
monografske publikacije. Članek je zasnovan na izkušnjah bibliotekarjev, ki so izvedli inventuro
in njeno analizo. Podani so statistični rezultati, iz katerih je razvidno, kakšno je trenutno stanje
knjižnične zbirke. Poudarjene so nekatere težave pri analizi inventure, ki so posledica človeške
zmotljivosti ali sistemskih napak. Na podlagi pregledanega in analiziranega gradiva je bilo ugotovljeno, da bi bila avtomatizirana inventura enostavnejša in učinkovitejša, zato bi morda veljalo
razmisliti o vlaganju v opremo za avtomatsko izvedbo inventure. Članek opozori tudi na pomembnost konsistentnosti izvajanja inventure, saj ta ne more biti dobro in kvalitetno narejena,
če je ne opravljajo izkušeni in natančni izvajalci.
Ključne besede: inventura, knjižnične evidence, COBISS, retrospektivna katalogizacija

Abstract
The National and University Library carried out a partial manual stocktaking in the years from
2010 to 2014. The materials were first verified against a computer-generated list of call numbers and then analysed using the catalogues. The analysis has not been completed yet. The
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 xamination of the bookstock took place at the dislocated storage building at Leskoškova cesta
e
and included monographic publications only. The paper relays the experiences of librarians who
took part in the stocktaking and its analysis. Statistical data were gathered reflecting the current
state of the library stock. The emphasis is on the analysis, since it presents certain difficulties that
result either from human fallibility or system errors. On the basis of the examination and analysis
of the materials it was found that an automated stocktaking would be simpler and more effective, therefore it might be worth giving consideration to investing in the equipment required.
The paper also points out the importance of consistency when performing the stocktaking, as
it cannot be carried out properly and with certain degree of quality if the librarians involved are
not both experienced and precise.
Keywords: stocktaking, catalogues, COBISS, retrospective cataloguing

1

Uvod

V Narodni in univerzitetni knjižnici (dalje NUK) je bila v času 2010–2014 izvedena delna
ročna inventura. Pregledu gradiva v skladišču je sledila še analiza, ko se je stanje gradiva na policah primerjalo z matičnim in računalniškim katalogom.
Članek na konkretnih primerih dokazuje pomen konsistentnosti izvajanja analize inventure. Pomembno je, da se inventura izvaja kontinuirano. Kadrovski primanjkljaj
knjižnice lahko povzroči tudi prekinitve dela in zaostanke pri bibliografski obdelavi.
Hkrati na izvedbo inventure vplivajo človeške in sistemske napake, ki se pojavljajo v
katalogih in drugih knjižničnih evidencah. Ena izmed rešitev je vzpostavitev stalne ekipe, ki bi delo opravljala redno, kvalitetno in učinkovito.
Pred začetkom inventure je pomembno, da se natančno določijo delovne naloge in
osebe, ki jih bodo izvajale. V ta namen je treba izbrati sodelavce, ki bodo inventuro
opravljali dosledno in natančno. Določiti je treba čas izvajanja inventure, njen obseg
in metode ter pripraviti delovni prostor, potrebne evidence in druga pomagala, kot
so kartončki, listki, pisala itd. (Tadić, 1994). Pomembno je tudi, da postopek inventure
poteka ločeno od rednih delovnih obveznosti.1
Pri izvajanju inventure je ključna vloga vsakega posameznika, ki je vpleten v ta proces. Od sodelovanja med sodelavci je odvisno, ali bo inventura potekala gladko ali ne.
Izvajalec inventure, ki ne pozna delovanja knjižnice in delovnih postopkov, se lahko pri
1
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svojem delu srečuje s številnimi težavami. Ključnega pomena je predvsem skupinsko
delo, ki prinaša ustrezne strokovne rešitve.
Način reševanja težav pri analizi inventure in komunikacija sta tesno povezana z osebnostjo zaposlenega. Od izvajalca inventure se pričakuje, da je potrpežljiv, da v težavah
prepozna izzive in si prizadeva najti rešitve. Poleg tega naj bi bil kar se da natančen
in dosleden, vendar ne na račun kontinuitete in ažurnosti. Pričakujeta se dober spomin in smisel za podrobnosti ter vzporedno primerjanje velikega števila podatkov.
Pomembno je, da izvajalec inventure ravna odgovorno, hkrati pa ne išče krivca za napake, s katerimi se pri svojem delu srečuje. Njegova naloga je, da napake kar najhitreje
popravi. Ker ni nikogar, ki bi preverjal delo izvajalca inventure, je odgovornost za pravilno razreševanje nejasnosti in odpravljanje napak še toliko večja.

2

Inventure in selitve gradiva NUK-a

Nacionalna knjižnica revizije2 fonda ni izvedla že več kot 100 let (Kodrič-Dačić, 2012,
str. 32). Revizija celotnega fonda NUK-a je bila opravljena leta 1863, deloma še leta
1909. Leta 1938 je Univerza prevzela knjižnico brez revizije zbirke, zato je bilo prvo
natančnejše poročilo o obsegu in vsebini knjižničnih zbirk narejeno šele 1941. Leta
1944 je požar uničil Veliko čitalnico. Uničenih je bilo okoli 50.000 zvezkov gradiva,
ki je bilo shranjeno v Veliki čitalnici. Poleg tega so bili uničeni še: matični katalog, inventarni katalog s signaturami od 1 do 42.000, abecedni imenski katalog v zvezkih za
signature od 1 do 42.000, javnosti namenjena kopija novega abecednega imenskega
kataloga od signature 42.000 naprej, novi sistematski katalog in katalog del, ki so bila
shranjena v Veliki čitalnici. Fond »pogorevščine« je bil delno rekonstruiran in popisan.
Nekaj gradiva je bilo v času požara izposojenega in so ga pozneje vrnili (Kodrič-Dačić,
2001, str. 182–185; Kodrič-Dačić, 2003, str. 98; Kodrič-Dačić, 2005, str. 159; KodričDačić, 2006, str. 28).
Knjižnica je že leta 1963 začela opozarjati, da bo v prihodnjih letih v skladiščih zmanjkalo prostora. Tako se je leta 1972 del fonda preselil v samostan v Mekinjah (JakacBizjak, 1996, str. 99). Leta 1990 se je del gradiva preselil v novo skladišče na Viču in
leta 1996 še na Kotnikovo ulico v Ljubljani (Poročilo, 1991, 1997). Knjižnica je uporabljala samostan v Mekinjah vse do leta 2000, ko so zaradi preobremenjenosti skladišč
2

Bibliotekarski terminološki slovar revizijo opredeli kot »sistematičen pregled knjižničnega fonda
zaradi ugotavljanja njegove popolnosti, poškodovanosti« in inventuro kot »sistematično popisovanje
knjižničnega gradiva na določen dan z ugotavljanjem razlik v primerjavi s stanjem v knjižničnih
evidencah« (Kanič et al., 2009, str. 124, 284).
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v Plečnikovi stavbi izpeljali selitev v nova skladišča na Leskoškovi cesti (Kodrič-Dačić,
2006). Tja so preselili tudi gradivo iz štirih najetih skladišč.3
Gradivo v skladišču NUK-a je postavljeno po tekoči številki (numerus currens) v okviru
formatov. S kartončkom, ki ima signaturno nalepko, je rezerviran prostor za gradivo, ki
je začasno postavljeno na drugo lokacijo.4 Tudi posebne zbirke so prestale kar nekaj
selitev, za inventuro gradiva pa je zmanjkovalo časa in kadrov. Kljub temu so jo izvedli zaposleni v Kartografski in slikovni zbirki na začetku osemdesetih let. Inventura v
Zbirki rokopisov, redkih in starih tiskov je bila končana novembra 1995. V posameznih
priročnih knjižnicah se je izvajala v letih 2009 in 2010.
Pomen izvedbe inventure je rasel tudi z naraščajočo velikostjo zbirke. Knjižnica je postala prevelika za inventuro celotne zbirke. Izkoristila se je vsaka priložnost, da se je,
četudi samo z enim človekom, za določen čas izvajalo vsaj delno preverjanje in fizično
čiščenje gradiva. Poročila inventurne komisije v zadnjih letih beležijo štiri inventure,
ki bodo v nadaljevanju na kratko predstavljene. Razen avtomatizirane so vse ostale
nedokončane.

2.1 Inventura gradiva v glavnem skladišču (2005–2006)
Inventuro gradiva v glavnem skladišču je jeseni 2005 izvajala ena redno zaposlena sodelavka. Gradivo je sproti čistila in shranjevala v mape ter pazila na zaporedje signatur
na policah. Avgusta 2006 je bila opravljena še analiza. Ugotovljeno je bilo, da v razponu signatur od 42.001 do 50.010 manjka 36 enot, ki so bile uničene v požaru leta
1944. Izgubljenih je bilo 20 enot gradiva. Več let izposojenih je bilo 55 enot, 20 je bilo
nepopolnih letnikov, 49 enot pa je bilo založenih.5 Skupaj je manjkalo 180 (2,2 %) enot
3

4

5
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Iz skladišča na Turjaški ulici je bilo treba zaradi protipotresne varnosti izseliti polovico gradiva. Dodatni
razlog za selitev je bilo izpolnjevanje pogojev za ustrezno varovanje in strokovno hranjenje arhivskega
gradiva na novi lokaciji. Elaborat je prav tako predvideval inventuro preseljenega gradiva v prihodnjih
petih do desetih letih (Krstulović et al., 2000, str. 18, 21, 25).
Kartonček s signaturno nalepko začasno nadomešča gradivo, ki se nahaja na drugih lokacijah,
tj. v posebnih zbirkah in priročnih knjižnicah. V Veliki čitalnici stoji več kot 11.000 enot gradiva, v
Bibliotekarskem raziskovalnem, izobraževalnem in informacijskem centru 7200 enot in v Centru za
informacijske storitve skoraj 2400 enot. Veliko gradiva je še v priročnih knjižnicah enot, zbirk in služb
(COBIB.SI, lokalna baza NUK-a).
Izgubljeno gradivo je tisto, ki si ga uporabniki izposodijo in nato iz kateregakoli razloga ne morejo
vrniti oziroma ga izgubijo. V skladišču na mestu take publikacije stoji zadolžnica za izposojo. Založeno
gradivo prav tako ni na mestu, vendar se je založilo znotraj knjižnice. V skladišču na mestu založene
publikacije ni zadolžnice za izposojo. Več let izposojene publikacije imajo stare zadolžnice, vendar je
možnost vračila majhna. Za tovrstne publikacije NUK išče nadomestilo s seznamov odpisanega gradiva
slovenskih knjižnic. Odpiše jih šele takrat, ko nadomestilo najde.
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gradiva. Primerjava z ročno vodenimi knjižničnimi evidencami, ki bi lahko razrešila in
posledično zmanjšala primanjkljaj, ni bila opravljena. Manjkajoče enote gradiva so se
označile v računalniškem katalogu, niso pa bile vpisane v inventarne knjige. Na nove
lokacije je bilo premeščenih 234 (2,9 %) enot gradiva.

2.2 Inventura arhivskih izvodov (2007)
Leta 2007 je bila izvedena avtomatizirana inventura arhivskih izvodov knjig,6 ki so bile
že opremljene s črtnimi kodami (Letno poročilo, 2008). Skupno je bilo pregledanih
28.391 inventarnih enot. V povprečju je bilo pregledanih 500 enot na uro.7 Slaba stran
avtomatizirane inventure je bila, da program ni imel vgrajene kontrole zaporedja signatur, zato so ga morali izvajalci inventure kontrolirati sami. S tem so se povečale
možnosti, da je bila spregledana kakšna napačno vložena oziroma založena knjiga.
Inventurna komisija je v poročilu navedla končni primanjkljaj 15 enot (0,1 %). Številka
je relativno visoka, saj se arhivsko gradivo načeloma ne izposoja. Ker se je v preteklosti
večkrat selilo na različne lokacije, je to verjeten razlog za primanjkljaj.

2.3 Inventura gradiva v dislociranem skladišču (2010–2014)
V letu 2010 se je pričela inventura gradiva, ki je bilo istega leta preseljeno iz glavnega
v dislocirano skladišče NUK-a. Zaradi relativno velike količine pregledanega gradiva
in natančne analize s pomočjo ročno vodenih knjižničnih evidenc bo ta del inventure
podrobneje predstavljen v poglavju 3.

2.4 Inventura gradiva v glavnem skladišču (2014–)
Od marca 2014 je v Službi za izposojo in posredovanje knjižničnega gradiva NUK-a
zaposlena ena oseba, ki pregleduje knjižnično zbirko v glavnem skladišču predvsem z
vidika zaščite gradiva. V štirih mesecih je bilo očiščenih in na podlagi računalniških izpisov pregledanih 6300 enot gradiva. Med inventuro je bilo do sedaj najdenih 15 enot
gradiva, ki so bile predhodno označene kot izgubljene. 45 enot je bilo založenih. V računalniški katalog ni bilo vnesenih 52 enot gradiva. Pri 170 enotah je bilo treba urediti
bibliografski zapis (opisno in vsebinsko) in dodati podatke o zalogi. Identificiranih je

6

7

Starejši arhivski izvodi, ki nimajo črtnih kod, bodo obdelani in ustrezno opremljeni v projektu
masovnega razkislinjenja gradiva, ki poteka v NUK-u od leta 2013. Ko bo projekt zaključen, bo NUK
lahko izvedel avtomatizirano inventuro tudi za ta del gradiva.
Veliko knjig je bilo treba odpirati, ker je bila črtna koda do leta 2005 lepljena na notranjo stran knjige.
Delo so upočasnile tudi zaščitne mape, ki jih je bilo treba odpirati in znotraj tankih broširanih zvezkov
iskati črtne kode.
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bilo tudi 184 enot poškodovanega gradiva. Huje poškodovano gradivo je bilo sproti
predano v popravilo restavratorjem.

3

Inventura gradiva v dislociranem skladišču v letih 2010–2014

Leta 2010 se je začela inventura gradiva, ki je bilo istega leta preseljeno iz glavnega
skladišča na Turjaški ulici v dislocirano skladišče na Leskoškovi cesti. Gradivo obsega
150.000 signatur v območju od 200.001 do 350.000. Pridobljeno je bilo v letih 1966–
1984 z izjemo kontinuand, ki se dopolnjujejo do prenehanja izhajanja.
Večina preseljenega gradiva ni bila opremljena s črtnimi kodami, zato je bila inventura
izvedena ročno. Tovrstno inventuro sestavljata dva časovno ločena procesa:
1. priprava seznama in navodil za preverjanje gradiva v skladišču; sledi preverjanje stanja na policah v skladišču;
2. preverjeni seznam se usklajuje z izbranimi knjižničnimi evidencami, razrešujejo se
težave pri analizi in pripravi se statistika opravljenega dela.
Za ročno izvedbo inventure v dislociranem skladišču v letih 2010–2014 so se uporabljale naslednje knjižnične evidence: inventarne knjige, signaturne beležke, signaturne knjige, matični katalog, interni katalogi, javni abecedni imenski katalog, evidence
izposoje gradiva in računalniški katalog.
Opisana inventura je delna, ker se je omejila na določeno območje signatur. Obsegala
je zgolj izposoji namenjeno gradivo, ne pa tudi arhivskih izvodov. Ker imata postavitveni in arhivski izvod publikacije isto tekočo številko, je bilo v posameznih primerih zaradi identifikacije publikacije nujno preveriti tudi stanje arhivskih izvodov v skladišču.
Poleg tega je inventura zajemala samo monografske publikacije, saj na Leskoškovi cesti ni vseh potrebnih knjižničnih evidenc za inventuro serijskih publikacij. Šele naknadno, pri izvedbi analize inventure, se je pokazalo, da je stroga ločitev monografskih
in serijskih publikacij neizvedljiva. Do leta 1994 so se letne in vrstne publikacije obdelovale kot monografske, čeprav po današnjih merilih sodijo med kontinuirane vire.
Knjižničnih evidenc za letne in vrstne publikacije ne hrani Zbirka serijskih publikacij,
temveč Služba za pridobivanje knjižničnega gradiva.
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Za inventuro je bila izbrana metoda pregledovanja signatur s pomočjo seznama iz lokalnega računalniškega kataloga.8 V naslednjem koraku je bilo treba izbrati knjižnično
evidenco, s katero bi primerjali pregledani seznam signatur. Evidenca naj bi bila kar
najbolj popolna in urejena po signaturah. Drugi pogoj izpolnjujejo tri evidence: lokalni katalog v sistemu COBISS, signaturna knjiga in matični katalog. Od vseh treh je
najpopolnejši matični katalog, vendar uporabniki največkrat uporabljajo računalniški
katalog. Zato se je seznam signatur sočasno primerjal z matičnim in računalniškim katalogom. Druge evidence so se uporabljale po potrebi.
Tuje literature o izvajanju inventure oziroma revizije v nacionalnih knjižnicah ni bilo
mogoče pridobiti. Avtorice so pridobljene rezultate primerjale z nekaterimi visokošolskimi in univerzitetnimi knjižnicami. Primerjava rezultatov, ki so navedeni v nadaljevanju, je zgolj ilustrativna.9

3.1 Preverjanje gradiva v skladišču
Preverjanje gradiva v skladišču so izvajale tri pogodbeno zaposlene sodelavke od 4 do
6 ur na dan. Delo je potekalo v dvojicah,10 na podlagi pisnih navodil in v koordinaciji z
vodjo inventure. Na seznam signatur se je zapisovala prisotnost gradiva na policah.
Označevalo se je izposojeno, poškodovano, izgubljeno in založeno gradivo. Popisale
so se tudi manjkajoče signaturne nalepke in signaturne nalepke z nepopolnimi in/ali
napačnimi podatki. Sezname s podatki o izposojenem gradivu se je sproti pošiljalo v

8

9

10

Seznam uporabljenih signatur je bil pripravljen v segmentu COBISS2/Izpisi. Prenesen je bil v Excelovo
preglednico in urejen po naraščajočem zaporedju številk (signature vsebujejo tudi črke podlokacij
in druge elemente, ki niso primerni za razvrščanje). Na podoben način je bil pripravljen tudi seznam
neuporabljenih signatur.
Avtorice so želele dobljene rezultate inventure primerjati z rezultati podobnih knjižnic, zato so v štiri
nacionalne knjižnice (avstrijsko, nemško, hrvaško in srbsko) poslale naslednja vprašanja: kdaj so
izvajali zadnjo inventuro, je bila ta delna ali je zajela celotni fond knjižnice, je bila ročno izvedena ali
avtomatizirana, koliko gradiva so pregledali, kolikšen je bil primanjkljaj in kje so bili rezultati objavljeni.
V doglednem času sta odgovorili samo avstrijska in srbska nacionalna knjižnica. Avstrijska nacionalna
knjižnica je sporočila, da podatki o inventuri niso javni, da pa jih redno pošiljajo pristojnemu ministrstvu.
Inventuro bodo dokončali v dvajsetih letih (L. Wolf-Dieter, elektronska pošta, 6. november 2014). Srbska
nacionalna knjižnica še izvaja revizijo gradiva, ki bo trajala več let (V. Stevanović, elektronska pošta,
1. december 2014). Preostali knjižnici (nemška in hrvaška) odgovorov še nista poslali.
Delo v dvojicah se je izkazalo za učinkovito; medtem ko prvi sodelavec pregleduje gradivo na policah,
drugi označuje gradivo na seznamu signatur.
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Službo za izposojo in posredovanje knjižničnega gradiva.11 Prav tako so se sproti tiskale manjkajoče ali strgane signaturne nalepke.
Na podlagi števila ur, potrebnih za popis zastavljenega območja signatur, je bilo mogoče izračunati povprečno hitrost preverjanja v skladišču. Za posamezno signaturo
so potrebovali 7,7 sekunde (Abe, 2010, str. 38). To znaša približno 467 signatur na uro.
Pri tem je treba upoštevati, da na eni signaturi lahko stoji tudi več deset ali več sto
inventarnih enot gradiva. Preverjanje so upočasnjevali tudi priloge, privezki in mape, v
katerih je bilo shranjeno občutljivo gradivo.12
3.1.1 Navodila za preverjanje monografskih publikacij v skladišču
Navodila za preverjanje gradiva v skladišču so nastajala v več različicah. Prva različica je
nastala v času priprav na inventuro. Med analizo inventure se je izkazalo, da bi bilo treba navodila za preverjanje gradiva dopolniti na podlagi težav, s katerimi so se srečevali
izvajalci analize inventure.13 Dopolnjena navodila za preverjanje gradiva v skladišču
obsegajo naslednje napotke:
1. Na seznamu gradiva se z datumom označi začetek in konec preverjanja.
2. Označi se prisotnost gradiva na policah, npr. s kljukico () in minusom (–).
3. Na seznam se dopiše gradivo, ki je na polici, ne pa tudi na seznamu. Pri dvojnicah,
ki manjkajo na seznamu gradiva, se poleg oznak (d1, d2, …) dopišejo tudi odgovarjajoče inventarne številke.
4. Popisuje se številčenje v signaturi, kot je napisano na signaturni nalepki, saj se lahko
razlikuje od številčenja v katalogu. Če na mestu stojita dva zvezka z enako signaturo,
se za vsak zvezek dopiše inventarna številka, po potrebi tudi avtor in/ali naslov.
5. Pri knjižnih zbirkah se na seznam gradiva v oklepaju napiše število zvezkov, ki so
na mestu (npr. »15 zv.«). Za vsak zvezek posebej se označi, ali je na mestu in kakšno
je številčenje v signaturi. Če je številčenje enostavno in je zvezkov malo, je dovolj
napisati »zv. 1–5« ali »zv. 1–10, 12–14«. V težavnejših primerih pa se je bolje izogniti
uporabi vezajev.

11

12

13
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Izposojeno gradivo, ki ni bilo avtomatsko izposojeno, so preverili v ročnih kartotekah in pri večini
gradiva dodelili status »založeno« (podpolje 996q) in vpisali inventarno opombo »neizterljivo«
(podpolje 996r). Knjižnica izposojenih obveznih izvodov ali slovenike ne sme odpisati, ampak jih
mora nadomestiti z enakimi izvodi. Vsi uporabniki, ki so si gradivo izposodili po 1. juniju 1994, so bili
z osebnim dopisom pozvani k amnestiji. Tisti, ki se na dopis niso odzvali, so bili predani podjetju za
izterjavo.
V eni mapi je lahko tudi več deset publikacij, ki niso v nikakršni vsebinski povezavi in so skupaj
postavljene zgolj z vidika trajnega hranjenja.
Navodila bodo v NUK-u uporabili pri naslednji ročno izvedeni inventuri.
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6. Beleži se, katero gradivo potrebuje novo signaturno nalepko, bodisi da nalepka
manjka bodisi da so na njej napačni podatki. Uporablja se kratica »nal.«
7. Popisuje se vse zadolžnice in kartončke, ki nadomeščajo gradivo.14
8. Gradivo, ki je že na prvi pogled v slabem stanju in potrebuje popravilo v knjigoveznici, se na seznamu označi z okrajšavo »knjigovez.«, da se razlikuje od gradiva, ki je
»v vezavi« in ga nadomešča zadolžnica.
9. S črko »S« se označujejo serijske publikacije.15
Žaucer (1996, str. 90) poudarja, da »v knjižnicah brez prostega pristopa inventure niso
tako pomembne, ker uporabniki ne morejo neposredno do gradiv in je na knjižničnih
policah večji red, saj so zanj odgovorni le knjižničarji«. Na primeru NUK-a se je pokazalo, da je inventura kljub temu nujna. V knjižnici s sistemom zaprtega skladišča se
uporabnik z razpoložljivim gradivom seznanja prek uporabe knjižničnega kataloga.
Inventura je tisti postopek, pri katerem se aktivno in namensko dopolnjujejo knjižnični
katalogi, ki naj prikazujejo ažurno stanje v skladišču. Zato je treba v računalniškem
katalogu odpraviti napake v obstoječih zapisih, vnesti manjkajoče zapise ter dopolniti
podatke o zalogi. Pri tem je eden najpomembnejših posegov v katalog dodelitev statusov »založeno« ali »izgubljeno«.

3.2 Pilotni poizkus analize inventure
Že med preverjanjem gradiva v skladišču leta 2010 se je izvedla analiza inventure na
območju signatur od 200.001 do 207.000. Nadaljnje analize ob rednem delu ni bilo
mogoče izvesti kvalitetno in učinkovito.
Po preverjanju gradiva v skladišču je analiza inventure zaradi nezadostnih človeških virov mirovala več kot leto dni. V mesecu juliju 2012 je bil izveden pilotni poizkus analize
inventure. Vzorec, na katerem je bil izveden pilotni poizkus, je zajel območje signatur
od 330.001 do 332.604, in sicer 2752 signatur s seznama gradiva, ki je že v sistemu
COBISS, in 156 signatur s seznama gradiva, ki še ni v sistemu COBISS.

14

15

Če je na mestu zadolžnica z imenom uporabnika, se izposojeno gradivo označi s kratico »izp.« Prepišejo
se podatki, ki so na zadolžnici: datum izposoje, ime uporabnika, avtor in naslov knjige. Če je na mestu
zadolžnica za izgubljeno, založeno, odpisano, preusmerjeno gradivo ali gradivo v vezavi, se to prav tako
označi in prepiše vse podatke z zadolžnice. Če je na mestu kartonček, ki označuje, da gradivo stoji v
drugem oddelku, je treba preveriti, ali se oznaka podlokacije na seznamu gradiva ujema z oznako na
signaturni nalepki.
Pri opisani inventuri so bile serijske publikacije izvzete, zato se tudi niso beležili posamezni letniki
oziroma številke.
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Podatke s seznama signatur se je primerjalo z računalniškim katalogom, podatke za
gradivo, ki ga ni bilo v računalniškem katalogu, pa je bilo treba poiskati v signaturni
knjigi in v matičnem katalogu. Če je bilo treba, je temu sledilo še preverjanje v javnem
abecednem imenskem katalogu.16 Za namen preverjanja je bil pripravljen seznam gradiva s skrajšanim bibliografskim opisom; iz signaturne knjige so bili podatki izpisani
v tabele in razvrščeni po abecedi. Za pilotno analizo je bilo skupaj porabljenih 43 ur s
strani izvajalca in še dodatnih 6 ur s strani ostalih vpletenih (izposojevalci, preverjevalci
v javnem katalogu in skladiščniki).
Na podlagi pilotnega poizkusa je bilo mogoče načrtovati in izvesti nadaljnjo analizo
inventure. Pri pilotnem poizkusu so se pokazali zapleti, za katere je bilo ugotovljeno,
da jih lahko razreši samo stalna ekipa, ki se ukvarja izključno z inventuro.

3.3 Analiza inventure
V letih 2012–2014 se je izvajala analiza inventure. V koordinaciji z vodjo inventure so
se izmenjevali štirje pogodbeno zaposleni sodelavci. Pri inventuri so sodelovali tudi
vodje služb in posebnih zbirk (zaradi urejanja njihovih priročnih knjižnic), urednica katalogov, informatorji, katalogizatorji, inventarizatorji, skladiščniki, knjigovezi in izposojevalci gradiva.
Kot sestavni del analize se je v računalniškem katalogu označilo založeno ali izgubljeno
gradivo. V inventarne knjige so se vpisovale ustrezne opombe. V računalniškem katalogu so bili pogosti podvojeni zapisi, ki so nastali z retrospektivno konverzijo listkovnih
katalogov,17 zato so se sproti brisali iz baze. Hkrati so se pripravljale tudi zadolžnice za
retrospektivno katalogizacijo in za popravilo v knjigoveznici. Tiskale so se signaturne
nalepke in izdelovali kartončki s signaturnimi nalepkami. Razreševale so se tudi različne napake (npr. podvojene signature in inventarne številke).
3.3.1 Težave pri analizi inventure
Težave pri analizi inventure izhajajo iz napak in nedoslednosti pri usmerjanju gradiva, postopkih inventarizacije, obdelave, opreme, skladiščenja in izposoje gradiva.
Zaradi kompleksnosti in večplastnosti teh postopkov – zlasti v času pred uporabo
16

17
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Ker je javni abecedni imenski katalog na drugi lokaciji (na Turjaški ulici, medtem ko se je inventura
izvajala na Leskoškovi cesti), so bili v njem preverjeni samo izbrani naslovi, tj. gradivo, ki je bilo
problematično s stališča inventure (npr. podvojene signature). Javni katalog omogoča iskanje
publikacije po abecedi avtorjev in/ali naslovov ter prinaša poleg bibliografskega zapisa tudi signaturo.
Retrospektivna konverzija kataloga je »pretvorba podatkov iz listkovnega kataloga v računalniški
katalog« (Kanič et al., 2009, str. 283).
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r ačunalnikov v tako veliki knjižnici, kot je NUK – so bile težave (ne)pričakovano pestre.
Vsem pa je bilo skupno, da so zahtevale natančno in dosledno uporabo knjižničnih
evidenc.
Podlaga za izvedbo inventure sta bila dva seznama računalniško izpisanih signatur:
seznam signatur, ki so že zavedene v računalniškem katalogu (t. i. uporabljene signature), in seznam signatur, ki jih ni v računalniškem katalogu (t. i. neuporabljene signature). Pri analizi inventure se je izkazalo, da so za neuporabljene signature mogoči vsaj
štirje razlogi:
• bibliografskih zapisov še ni v računalniškem katalogu, gradivo pa je na mestu v
skladišču in zanj obstajajo kataložni listki ter vse druge knjižnične evidence;
• gradivo je še v obdelavi, ker je bilo vpisano v signaturno beležko. Poleg signature
je navedena tudi inventarna številka, vendar ni jasno, kje se gradivo fizično nahaja;
• ni listkov v katalogu, ni opisa v signaturni knjigi in ni zapisa v računalniškem katalogu, gradivo pa je na mestu v skladišču;
• signatura je v resnici prazna. Razlogov je več; nanjo so najprej postavili gradivo, za
katerega so pozneje ugotovili, da sodi med kontinuande. Ker te že stojijo na drugi
signaturi, so gradivo presignirali. Mogoče je bilo tudi, da je bilo v procesu opisne
katalogizacije ugotovljeno, da gre za dvojnico. Lahko pa so gradivo preusmerili v
posebne zbirke in ga tam presignirali (npr. tematske številke). V signaturni beležki
pa manjkajo popravki o konkretnih spremembah.
Gradivo, ki je že vneseno v računalniški katalog, je lažje sledljivo. Čeprav je iskanje
podatkov v ročno vodenih knjižničnih evidencah včasih zamudno, so te pomembne
za natančno analizo v procesu inventure. V njih je namreč mogoče najti podatke o
gradivu, ki jih računalniški katalog ne vsebuje. To velja zlasti za stare zapise v sistemu
COBISS.
Da bi lažje prikazali razsežnosti težav, s katerimi se srečujejo izvajalci analize inventure,
in kako izdelani morajo biti postopki analize inventure, je v nadaljevanju opisanih šest
najbolj zgovornih primerov.
1. Starejše izdaje UDK in standardi ISBD. Gre za dvojnice, ki so bile namenjene interni
rabi v posameznih oddelkih. Največkrat so bile nepravilno preusmerjene ali odstranjene. Izvode je treba iskati po inventarni številki, kar je zamudno, saj so razpršeni
po več pisarnah na obeh lokacijah NUK-a.
2. Fotokopije, ki so služile kot nadomestilo za izgubljeno gradivo. V nasprotju s pravili stroke je fotokopija včasih dobila isto inventarno številko kot izgubljeni izvirnik.
Včasih se v skladišču poleg fotokopije najde tudi izvirnik, ki je v evidencah že označen kot izgubljen ali odpisan.
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3. Makulaturni izvodi. V vseh primerih ni bilo mogoče pridobiti popolnega izvoda od
dobavitelja, zato je makulaturni izvod ostal na mestu, a ni bil označen kot tak. Prav
tako ni vedno jasno označeno, kadar je bil makulaturni izvod nadomeščen z brezhibnim in nato odpisan.
4. Uvezani zvezki. To je več zvezkov, ki imajo svoje inventarne številke in so bili naknadno vezani v eno enoto. Ker je v računalniškem katalogu zaveden vsak zvezek posamično, uporabnik dobi vtis, da je vsak zvezek samostojna fizična enota, čeprav
ni tako. Vsi vezani zvezki niso bili zavedeni v računalniškem katalogu. Pri vezavi so
se nekatere naslovne strani odstranile, da je bila celota tanjša, zato so se inventarne številke posameznih zvezkov ugotavljale na podlagi ročno vodenih knjižničnih
evidenc.
5. Stare zadolžnice na mestu gradiva, ki vsebujejo napačne podatke o številu izposojenih izvodov.18
6. Navidezno manjkajoči bibliografski zapisi v računalniškem katalogu. Nekateri zapisi,
nastali z retrospektivo konverzijo, imajo nepravilno vpisano signaturo. Namesto v
elementu za tekočo številko se celotna signatura nahaja v elementu za podlokacijo
(ni strukturirana).
Napake, kakršne odkriva analiza inventure, je mogoče strniti v tri sklope.
Prvi sklop napak je vezan na človeško zmotljivost:
• nepopolne, neusklajene ali neustrezne ročno vodene knjižnične evidence;
• napačni ali pomanjkljivi bibliografski19 in/ali lokacijski podatki v računalniškem
katalogu;
• pomote pri opremi gradiva, npr. na signaturnih nalepkah ali pri ročno napisanih
inventarnih številkah ali signaturah na hrbtnih straneh naslovnih strani;
• napačna postavitev knjige, zadolžnice ali kartončka s signaturno nalepko, ki nadomešča gradivo v skladišču;
• nepravilnosti pri preusmeritvah,20 presigniranju in odpisu gradiva;21
• neobdelano gradivo, zlasti tisto, ki je obtičalo v obdelavi še pred uvedbo sistema
COBISS.
18

19

20
21
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Uporabnik je napisal zadolžnico za dva dela, čeprav je imel NUK v svoji zbirki samo prvi del. Ko je prvi
del vrnil, je v skladišču ostala zadolžnica za drugi del. Pri analizi inventure je iz evidenc razvidno, da je
knjižnica prejela samo prvi del.
Serijske publikacije, ki so se včasih obdelovale kot monografske (vrstne in letne publikacije), nimajo
ustreznega zapisa v računalniškem katalogu, zato jih je treba ponovno obdelati.
Gradivo, ki stoji v posebni zbirki ali priročni knjižnici, je postavljeno po drugačnem sistemu signiranja.
Odpisani zvezki, ki niso nikjer označeni kot taki (večinoma so to dvojnice, ki jih niso odpisovali po
natančno določenem postopku odpisa), in zvezki, ki so še vedno v skladišču ali v obdelavi, medtem ko
so v evidencah že označeni kot odpisani.
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Drugi sklop napak, ki izhaja iz prehoda na računalniški sistem COBISS, je povezan z
njegovim razvojem:
• podlokacija je nepravilno označena ali ni zapisana na ustreznem mestu;22
• formati se v sistemu COBISS včasih niso označevali, zlasti oktavi23 in kvarti;24
• številčenje v signaturi zaradi sprememb v sistemu COBISS ni več ustrezno (element
signature y ne obstaja več kot nivo številčenja).25
Tretji sklop težav, ki vplivajo na dolgotrajnost inventure in zmanjšujejo ažurnost knjižničnih evidenc, je povezan z organizacijo:
• kadrovski problemi, zaradi katerih se proces inventure prekinja in je nujno vedno
novo uvajanje izvajalcev inventure;
• povečan obseg dela za inventarizatorje, katalogizatorje, knjigoveze, izposojevalce
in skladiščnike, ki sicer opravljajo drugo tekoče delo;
• koordinacija vseh postopkov glede opreme in hranjenja gradiva pri povečanem
obsegu dela: popravilo knjig v knjigoveznici oziroma restavriranje, priprava signaturnih nalepk, lepil za stare knjige in map/škatel za opremo občutljivega in dragocenega gradiva;
• časovni zamik med preverjanjem gradiva v skladišču in analizo inventure;
• motivacija za ažurno in natančno delo vseh, ki so vključeni v proces inventure;
• spremembe v postopkih inventarizacije in obdelave, ki so se nakopičile skozi leta
in niso popisane na enem mestu (nenapisana pravila).

22

23

24

25

Na začetku so bile težave s pisanjem diakritičnih znakov, npr. namesto oznake Č za Veliko čitalnico so
uporabljali C. Podoben primer sta predstavljali zbirki Bibliotekarskega raziskovalnega, izobraževalnega
in informacijskega centra (podlokacija b) in Oddelka Slovenska nacionalna bibliografija (podlokacija B);
slednja je morala oznako spremeniti v SB, saj pri iskanju ni bilo mogoče ločiti velikih in malih črk.
Oktav je knjižni format velikosti osmine tiskovne pole (Kanič et al., 2009, str. 220). Oktavi so
najpogostejša oblika knjige, zato se je pri njih izpuščala oznaka formata (f1); tako je bila signatura
zgolj n550.000 namesto strukturirane oblike lGS\f1\n550.000. Pri teh primerih bo nujna konverzija, saj
v računalniškem katalogu ni mogoče iskati podatkov, ki niso označeni z ustreznimi elementi. Oznako
I (rimska številka ena) je imela tudi velika referenčna zbirka današnjega Centra za informacijske storitve
(I kot informacije) in lahko bi prišlo do zamenjave podlokacije in formata.
Izpuščeni so lahko tudi formati za kvarte (f2). Kvart je knjižni format velikosti četrtine tiskovne pole
(Kanič et al., 2009, str. 167).
Zlasti velike knjižne zbirke lahko vsebujejo podzbirke, ponavljajoče se naslove, različne izdaje, ponatise,
dotise in dvojnice. Vsi zvezki v zbirki so postavljeni na isto tekočo številko, a niso vedno enotno ali
dosledno označeni. Številčenje v signaturi je lahko kombinacija rimskih in arabskih številk, črk, številke
izdaje ali ponatisa in letnice izida.
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4

Rezultati inventure v dislociranem skladišču v letih 2010–2014

Podatki, ki so na voljo, pričajo o razlikah v kakovosti podatkov med knjižničnimi evidencami. Viden je razkorak med stanjem gradiva na policah in starimi zapisi v računalniškem katalogu, ki so manj popolni. Zaradi tega so listkovni katalogi, tiskane inventarne knjige in druge evidence še vedno bistveni za uspešno vodenje knjižnične zbirke
NUK-a.
Statistični podatki, ki so predstavljeni v nadaljevanju, so se beležili ročno in sproti.
Tabela, ki je bila osnova za nadaljnje statistične izračune, je obsegala več stolpcev oziroma kategorij.26 Za potrebe tega članka so predstavljene posamezne kategorije, ki so
zaradi boljše preglednosti združene v skupine.

4.1 Obseg in hitrost analize inventure
Čas izvajanja analize inventure se je beležil v urah opravljenega dela in znaša 4319 ur.27
Za inventuro je bilo določenih 150.000 signatur v območju od 200.001 do 350.000. Od
avgusta 2012 do konca avgusta 2014 je bilo analiziranih 120.387 (80,3 %) signatur.28 Na
analizo čaka še 29.613 (manj kot 20 %) signatur, ki bodo predvidoma obdelane v letu
2015.
Signatur, na katerih stojijo serijske publikacije, je bilo 3639 (3,0 %). Serijske publikacije načeloma niso bile zajete v inventuro. Ločevanje med serijskimi in monografskimi
publikacijami ni bilo vedno natančno, saj so se vrstne in letne publikacije določeno
obdobje obdelovale kot monografske.
Eden od ciljev inventure je bil tudi oceniti dejansko število inventarnih enot gradiva,
ki so ali bi morale biti v skladišču. To je namreč edini način, da se pridobi realna slika o
stanju knjižnične zaloge in da se opravljeno delo ustrezno ovrednoti. Število signatur
26

27

28
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Pri načrtovanju inventure se ni bilo mogoče opreti na predhodne izkušnje ali celo splošno sprejeto
teorijo, zato so se postopki beleženja opravljenega dela sproti prilagajali dejanskim potrebam in
situacijam. Kategorije podatkov je bilo delno mogoče predvideti že pred preverjanjem gradiva v
skladišču, natančneje pa so bile definirane med samo analizo inventure. Po potrebi so se dodajale ali
odvzemale, lahko pa tudi spajale ali razdruževale.
V ta čas niso vštete ure, ki so jih za inventuro v rednem delovnem času namenili vodja inventure, vodje
služb in posebnih zbirk, urednica katalogov, informatorji, katalogizatorji, inventarizatorji, skladiščniki,
knjigovezi in izposojevalci gradiva. Na podlagi pilotnega poizkusa je bilo ocenjeno, da so za analizo
inventure skupaj porabili več kot 600 ur.
Analizirana območja signatur so: 200.001–223.000, 228.024–231.650, 250.001–276.100, 280.001–
330.000 in 332.341–350.000.
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ne pove, koliko inventarnih enot gradiva je zajela inventura, zato je nujen podatek o
številu kontinuand. Skupno število vseh analiziranih inventarnih enot gradiva je bilo
157.427. Od tega so 50.724 (32,2 %) enot gradiva vsebovale kontinuande. Matični katalog je bilo treba dopolniti za 2932 (1,9 %) inventarnih enot gradiva.
Ključni podatek pri oceni učinkovitosti in pri načrtovanju prihodnjih inventur je hitrost
analize inventure. Ta se je spreminjala glede na težave, ki so se pojavljale, izkušnje izvajalcev in ažurnost preostalih sodelavcev.
V letu 2012 je bila hitrost analize inventure v primerjavi z letoma 2013 in 2014 presenetljivo visoka: v eni uri je bilo analiziranih 170,9 signature. To znaša 222,6 inventarne
enote gradiva oziroma 229,5 bibliografskega zapisa na uro.
Leta 2012 je analiza inventure še potekala na enak način kot pilotni poizkus (gl. poglavje 3.2). Za analizo signatur, ki so bile že vnesene v računalniški katalog, se je uporabljal predvsem matični katalog, za druge signature pa javni abecedni imenski katalog. Kakovost bibliografskih zapisov se še ni spremljala. Izvajalci analize so zapise v
računalniškem katalogu poiskali po signaturi in jih identificirali s pomočjo listkovnega
kataloga, niso pa jih podrobno pregledali. Pri izbiri gradiva za retrospektivno katalogizacijo so se osredotočili le na gradivo, ki nima niti zapisa v računalniškem katalogu niti
kataložnega listka v javnem katalogu.
Z bolj poglobljeno in kvalitetnejšo analizo je v obdobju 2013–2014 hitrost analize upadla: v eni uri je bilo analiziranih 20,5 signature. To je 26,8 inventarne enote gradiva
oziroma 29,1 bibliografskega zapisa na uro.
Razlike med podatki za leto 2012 in leti 2013–2014 so opazne tudi v uporabi ročno
vodenih knjižničnih evidenc. Preglednica 1 prikazuje uporabo knjižničnih evidenc za
leto 2012, 2013–2014 in celotno analizo inventure v letih 2012–2014. Iz preglednice je
razvidno, da je v letih 2013 in 2014 kvaliteta analize narasla. Povečana uporaba knjižničnih evidenc pomeni namreč več uspešno razrešenih nejasnosti in odpravljenih
napak. Zmanjšala se je le uporaba javnega kataloga, ki se je začel uporabljati zgolj še
za razreševanje podvojenih signatur. Hkrati se je povečalo število inventarnih enot gradiva, ki jih bo treba retrospektivno obdelati. Večje je tudi število popravkov lokacijskih
podatkov in brisanih zapisov v računalniškem katalogu (gl. poglavje 4.5.1).
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Preglednica 1: Primerjava števila vpogledov v knjižnične evidence v letih 2012 in 2013–2014
Št. vpogledov v
letu 2012

Št. vpogledov v
letih 2013–2014

Skupno št.
vpogledov

Inventarna knjiga

18

3.565

3.583

Signaturna beležka

41

1.636

1.677

Interni katalogi

11

6.559

6.570

0

262

262

3.046

227

3.273

47.181

110.246

157.427

Knjižnične evidence

Signaturna knjiga
Javni katalog
Število analiziranih
inventarnih enot

4.2 Preverjanje stanja na policah med analizo inventure
Med analizo inventure je potekalo ponovno preverjanje v skladišču. To je potekalo po
potrebi in predvsem iz naslednjih razlogov:
• nerazumljive oznake na seznamu signatur prejšnjih izvajalcev inventure;
• velik časovni razkorak med preverjanjem v skladišču in analizo inventure.
V dislociranem skladišču je bilo preverjenih 9140 (5,8 %) inventarnih enot zajetih v
analizo. Preverjalo se je tudi gradivo, ki je bilo začasno postavljeno v drugih oddelkih NUK-a (v posebnih zbirkah, v priročnih knjižnicah in v glavnem skladišču). Takšno
gradivo v skladišču nadomešča kartonček s signaturno nalepko za določeno lokacijo.29 Teh signatur je bilo 1452 (1,2 %), kar znaša 3281 (2,1 %) inventarnih enot gradiva.
Gradivo je bilo glede na potrebe posameznih oddelkov velikokrat preusmerjeno na
druge oddelke ali v skladišče (in obratno). Zato so mogoče kakršnekoli kombinacije
oznak podlokacije, ki jih je bilo treba popraviti in uskladiti.

29

86

Vodje oddelkov izvajalcem analize inventure posredujejo podatke o gradivu, ki se nahaja v posebnih
zbirkah in priročnih knjižnicah. Čeprav komunikacija poteka po elektronski pošti, se lahko pojavi
dodatna časovna zamuda.
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4.3 Založeno, izgubljeno in odpisano gradivo
Večina gradiva je stara več kot štirideset let, zato je bilo v času inventure izposojenih
le 210 inventarnih enot (0,1 %) gradiva.30 Izgubljenih31 je bilo 270 (0,2 %) enot gradiva. Veliko več inventarnih enot je bilo založenih, in sicer 1316 (0,8 %). Ostalo je še 88
(0,1 %) inventarnih enot gradiva, s katerimi so povezani nerazrešeni primeri. Ti se štejejo kot del inventurnega primanjkljaja, vendar zgolj začasno (namen analize inventure
je, da napake čim prej odpravi). Poleg tega so to delni rezultati, ki obsegajo podatke do
vključno avgusta 2014. Ob tem času je bil inventurni primanjkljaj 1,1 %.32
Ker je NUK tudi univerzitetna knjižnica, je v Preglednici 2 predstavljena primerjava z nekaterimi tujimi visokošolskimi knjižnicami in Centralno tehniško knjižnico
(dalje CTK).33

30

31

32

33

Za gradivo, ki je bilo izposojeno pred uvedbo avtomatizirane izposoje (pred letom 1994), se je v sistemu
COBISS po dogovoru s Službo za izposojo in posredovanje knjižničnega gradiva začasno dodelil status
»založeno« (podpolje 996q) s pojasnilom »neizterljivo« (podpolje 996r). Do leta 2010 se je izposojala
na dom tudi slovenika z manjšimi izjemami (leposlovje, zelo veliki formati ali zelo majhni formati, zelo
ilustrirane knjige idr.).
V Veliki Britaniji so opravili študijo, v kateri ugotavljajo, da je primanjkljaj v visokošolskih knjižnicah
1,9 % zaloge, v splošnih 5,3 % in v specialnih knjižnicah 2,1 %. Izguba stane Britance 168 milijonov GBP.
Knjižničarji pri preprečevanju kraj sodelujejo s policijo. Za primanjkljaj v nacionalni knjižnici podatki
niso ločeno navedeni (Burrows in Cooper, 1992).
Leta 1974 (kar ustreza obdobju pridobivanja obravnavanega gradiva v NUK-u) je ena izmed knjižnic
University of California (Berkeley) ročno izvedla inventuro s 23,9 % primanjkljajem (od 9123 enot jih je
manjkalo 2179) (Kaske, 1978). Trideset let kasneje je z uvedbo avtomatizirane inventure na Southern
Polytechnic State University primanjkljaj manjši, saj znaša 3,9 % (od 100.259 enot jih manjka 3877)
(Chen in Ma, 2004, str. 22). Leto pozneje se je na univerzi Daniel Webster College s sodobno tehnologijo
in sodobnim varnostnim sistemom primanjkljaj gradiva pri inventuri zmanjšal na 0,68 %. To je manjša
knjižnica s 33.000 zvezki in manjšim številom izposojenih enot (Ernick, 2005, str. 215).
Zaradi različnih načinov izvedbe inventure, velikega razpona v količini gradiva, ki je bilo predmet
analize posameznih knjižnic, ter primerjave starejših in novejših podatkov je to zgolj ilustrativen prikaz
informativne narave.
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Preglednica 2: Primerjava inventurnega primanjkljaja NUK-a s tujimi visokošolskimi knjižnicami in
CTK-jem
Št. enot
analiziranega gradiva

Inventurni
primanjkljaj (%)

1974

9.123

23,9

1991

73.000.000

1,9

CTK

1996

15.588

3,6

CTK

2004

95.767

3,7

Southern Polytechnic State University

2004

100.259

3,9

Daniel Webster College

2004

33.000

0,7

NUK

2014

157.427

1,1

Ustanova

Leto

University of California (Berkeley)
Britanske visokošolske knjižnice

Najstarejša letnica v Preglednici 2 (1974) se nanaša na ročno izvedeno inventuro, novejši podatki, razen NUK-ovih, pa so bili pridobljeni z avtomatizirano inventuro. Vse
knjižnice so imele večino gradiva v prostem pristopu in niso izvajale inventure v sistemu zaprtih skladišč. Tudi količina gradiva, ki je bilo predmet analize inventure, je bila
zelo različna: od 9123 enot v University of California do 73 milijonov v britanskih visokošolskih knjižnicah. Majhen primanjkljaj NUK-a je gotovo rezultat uspešnega razreševanja napak in zaprtega skladiščnega sistema. Tudi primerjava s CTK-jem ni povsem
ustrezna, saj se knjižnici razlikujeta tako po dostopu do gradiva kot po načinu izvedbe
inventure (Abe, 2010, str. 45; Nemec-Pečjak, 1996, str. 10).
Med inventuro so v NUK-u odpisali le 52 inventarnih enot gradiva (dvojnic in fotokopij,
ki so bile nadomeščene z originali). Pokazalo se je, da je nemogoče sproti odpisovati
vse gradivo, ki bi bilo primerno za odpis, zato tudi ni mogoče oceniti, koliko prostora v
skladišču bi knjižnica s tem pridobila.

4.4 Zaostanki pri obdelavi gradiva
Zaostanki pri obdelavi gradiva so stalnica že več kot šestdeset let in se najbolj jasno
pokažejo prav pri inventuri.34 V obdelavi je bilo najdenih še 1626 (1,0 %) inventarnih
enot gradiva. V nekaterih primerih so bili bibliografski zapisi že v računalniškem katalogu, pri zalogi pa vnesen status »v obdelavi«. Več pa je bilo gradiva, ki je bilo zgolj
inventarizirano, ne pa tudi vpisano v matični ali računalniški katalog. Poseben primer
je gradivo, ki je bilo inventarizirano in je čakalo na nadaljnjo obdelavo, potem pa je
za njim izginila vsaka sled. Beležilo se je kot založeno v obdelavi in je všteto v skupno
34

88

Že leta 1949 se je pokazal primanjkljaj kadrov v katalogizaciji. Tako je imela knjižnica ob koncu leta 1950
okrog 500.000 enot gradiva, od tega skoraj četrtino še neobdelanega (Jakac-Bizjak, 1996, str. 96).
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število založenih enot gradiva. Nekaj tega gradiva je bilo verjetno preusmerjenega v
druge zbirke (npr. jugoslovanski učbeniki v takratno Zbirko posebnega knjižničnega
gradiva).

4.5 Ukrepi za izboljšanje stanja gradiva in knjižničnih evidenc
Nedokončane primere preusmeritve ali presigniranega gradiva so pri analizi inventure
razreševali sproti. Pri tem so nastale prazne signature (bilo jih je 40). Uporabili so jih za
tekoči dotok knjižničnega gradiva.
Na podlagi preverjanja v skladišču je bilo 859 (0,5 %) inventarnih enot gradiva poslanih
v knjigoveznico na popravilo. Ta podatek ne podaja popolne slike o stopnji poškodovanosti gradiva, temveč se osredotoča na najbolj poškodovano gradivo.
Signaturne nalepke se lahko sčasoma odlepijo, obrabijo ali prikazujejo napačne podatke. Za gradivo, mape in kartončke je bilo natisnjenih 6221 nalepk (4,0 % vseh enot
gradiva).
V sodelovanju z urednico katalogov je bilo natisnjenih 1830 manjkajočih listkov za matični katalog. Tisk listkov se je izvajal samo, če je bil bibliografski zapis v računalniškem
katalogu ustrezen. V primeru manjkajočih ali pomanjkljivih zapisov je bila pred tiskom
matičnega listka izvedena retrospektivna katalogizacija.
V inventarno knjigo je bilo vpisanih 1723 opomb, kar predstavlja 1,1 % vseh enot gradiva. Vpisovale so se vse inventarne opombe: za založeno, izgubljeno, odpisano, najdeno, uvezano gradivo itn.
4.5.1 Popravki v sistemu COBISS
V računalniški katalog je bilo skupaj vnesenih 18.405 popravkov (v letu 2012 samo 97).
V širšem smislu je to vsako urejanje zaloge, poudarek pa je na signaturi in inventarni
številki. Sem se šteje tudi dodajanje zaloge (novih polj 996). Velik del sprememb lokacijskih podatkov se nanaša na popravke formatov in številčenja v signaturi.
Iz računalniškega kataloga je bilo brisanih 2654 podvojenih bibliografskih zapisov z
zalogo (v letu 2012 zgolj 164). Podvojeni zapisi so večinoma nastali z retrospektivno
konverzijo. Ekstremen primer je pomnožen zapis, ki se je ponovil kar 53-krat. Takšni
zapisi so moteči za uporabnika, saj vnašajo zmedo v prikaz stanja knjižnične zaloge,
zato so bili sproti brisani. Obdržali so se tisti retrospektivni zapisi, ki so bili bolj popolni,
četudi so bili samo v lokalni bazi. Izjema so bili zapisi, ki so bili, čeprav nepopolni, že
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vključeni v vzajemno bazo – to so t. i. stari zapisi (OLD).35 Enako moteča so lahko tudi
podvojena polja 996 v okviru istega zapisa, saj prikazujejo nerealno število izvodov
določenega naslova. Tudi ta so bila sproti brisana.
Pomemben del analize inventure je bilo tudi ugotavljanje, kako ustrezni so zapisi v
računalniškem katalogu. V ta namen so se zapisi v računalniškem katalogu primerjali z zapisi na matičnih listkih. Nekatere publikacije še nimajo zapisa v računalniškem
katalogu,36 čeprav je bila izvedena retrospektivna konverzija. Razlog za to je lahko
manjkajoči listek v katalogu ali sistemska napaka same konverzije. Neredko je zapis
zaradi napak (bodisi pri retrospektivni konverziji bodisi pri starih zapisih) neustrezen
ali pomanjkljiv.37 Retrospektivno je treba obdelati kar 21.858 (13,9 %) enot gradiva. V
rednem delovnem času in z ekipo stalno zaposlenih katalogizatorjev retrospektivna
katalogizacija ne bo mogoča, zato so se med analizo pripravile zadolžnice. To gradivo
bo izposojeno za obdelavo v enem od prihodnjih projektov.

5

Zaključek

Nove funkcije, ki jih opravljajo zaposleni v NUK-u (digitalizacija gradiva, hranjenje
elektronskih virov, sodelovanje pri različnih projektih), in omejitve pri zaposlovanju
onemogočajo redno in konsistentno izvajanje inventure. Izvedba poteka razpršeno ali
zgolj vsakih nekaj let.
Inventura knjižničnega gradiva, ki se je v NUK-u zadnja štiri leta izvajala bolj ali manj
kontinuirano, ob izidu članka še ni bila zaključena. Da bi bila opravljena kvalitetno, je
potrebno ne samo dobro poznavanje vodenja knjižničnih evidenc, temveč tudi drugih
postopkov (inventarizacije, katalogizacije, odpisa). S tem se pridobi širši vpogled v knjižničarsko delo, kar pripomore k celotni izvedbi inventure, vključno z analizo. Tovrstno
delo zahteva celostno vpetost človeka – znanje si lahko pridobi le izvajalec, ki delo
opravlja kontinuirano.
Namen vodenja statistike je bil pokazati, koliko se pri analizi inventure uporabljajo
ročno vodene knjižnične evidence, in prikazati količino opravljenega dela. Pri pripravi
35
36

37
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Po pravilu se morajo urejati najstarejši zapisi v vzajemni bazi podatkov.
Retrospektivna konverzija je bila narejena s pomočjo listkov iz sistematskega kataloga, ker je na
kataložnem listku tudi UDK. Na matičnem listku je UDK ročno napisan na hrbtni strani listka, zato za
konverzijo ni bil izbran matični katalog, ki je sicer najbolj popoln.
Pri izbiri gradiva za retrospektivno katalogizacijo se je bilo treba strogo omejiti in osredotočiti na zapise,
ki jih uporabnik ne more najti z iskanjem po ključnih besedah. Prednost so imeli slovenika in gradivo, ki
ga uporabniki večkrat iščejo.
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statistike je bil poudarek na različnih ukrepih, ki so bili nujni za razreševanje težav, ki
so se pojavljale med analizo. Sem sodijo predvsem popravki v knjižničnih evidencah.
Pomembno je bilo tudi pridobivanje informacij o knjižnični zbirki in beleženje dejanskega stanja. Vsi podatki namreč niso dostopni samo prek računalniškega kataloga,
temveč se nahajajo tudi v ročno vodenih knjižničnih evidencah.
Dosedanji rezultati inventure kažejo, da je bilo med analizo v povprečju pregledanih
26,8 inventarne enote gradiva oziroma 20,5 signature na uro. 29.613 signatur še čaka
na analizo. To bi bilo mogoče izvesti v približno 1445 urah, tj. v devetih mesecih, če bi
delo opravljala ena oseba štirideset ur na teden. Od 157.427 pregledanih inventarnih
enot gradiva je izgubljenih samo 0,2 %, založenih 0,8 %, nerazrešenih pa je ostalo 88
(0,1 %) enot gradiva. Tako inventurni primanjkljaj znaša le 1,1 %.
Vzporedno s poenotenjem knjižničnih evidenc s stanjem na policah ni bilo mogoče
izvesti še retrospektivne katalogizacije gradiva. Nanjo čaka še 21.858 (13,9 %) enot gradiva. Glede na povprečno hitrost retrospektivne katalogizacije (2 bibliografska zapisa
na uro) bi obdelava trajala 10.929 ur. To ustreza približno petim letom, če bi delo opravljal en katalogizator, ki bi bil redno zaposlen za polni delovni čas.
Analiza inventure je prav pri razreševanju težav dokazala, da je bila inventura v NUK-u
nujna. Ker je inventura zajela relativno novejše gradivo, se bodo v prihodnosti, ko nastopita popis in analiza inventure starejšega gradiva (signature od 1 do 200.000), verjetno pojavljale za zdaj še nepredvidene težave.
Statistični podatki predstavljajo pregleden, enoznačen in učinkovit argument v prid
inventure. Podatki, pridobljeni na podlagi analize, so dovolj zgovorni: za kvalitetno in
dosledno razreševanje nejasnosti in odpravljanje napak je treba imeti stalno ekipo, ki
se ukvarja samo z inventuro gradiva, ki ga je NUK prejel pred uvedbo avtomatske obdelave. Veljalo pa bi razmisliti tudi o vnosu celotne zaloge v sistem COBISS. To bi olajšalo izvedbo inventure in približalo knjižnično zbirko končnim uporabnikom. Začasno
bi bilo treba okrepiti tudi ekipo katalogizatorjev.

Zahvala
Za pomoč pri izvedbi inventure se zahvaljujemo: Marijani Abe, Adi Mendragič, Mojci
Manček, Špeli Kramarič in Petru Štamparju.
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