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Izvleček
Čedalje več publikacij je dostopnih samo na spletu, zato se pojavlja vprašanje, ali vključiti v Slovensko bibliografijo tudi spletne elektronske vire, in če naj jih vključimo, kako, pod kakšnimi
pogoji? Na ta vprašanja je skušala odgovoriti raziskava o rasti slovenske spletne znanstvene produkcije v primerjavi s tiskano na primeru izvirnih znanstvenih člankov. Ugotovljeno je bilo, da se
spletna produkcija (zagotovo vsaj v primeru izvirnih znanstvenih člankov) strmo povečuje, kar
kaže na nujnost oblikovanja samostojne Slovenske bibliografije spletnih virov. Predstavljeni so
tudi kriteriji izbora za oblikovanje Slovenske bibliografije spletnih virov, ki bi imela poleg zgolj
informativne še dodano zgodovinsko vrednost o produkciji v nekem časovnem okviru, obogateno s povezavo do vira, shranjenega na drugem mestu (arhiv, repozitorij), v primeru, da na spletu
tega vira ne bi bilo več mogoče najti.
Ključne besede: spletni viri, Slovenska bibliografija spletnih virov, bibliografije slovenskih raziskovalcev, slovensko domoznanstvo, kriteriji izbora

Abstract
Considering the fact that the number of publications available online only is growing, the question whether to include online electronic resources into the Slovenian bibliography, and if
so, in which way, and what are the requirements for the inclusion, is raised. To answer these
questions, the research on the growth of the Slovenian online scientific production in compa-
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rison with production in printed form was conducted in the case of original scientific articles.
Results showed a rapid growth of the number of original scientific articles available online only,
which indicates the necessity to form a separate Slovenian bibliography of online resources. The
selection criteria for the Slovenian bibliography of online resources are also presented. This kind
of bibliography would, along with the informational value, add to the historical value of intellectual production in a given time frame, enriched with a link to the resource preserved in another
location (archive, repository), in case of unavailability of the resource on its original location.
Keywords: online resources, Slovenian bibliography of online resources, bibliography of Slovenian
researchers, Slovenian local documentation, selection criteria

1

Uvod

Slovenska intelektualna produkcija1 je obširna, obsega objave v Sloveniji in tujini,
vključuje različne vrste virov, različne načine izražanja ter tako strokovne, znanstvene
in leposlovne oziroma umetniške vsebine trajne vrednosti kot tudi poljudne vsebine
ali vsebine brez trajnejše vrednosti. Intelektualna produkcija, ki je dostopna na spletu,
ni vedno urejena, zelo pogosto je brez nadzora kakovosti, dejstva, ki jih navaja, niso
vedno preverjena in preverljiva. Velikokrat manjka uredniški in recenzentski vidik, ki
vsaj pri večini tiskanih publikacij pomaga ločiti zrnje od plev in delno olajša odločitev
bibliografa, kaj vključiti v Slovensko bibliografijo in česa ne. Pri spletnih virih je zgodba
nekoliko drugačna in kompleksnejša, delež nekakovostnih vsebin je še precej višji.
Splošno znano in preverljivo dejstvo je, da je čedalje več publikacij dostopnih na svetovnem spletu, zato se pojavlja vprašanje, ali je v porastu tudi slovenska spletna intelektualna produkcija, ki jo v tiskani obliki Slovenska bibliografija že vključuje, v spletni
obliki pa (še) ne, in vprašanje, ali je spletna intelektualna produkcija dovolj značilna (in
nastaja tudi neodvisno od tiskane produkcije), da bi jo lahko vključili v Slovensko bibliografijo, ter (če je odgovor na prejšnje vprašanje pozitiven) kako vključiti v Slovensko
bibliografijo tudi spletne elektronske vire. Na ta vprašanja bomo poskusili odgovoriti
s pregledom in analizo podatkov iz Vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI (v nadaljevanju baza COBIB) za preteklo 4-letno obdobje (2009–2012).
Najprej bomo naredili primerjavo med beleženjem tiskane in spletne produkcije na
primeru števila izvirnih znanstvenih člankov, ki bi pokazala, kakšen je trend objavljanja
1
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Izraz intelektualna produkcija je na tem mestu uporabljen v najširšem možnem pomenu. Ne govorimo
samo o produkciji besedil, ki so namenjena objavam, temveč tudi o glasbeni, filmski (to je umetniški)
produkciji ipd. V nadaljevanju prispevka se posvečamo večinoma besedilni produkciji, ki je dostopna na
spletu.
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spletnih virov v primerjavi s tiskanimi viri, nato pa še prikaz trenda rasti števila spletnih
člankov v bazi COBIB. Podatke bomo nato analizirali s stališča Slovenske bibliografije
in na podlagi rezultatov oblikovali nadaljnja priporočila o (ne)vključevanju spletnih virov v Slovensko bibliografijo oziroma priporočila za oblikovanje morebitne Slovenske
bibliografije spletnih virov kot samostojnega področja.
V prispevku poskušamo najprej teoretično bolj podrobno opredeliti osnovne (izhodiščne) pojme, kot so spletni viri, bibliografija, Slovenska bibliografija, poudariti podobnosti in razlike med Slovensko bibliografijo in dvema sorodnima področjema, ki
delno že vključujeta tudi spletne vire (bibliografije slovenskih raziskovalcev in domoznanstvo) ter povzeti in prirediti teoretična izhodišča in smernice Ifline delovne
skupine za smernice za nacionalne bibliografije2 glede vključevanja elektronskih virov
v nacionalne bibliografije (Žumer, 2009).
Na koncu prispevka predstavljamo nekaj primerov bibliografskih zapisov za publikacije v elektronski obliki, ki ponazarjajo nekaj možnih načinov beleženja podatkov o
spletnih virih v Slovenski bibliografiji. Na tem mestu je pomembno poudariti, da pri
pripravi primerov in oblikovanju temeljev za morebitno vključevanje spletnih virov v
Slovensko bibliografijo uporabljamo pojme delo, pojavne oblike, entiteta ipd. po zgledu
FZBZ (Funkcionalne, 2000), ki so zaradi narave predmeta najbolj primerni (gre namreč
za eno delo na različnih medijih ali v različnih pojavnih oblikah ali v različnih formatih).

1.1 Spletni viri oziroma spletne publikacije
V trenutno veljavni slovenski zakonodaji o obveznem izvodu publikacij3 so v 2. členu
(pomen izrazov) elektronske publikacije opredeljene kot elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, spletne strani in podobno, ki so objavljene na fizičnih nosilcih
(npr. na magnetnih trakovih, kasetah, disketah, CD-romih ipd.) ali so dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu. V Pravilniku o vrstah in izboru elektronskih
publikacij za obvezni izvod (Uradni list RS, št. 90/07) je v 3. členu, alineja (1), v sklopu
opredelitve predmeta obveznega izvoda, navedena tudi definicija spletnih publikacij:
»Kot spletne publikacije, ki so predmet obveznega izvoda v skladu s tretjim odstavkom
4. člena zakona, se obravnavajo publikacije ali deli publikacij, objavljeni na svetovnem
spletu, ki obstajajo tudi v tiskani obliki (npr. knjige, časniki, časopisi, članki), poleg teh
tudi nove vrste publikacij in podobnih objav (npr. spletna mesta (strani) organizacij,
oseb in dogodkov, portali, spletno dostopne storitve, podatkovne zbirke, spletne no2
3

IFLA Working Group on Guidelines for National Bibliographies.
Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 - ZOIPub) in Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 86/09 - ZOIPub-A)
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vice, spletne konference (forumi), spletni bilteni (newsletter) ter različne druge elektronske vsebine, kot so video in zvočni zapisi, interaktivni zemljevidi in mestni načrti,
računalniški programi, računalniške igre, spletna umetnost (webart), mrežni dnevniki
(blogi), hitre strani (wiki), učenje na daljavo (e-learning) in podobno; v nadaljnjem besedilu: spletne publikacije).«
Izraz »publikacije« lahko v tem kontekstu nadomestimo z nekoliko širšim izrazom »viri«
(angl. resources), ekvivalentno elektronski viri za elektronske publikacije in spletni viri
za spletne publikacije, kar je v skladu s poimenovanjem in smernicami Ifline delovne
skupine za smernice za nacionalne bibliografije (National bibliographies in the digital
age, 2009). Iflina delovna skupina za smernice za nacionalne bibliografije je prav tako
opredelila, kaj elektronski viri vključujejo (Žumer, 2009, str. 30); elektronske vire delijo
po obliki (angl. formats), načinu dostopa (angl. access) in načinu pridobitve gradiva:
Delitev po obliki:
• spletne strani (vključno z blogi oziroma spletnimi dnevniki, integriranimi viri in
drugimi hitro nastajajočimi viri)
• spletne (online) podatkovne zbirke
• e-časniki oziroma e-časopisi
• e-knjige
• CD- in DVD-ROMi itd.
Delitev po načinu dostopa:
• neposredni dostop (viri na fizičnih nosilcih, ki jih lahko uporabljamo s pomočjo
računalnika)
• oddaljeni dostop (viri, ki se uporabljajo preko računalniških omrežij).
Delitev po načinu pridobitve gradiva:
• viri, ki so dostopni preko spletne povezave
• viri, ki so dostopni pod določenimi licenčnimi pogoji
• viri, ki so »pridobljeni« (z obveznim izvodom ali nakupom) in so lahko shranjeni v
varnem, trajnem digitalnem repozitoriju, ki ga upravlja nacionalna bibliografska
agencija.
Vsi ti viri so lahko ali prosto dostopni ali dostopni proti plačilu provizije ali pa jih je
mogoče kupiti.
Tudi ISBD (ER) (2000) deli elektronske publikacije glede na način dostopa, a dodaja,
med drugim, tudi delitev glede na tip (podatki, programi ali kombinacija obojega, npr.
interaktivni mediji).
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ISBD: International standard bibliographic description (consolidated edition) (2011)
poudarja, podobno kot prejšnje izdaje ISBD-jev, da se za vse elektronske vire z dostopom na daljavo sklepa, da so bili objavljeni (publicirani). Elektronski viri so tudi v
ISBD (2011) obravnavani na dva načina, odvisno od tega, ali gre za neposredni ali za
oddaljeni dostop. Neposredni dostop pomeni, da se fizični nosilec lahko opiše. Tak nosilec (disketa, CD-ROM, DVD ipd.) je treba vstaviti v računalnik ali periferno enoto, ki
je priključena na računalnik. Oddaljeni dostop pomeni, da fizičnega nosilca, ki bi ga
lahko upravljali, ni; dostop do vira je omogočen zgolj z uporabo elektronske naprave,
povezane z omrežjem, ali z uporabo virov, shranjenih na strežnikih ali drugih napravah
za shranjevanje.
Bibliotekarski terminološki slovar (Kanič et al., 2009) pod geslom elektronski viri navaja dve razlagi. Elektronski viri so (1) viri, ki obstajajo v elektronski obliki ali na elektronskem mediju (podatkovna zbirka, elektronska knjiga, elektronski časopis, spletna
stran), oziroma (2) gre (v katalogizaciji) za splošno oznako gradiva, ki nam pove, da je
opisovana enota shranjena na elektronskem mediju ali dostopna na daljavo.
Spletni viri so torej podvrsta elektronskih virov. Po analogiji je alternativno poimenovanje za spletne vire tudi spletne publikacije, kar zajema vse elektronske vire, ki so
dostopni na spletu (obstajajo lahko v besedilni, zvočni in video obliki ali v kombinaciji
le-teh, vključujoč tudi spletne strani in podobno). Za upravljanje vseh elektronskih virov obvezno potrebujemo računalnik, za spletne vire tudi dostop do svetovnega spleta. Spletni viri oziroma spletne publikacije so publikacije ali deli publikacij (npr. spletni
članki), objavljeni na svetovnem spletu, kar vključuje tako publikacije, ki so nastale na
podlagi tiskanih (s postopki digitalizacije), kot tudi nove vrste publikacij in podobnih
objav, ki so bile ustvarjene posebej za spletno okolje (spletne strani, portali, podatkovne zbirke, spletne novice, bilteni in druge elektronske vsebine, video in/ali zvočni zapisi, zemljevidi, računalniški programi, igre, blogi ipd.). Narava spletnih virov je sama po
sebi spremenljiva, pogojena je s spremembami v spletnem okolju. Njihova dostopnost
je ravno zaradi spremenljivosti spletnega okolja pogosto omejena in kratkotrajna, zato
jih je smiselno trajno ohraniti na drugem mestu.

1.2 Bibliografija
»Bibliografia ali knjigoznanstvo je jako važna vednost. Ona je zrcalo slovstva in duševnega napredovanja vsacega naroda, in nedomestljiv vir povestnice literature in izobraženosti.« (Costa, 1869, str. 268)
S teorijo bibliografije se je v sodobnejših slovenskih intelektualnih krogih med prvimi
in najbolj podrobno ukvarjal Janez Logar. Njegov Uvod v bibliografijo (1970) je bil prvi
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bibliografski priročnik v tedanji Jugoslaviji. Logarjeva definicija bibliografije, ki jo povzema po francoski bibliografinji Louise-Noël Malclès in ki naj bi bila zapisana v delu
Cours de bibliographie, 1954 (str. 6), se glasi takole:
»Bibliografija je strokovno-znanstvena dejavnost, ki zbira, vrednoti, izbira, vsebinsko
analizira in opisuje tiskane ali drugače razmnožene javnosti namenjene tekste – bibliografske enote – ter te opise klasificira, ureja in navadno v obliki urejenih popisov tudi
publicira, z namenom dajati informacije o literaturi in s tem pripomočke za strokovno
delo.« S pojmom bibliografska enota je mišljena publikacija, ki je predmet bibliografske obdelave in ni nujno omejena le na tiskane vire, čeprav so v času nastanka te definicije res zbirali predvsem tiskana dela. (Logar, 1970)
Ta definicija bibliografije je v skladu z mednarodnimi smernicami takratnega obdobja, a je zastavljena dovolj široko, da je veljavna še danes in zajema tudi elektronsko
gradivo (tako na fizičnih nosilcih kot na spletu). Tudi Bibliotekarski terminološki slovar
(Kanič et al., 2009) to definicijo povzema in dodaja še tri pomene. Bibliografija je torej:
1. veda o zbiranju, vrednotenju, opisovanju bibliografskega gradiva, urejanju bibliografskih enot in posredovanju bibliografskih informacij;
2. strokovno urejen popis bibliografskih enot, na primer bibliografija knjig, časopisja,
člankov, prevodov;
3. seznam literature kot dodatek k razpravi, članku;
4. pisanje ali prepisovanje knjig (v antični Grčiji).
Bibliografi so tako strokovnjaki za bibliografijo kot tudi sestavljavci bibliografije (ne
glede na popisano/opisano vsebino in ne glede na vrsto bibliografske enote), bibliografija je rezultat njihovega dela. »Bibliografija pa ni samo bibliografov končni izdelek,
temveč je tudi praksa. Sestavljajo jo opravila bibliografskega popisovanja in intelektualni nastavki, po katerih bibliografi oblikujejo kriterije za vključitev del v bibliografijo.
Bibliografije odsevajo družbene reprezentacije, ki jih lahko razberemo iz uvodov, kadar
vsebujejo argumentacijo teh kriterijev …« (Mišković, 2010, str. 4)
1.2.1 Slovenska bibliografija
Bibliografije se delijo na več vrst (mednarodne, strokovne, splošne itd.), ena izmed
njih je tudi nacionalna. Pri pripravi nacionalnih bibliografij se bibliografi v izboru gradiva omejijo na dela določenega jezika, naroda ali države in znotraj tega upoštevajo
še drugi kriteriji, ki jih določijo njihovi nacionalni bibliografski centri (Logar, 1970;
Žumer, 2000).
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Slovenska bibliografija je nacionalna bibliografija. Temelji predvsem na popisu del, izdanih na slovenskem ozemlju. V Bibliotekarskem terminološkem slovarju (Kanič et al.,
2009) je opredeljena kot »letna narodna bibliografija, ki jo od leta 1948 izdaja Narodna
in univerzitetna knjižnica v Ljubljani«. Mogoče ni odveč dodati in poudariti, da gre pri
tej definiciji predvsem za produkt oziroma rezultat dela oddelka Slovenska bibliografija v Narodni in univerzitetni knjižnici (v nadaljevanju NUK), to je za tekočo bibliografijo,
ki se deli na več sklopov: letna bibliografija serijskih publikacij, četrtletna bibliografija
monografij in bibliografija člankov. Do leta 2010 je tekoča Slovenska bibliografija knjig
in serijskih publikacij izhajala v tiskani obliki, od takrat naprej izhaja samo v elektronski, natančneje v spletni obliki. Spletna Slovenska bibliografija monografij, serijskih publikacij in člankov je ažurna in ažurirana v enakih intervalih, kot je bila tiskana (knjige
četrtletno, članki in serijske publikacije letno). Spletna Slovenska bibliografija preostalih vrst gradiva (muzikalije, zvočni posnetki, kartografsko gradivo, slikovno gradivo
itd.) je v času pisanja prispevka še v nastajanju. Slovenska bibliografija je v letu 2010
tudi sama postala spletni vir.
Glede na predmet, s katerim se ukvarjata, sta Slovenski bibliografiji najbolj sorodni dve
področji: t. i. bibliografije slovenskih raziskovalcev in domoznanstvo na Slovenskem.
V nadaljevanju so opisane nekatere podobnosti in razlike med temi tremi področji (s
poudarkom na spletnih virih).
1.2.1.1 Bibliografije slovenskih raziskovalcev
Slovensko bibliografijo se velikokrat neupravičeno enači z bibliografijami slovenskih
raziskovalcev.4 Zato morda na tem mestu ne bo odveč potegniti kar se da jasne ločnice med bibliografijami slovenskih raziskovalcev in Slovensko bibliografijo. Na kratko
je bila nakazana že v članku Izbor gradiva za Slovensko bibliografijo (Šušterčič in Rifl,
2010), predvsem v povezavi s sledenjem prispevkov slovenskih avtorjev v tujih publikacijah, česar ni mogoče v popolnosti vzpostaviti, in zato tudi precejšnjega števila
takih prispevkov ni mogoče vključiti v Slovensko bibliografijo.
Sestavljanje Slovenske bibliografije je naloga NUK, znotraj NUK predvsem naloga oddelka Slovenska bibliografija; za bibliografije slovenskih raziskovalcev sta odgovorna
Institut informacijskih znanosti v Mariboru – IZUM (z izobraževanjem ter z upravljanjem in vzdrževanjem baze SICRIS) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Medtem ko gre pri delu oddelka Slovenska bibliografija za
celotno slovensko produkcijo (kriteriji za vključevanje so bili že opisani – Šušterčič in
Rifl, 2010), pa bibliografije raziskovalcev vključujejo celotno znanstveno, strokovno,
4

Podlaga za to trditev so izkušnje v oddelku Slovenska bibliografija (vprašanja uporabnikov ipd.).
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poljudno in tudi umetniško delo posameznega raziskovalca, posledično lahko tudi
skupine raziskovalcev znotraj enega področja oziroma raziskovalne enote, vključno z
izvedenimi deli oziroma dogodki, patenti, novimi sortami ipd.5 Njihova produkcija se
na podlagi tipologije, ki je podlaga za metodologijo določanja raziskovalne uspešnosti, primerno točkuje in vrednoti, da lahko kandidirajo za znanstveno-raziskovalne projekte, ki so financirani (ali vsaj sofinancirani) iz državnega proračuna oziroma povezani
z Nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom v okviru veljavnega proračunskega memoranduma in državnega proračuna, za kar skrbi ARRS.6 SICRIS je informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ga razvijata in vzdržujeta
IZUM in ARRS (s pomočjo OSIC-ev – Osrednjih specializiranih informacijskih centrov).
Skupni imenovalec za obe vrsti bibliografij, torej tako Slovenske bibliografije kot tudi
bibliografije slovenskih raziskovalcev, je uporaba sistema COBISS in formata COMARC
za katalogizacijo oziroma uporaba skupne (vzajemne) baze COBIB. Najpoglavitnejše
so razlike pri katalogizaciji, torej pri uporabi formata COMARC (COMARC/B format za
bibliografske podatke, 2008–). Naštejmo le najosnovnejše: pri izdelavi Slovenske bibliografije se ne katalogizira izvedenih del oziroma dogodkov, v zapise se ne dodajajo
tipologije, v bloku 7 (blok za podatke o odgovornosti) formata COMARC se ne dodaja
šifer ustanov, kjer so ti raziskovalci zaposleni, prav tako se ne izpolnjuje polja 970 (polje
za potrebe bibliografij). Vsekakor drži, da se v Slovensko bibliografijo velikokrat vključuje tudi dela slovenskih raziskovalcev, predvsem tista, ki so izšla v tiskani obliki na območju Republike Slovenije, a nikakor se ne vključuje vsega, kar raziskovalci objavijo.7
Medtem ko je pri tiskanih virih razlika v količini vključenih prispevkov, ki so produkt
dela raziskovalcev, precej manjša, je razlika pri vključevanju elektronske produkcije
raziskovalcev precejšnja. Bibliografije slovenskih raziskovalcev namreč že vključujejo
tudi elektronske vire, čeprav imajo pri vključevanju gradiva prednost (velikokrat tudi
večjo vrednost) tiskani viri.
1.2.1.2 Domoznanstvo
Drugo področje, ki je deloma sorodno Slovenski bibliografiji, je slovensko domoznanstvo, ki se prav tako srečuje s problemom popisovanja in vključevanja elektronskega
knjižničnega gradiva v svoje zbirke ali spletne portale.
Na tem mestu je treba opozoriti, da ne govorimo samo o tistih vrstah gradiva, ki jih verificirajo OSIC-i,
temveč o vseh vrstah gradiva, ki jih imajo raziskovalci možnost in pravico vključiti v svojo bibliografijo
(http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf, datum dostopa 6. 3. 2014).
6
Več o tem na http://www.arrs.gov.si/sl/agencija/naloge.asp (datum dostopa 13. 11. 2013).
7
	Gradiva ne dobimo v NUK z obveznim izvodom, ker je natisnjeno v tujini, niti ne z nakupom, zameno
ali darovi (npr. konference v tujini, dostopen je le avtorski izvod itd.), ali pa gre za gradivo, ki je sicer
dostopno, a ne ustreza kriterijem za vključitev v Slovensko bibliografijo (že omenjena izvedena dela,
dogodki itd.).
5
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Poglavitna razlika med slovenskim domoznanstvom in Slovensko bibliografijo je v
tem, da Slovenska (tj. nacionalna) bibliografija skrbi predvsem za popis gradiva nacionalnega pomena, medtem ko domoznanske zbirke vključujejo predvsem gradivo
lokalnega pomena; nacionalno in lokalno pa se deloma prekrivata (Smernice, 2009).
Domoznanske zbirke zato lahko vključujejo celo več gradiva kot Slovenska bibliografija.
Slovenska bibliografija si s sodelovanjem v delovnih skupinah za domoznanstvo pri
oblikovanju smernic za izbor domoznanskega gradiva od samih začetkov prizadeva za
koordinacijo popisa domoznanskega gradiva (predvsem tiskanih serijskih publikacij
in člankov) (Lidija Wagner), intenzivneje od leta 2012 naprej (Boris Rifl). V času pisanja
prispevka je v pripravi tudi bibliografija domoznanskih serijskih publikacij za obdobje
1991–2013 in bo predvidoma objavljena jeseni 2014. V to bibliografijo bodo vključene
tudi spletne serijske publikacije. Nove, samostojne spletne serijske publikacije, ki ne
temeljijo na tiskani izdaji enake publikacije, bodo popisane samostojno; tiste spletne
publikacije, ki temeljijo na tiskani izdaji in/oziroma se nadaljujejo na spletu in ohranjajo bibliografske podatke ter vsebino »osnovnega« medija (to je tiskanega), pa bodo
popisane v okviru tiskane izdaje, z dodano opombo: »Dostopno tudi na: …«8 (in spletni
naslov publikacije). Tako se že tudi v Slovenski bibliografiji tiskanih serijskih publikacij
opozori, da ima publikacija tudi spletno različico.
Glede na prepletanje lokalno in nacionalno pomembnega gradiva bi se lahko pri oblikovanju morebitne Slovenske bibliografije spletnih virov vsaj delno zgledovali po že
obstoječih podatkovnih zbirkah, ki so plod dela domoznanskih oddelkov različnih
knjižnic. Memoria scripta Sloveniae (http://memoria.cezar.nuk.uni-lj.si/predstavitev/
index.php – datum dostopa 13. 11. 2013), npr., je podatkovna zbirka, kjer bi naj bile (tak
je vsaj opis vsebine zbirke) zbrane, popisane in predstavljene vse pomembne knjižnice
in posebne zbirke ali njihovi sestavni deli, ki jih hranijo slovenske knjižnice, muzeji in
arhivi. Za nadgradnjo in razvoj povezav elektronskih dokumentov je za slovensko domoznanstvo prav tako zanimiv Regijski portal Kamra (http://www.kamra.si/ – datum
dostopa 15. 11. 2013), spletno mesto, ki združuje digitalizirane domoznanske vsebine
v knjižnicah in drugih lokalnih kulturnih ustanovah. Delo na področju d
 igitalizacije,
katalogizacije in priprave elektronskih gradiv za domoznanstvo prispeva tudi k obogatitvi Digitalne knjižnice Slovenije (dLib).9
Na tem mestu morda ni odveč poudariti, da digitalizirano gradivo zaradi svoje narave
(nastalo je na podlagi starejšega tiskanega gradiva) ne more biti predmet morebitnega vključevanja spletnih virov v Slovensko bibliografijo. Predmet vključevanja bi bilo
8
9

V mislih imamo opombo glede na pravila Slovenske bibliografije in ne katalogizacijska pravila.
http://www.dlib.si/ (datum dostopa 13. 11. 2013).

43

D. Škerget, B. Rifl: Online Electronic Resources and Slovenian Bibliography: a Case Study, 35–56
Library, 58 (2014) 1-2

lahko le gradivo, ki je že po izvoru spletno oziroma hkrati spletno in tiskano, in ne
samo tiskano, medtem ko domoznanske spletne zbirke vključujejo oboje oziroma v
večji meri celo le digitalizirano gradivo, ki je nastalo na podlagi tiskanih virov. Torej,
pod imenom spletni viri se v kontekstu Slovenske bibliografije nahajajo predvsem tista
dela, ki so izvorno spletna ali spletna in istočasno tiskana, nikakor pa ne digitalizirana.
Digitalizirana dela, ki jih vključujejo domoznanske spletne zbirke, so večinoma tista, ki
so nastala pred nastankom računalnika in spleta.

2

Raziskava

Kot je bilo nakazano v uvodu, smo v raziskavi pregledali in analizirali podatke iz baze
COBIB za preteklo 4-letno obdobje (od 2009 do vključno 2012 za primerjavo med tiskanimi in spletnimi članki), oziroma za preteklo 5-letno obdobje (od 2009 do vključno 2013 pri trendu rasti) ter naredili primerjavo med beleženjem tiskane in spletne
produkcije izvirnih znanstvenih člankov. Vzorec smo osnovali na izvirnih znanstvenih
člankih s tipologijo 1.01, ker so taki članki najbolj reprezentativni del slovenske intelektualne produkcije in ustrezajo tudi vsem kriterijem za vključevanje v Slovensko bibliografijo člankov (Šušterčič in Rifl, 2010), poleg tega je njihovo število (v primerjavi z
vsemi spletnimi publikacijami v bazi COBIB) dovolj obvladljivo za pregled. Pri zajemu
elektronskih virov (niz 2) smo upoštevali pogoj, da je izpolnjeno podpolje 017a formata COMARC (017 – drugi standardni identifikatorji, a – standardna oznaka) ali podpolje
856u formata COMARC (856 – elektronska lokacija in dostop, u – enotna lokacija vira,
URL), kjer je dostop do vira tudi naveden (osnovni pogoj pri katalogizaciji spletnih virov).
Raziskava bo najprej pokazala, kakšen je trend objavljanja spletnih virov v primerjavi s
tiskanimi, nato pa prikazala trend rasti števila spletnih člankov v bazi COBIB. Ob upoštevanju vsote zapisov, ki nimajo za podlago spletnega vira (napačno dodeljena koda
za elektronski vir, zapisi za članke na CD-ROMih ipd.),10 je povprečno odstopanje od
naših meritev pri spletnih člankih okoli 3 %, medtem ko je pri tiskanih virih ta odstotek precej manjši, glede na celotno vsoto člankov v posameznih letih je njihov delež

10
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Pri pripravi iskalnih parametrov teh zapisov nismo mogli izločiti. Po pregledu vseh elektronskih člankov
za leta 2009, 2010 in 2011 se je pokazalo, da sta bila v letu 2009 od 229 elektronskih člankov le 2
objavljena na CD-ROM-ih (0,8 %), v letu 2010 je bilo takih 9 člankov od 355 (2,5 %) in v letu 2011 le 6
člankov od 428 (1,4 %). V nekaj zapisih je šlo za napake glede na ISSN revije (za leto 2009 so bili napačno
označeni kot elektronski 4 članki, za 2010 dva članka, za leto 2011 je takih 5 člankov; pravilno bi morali
biti označeni kot tiskani).
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manjši od 0,1 %. Pri rezultatih so torej možna odstopanja za približno 3 %, kar ne vpliva
značilno na izsledke raziskave.
Vzorce z lastnostmi, opisanimi v preglednici 1, smo zajeli 14. 1. 2014 za leta 2009–
2013.11 Na tem mestu ni odveč poudariti, da se baza COBIB sproti dopolnjuje, tako z
zapisi za tekoče leto kot tudi retrospektivno, zato se lahko spreminjajo tudi podatki za
pretekla leta.
Preglednica 1: Vrednosti za zajem bibliografskih zapisov za tiskane in spletne članke iz baze COBIB
Lastnost

Podpolje v
formatu COMARC

Vrednost

Bibliografski nivo

001c

a- analitična raven (sestavni del)

Vrsta zapisa

001b a – tekstovno gradivo, tiskano (niz 1 na sliki 1)
l – elektronski viri (niz 2 na sliki 1)

Tipologija dokumenta (TD)

001t

1.01 – izvirni znanstveni članek

Preglednica 1 prikazuje pogoje,12 ki so jim zapisi morali ustrezati, da smo jih vključili
v raziskavo. Prvi pogoj je bil, da gre za članke, drugi skupni pogoj je tipologija dokumenta 1.01 (izvirni znanstveni članek) in tretji pogoj, da gre ali za tiskano gradivo (v
nadaljevanju opredeljeno kot niz 1), ali za elektronski vir (v nadaljevanju opredeljeno
kot niz 2); pri slednjih mora biti naveden tudi način dostopa (URL – angl. uniform resource locator oziroma enotna lokacija vira ali DOI – digital object identifier oziroma
identifikator digitalnega objekta).
Preglednica 2: Število bibliografskih zapisov v bazi COBIB od leta 2009 do leta 2013 za tiskane članke
(niz 1) in za spletne članke (niz 2)
Leto

2009

2010

2011

2012

2013

Niz 1 na sliki 1

6208

6189

6444

6243

5345

Niz 2 na sliki 1

229

355

428

593

676

	Raziskavo smo ponovili večkrat, tudi 23. 1. 2014, da bi preverili, ali je prišlo do bistvenih odstopanj v
številkah, ob upoštevanju dejstva, da se baza COBIB sproti spreminja in dopolnjuje. Opazili smo, da se
je skupno število člankov (tako tiskanih kot spletnih) za leto 2009 v vmesnem obdobju od 14. 1. do 23.
1. 2014 povečalo za eno enoto (s 6437 na 6738), za leto 2010 zmanjšalo za tri enote (s 6544 na 6541), za
leto 2011 in 2012 se je povečalo za dve enoti (s 6872 na 6874 za 2011 oziroma s 6836 na 6838 za 2012);
najbolj se je spremenilo število člankov za leto 2013 (s 6111 na 6159), kar je bilo pričakovano, ker gre za
aktualno leto obdelave. Spremembe so torej dovolj majhne, da ne vplivajo bistveno na rezultate in da
se lahko opiramo na podatke, zajete 14. 1. 2014.
12
Iskalni niz za elektronske članke, objavljene v letu 2009, je bil: td=1.01 and py=2009 and rt=l (za ostala
leta se je spreminjal parameter py – production year oziroma leto izida)
11
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Numerične rezultate raziskave prikazujemo v preglednici 2. Po podatkih, pridobljenih
14. 1. 2014 (iz baze COBIB) je bilo za leto 2009 katalogiziranih 6208 tiskanih člankov in
229 spletnih, za leto 2010 6189 tiskanih in 355 spletnih, za leto 2011 6444 tiskanih in
428 spletnih, za leto 2012 6243 tiskanih in 593 spletnih, za leto 2013 pa 5345 tiskanih
in 676 spletnih. Podatek za tiskane članke za leto 2013 ima relativno nizko vrednost
v primerjavi z letom 2012, kar pripisujemo še neobdelanemu gradivu in manj upadu
izida tiskanih publikacij (zato podatki za leto 2013 na Sliki 1 niso prikazani).

Slovenija

Nizozemska

Švica

Mednarodne
organizacije

Nemčija

Indija

Avstrija

Češka

Št. zapisov

Velika Britanija

Država

ZDA

Preglednica 3: Analiza 676 zapisov v nizu 2 za leto 2013 po državi izida oziroma objave spletnega
članka

170

157

117

28

22

20

18

12

11

11

Iz rezultatov raziskave smo prav tako pridobili podatke o državah, v katerih so izšli
spletni članki slovenskih avtorjev, kar prikazuje preglednica 3. Največ spletnih člankov
je izšlo v ZDA (170) in Veliki Britaniji (157), Slovenija je na tretjem mestu s 117 članki,
sledita Nizozemska z 28 članki in Švica z 22, pod okriljem mednarodnih organizacij
je izšlo 20 člankov, 18 v Nemčiji, 12 v Indiji in po 11 v Avstriji in na Češkem. Sledi še
32 držav, ki jim pripada manj kot 10 bibliografskih zapisov, v povprečju 3,5 bibliografskega zapisa na državo izida (podpolje 102a v formatu COMARC; 102 – Država izida ali
izdelave, a – država).
Raziskava je pokazala tudi, da je bilo vseh 676 spletnih člankov objavljenih v 374 različnih publikacijah, glede na številko ISSN v podpolju 011a formata COMARC (011 – ISSN,
a – ISSN pri članku). V povprečju pripada eni serijski publikaciji 1,8 zapisa. Največ zapisov, ki vsebujejo isti ISSN, je 51, najmanj pa 1 zapis. Praviloma je vsaj en avtor Slovenec,
saj je prav to vzrok vnosa bibliografskega zapisa v bazo COBIB, ki je posledično povezan z bibliografijami slovenskih raziskovalcev. Od 676 zapisov ima 511 zapisov naveden URL naslov članka (v podpolju 856u formata COMARC; 856 – elektronska lokacija
in dostop, u – enotna lokacija vira, URL), 403 zapisi vsebujejo oznako DOI v podpolju
017a formata COMARC (017 – drugi standardni identifikatorji, a – standardna oznaka).
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Obe podpolji sta izpolnjeni v 249 zapisih. V 89 zapisih smo zasledili navedbo domene
.si, kar je 13,1 % vseh analiziranih zapisov.

Slika 1: Primerjava števila člankov iz tiskanih in spletnih medijev v bazi COBIB od leta 2009 do vključno leta 2012

Na Sliki 1 je vidna primerjava med številom tiskanih in spletnih člankov v letih 2009–
2012. Podatkov za leto 2013 nismo vključili, kajti, kot je bilo že omenjeno, bibliografska
obdelava tiskanega gradiva za navedeno leto še ni zaključena. Število tiskanih izvirnih znanstvenih člankov je precej konstantno (niz 1), ustaljeno med približno 6200 do
6400 članki na leto (po rezultatih raziskave med 6189 in 6444), medtem ko število izvirnih znanstvenih spletnih člankov (niz 2) narašča od približno 230 do 600 (po rezultatih
naše raziskave med 229 in 593).
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Slika 2: Trend rasti spletnih izvirnih znanstvenih člankov v bazi COBIB od leta 2009 do vključno
leta 2013

Na Sliki 2, ki prikazuje trend rasti spletnih izvirnih znanstvenih člankov (niz 2), je mogoče opaziti strmo, skorajda linearno rast. Za leto 2009 je bilo (kot je bilo že omenjeno)
po rezultatih naše raziskave v bazi COBIB kreiranih 229 zapisov, medtem ko je bilo za
leto 2013 kreiranih že kar 676 zapisov (po podatkih s 14. 1. 2014, število zapisov se še
povečuje), kar je 2,95-krat več kot za leto 2009. Iz tega lahko sklepamo, da se del izvirne
znanstvene produkcije, ki je dostopen samo v spletni obliki, prav tako povečuje.

2.1 Analiza rezultatov s stališča Slovenske bibliografije
Raziskava je pokazala, da spletni viri, ki so zabeleženi v bazi COBIB, nastajajo značilno
neodvisno od tiskane produkcije (vsaj na primeru izvirnih znanstvenih prispevkov),
da se njihovo število iz leta v leto povečuje in da so dovolj specifični za samostojno
obravnavo, iz česar je razvidno, da je oblikovanje samostojne Slovenske bibliografije
spletnih virov ne samo smiselno, temveč celo nujno potrebno. Delež spletnih člankov
v primerjavi z vsemi članki, ki so izšli v posameznih letih, namreč narašča (za leto 2009
znaša ta delež 3,5 %, za leto 2010 že 5,4 %, za 2011 6,2 % in za leto 2012 že skoraj 8,7 %).
Višji odstotek (malo manj kot 11 %) spletnih člankov za leto 2013 je najverjetneje posledica še neobdelanega tiskanega gradiva za to leto.
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V nasprotju s tiskanimi publikacijami (in publikacijami na fizičnih elektronskih nosilcih, npr. CD-ROM-ih) se spletni viri fizično ne nahajajo v knjižnici, ampak na strežnikih
oziroma omrežjih, lastniki oziroma upravljavci teh virov jih lahko kadarkoli umaknejo
ali omejijo dostop do njih. Ohranijo se lahko le, če obstaja arhiv oziroma repozitorij, v
katerega te vire načrtno shranjujemo in tako omogočimo trajno dostopnost do njih. Ta
repozitorij in orodje za njegovo upravljanje v NUK že deluje, prav tako že poteka tudi
oddajanje in zbiranje elektronskega gradiva (znotraj tega tudi spletnega), ki je predmet obveznega izvoda. Podlaga za nastanek repozitorija je Zakon o obveznem izvodu
publikacij (ZOIPub) (2006) (vključno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij, 2009), ki vključuje tudi obvezni izvod elektronske
publikacije, in določa, da je nacionalna depozitarna organizacija zanje NUK (Klasinc in
Sešek, 2010). Če so pogoji za pravilno oddajanje elektronskih publikacij izpolnjeni (podrobno določeni v ZOIPub),13 bi na podlagi gradiva, shranjenega v repozitoriju, lahko
oblikovali Slovensko bibliografijo spletnih virov. Slovenska bibliografija ima za podlago, kot je bilo že omenjeno, prav obvezni izvod publikacij, ki jih pridobijo v NUK, kajti
popisovanje vseh vrst gradiva za vključevanje v Slovensko bibliografijo poteka de visu
(z bibliografovim vpogledom v vir). Enako mora veljati za spletne vire.

3

Kriteriji za izbor in vključevanje gradiva v Slovensko bibliografijo
spletnih virov

Slovenska bibliografija ne vključuje celotnega knjižničnega gradiva (to je naloga knjižničnega kataloga); pri njenem oblikovanju in nastajanju se bibliografi ravnajo po določenih kriterijih, ki so se izoblikovali skozi desetletja, in so tako načelni kot formalni
in tudi vsebinski, ter upoštevajo kakovost oziroma trajni pomen publikacije. Najpomembnejši in najosnovnejši pogoj, ki mora biti izpolnjen, da je gradivo vključeno
v Slovensko bibliografijo, je, da gre za sloveniko (to je za delo v slovenskem jeziku,
delo slovenskega avtorja, izdajo slovenskega založnika) – gre za narodnostni princip

13

»… predložene brez elektronske zaščite dostopa ali pa morajo zanje založniki ali drugi primerljivi
subjekti zagotoviti nacionalni depozitarni organizaciji dostopno geslo za prevzem. Dostopno geslo
za prevzem elektronske publikacije z njenimi bistvenimi spremembami in dopolnitvami, ki ustrezajo
pojmu izdaje iz 12. točke 2. člena tega zakona, zagotavlja nacionalni depozitarni organizaciji prevzem
publikacije in njeno trajno hranjenje v pomnilniških kapacitetah organizacije. Dostopna gesla za končne
uporabnice ali uporabnike elektronskih publikacij in pogoji uporabe se določijo s posebnimi dogovori
med založniki oziroma izdelovalkami ali izdelovalci (v nadaljnjem besedilu: izdelovalci) elektronskih
publikacij in nacionalno depozitarno organizacijo, tako da je mogoča uporaba obveznega izvoda vsaj v
prostorih te organizacije ali za študijske in raziskovalne namene.« (ZOIPub 2006, 7. člen).
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z biranja gradiva (Šušterčič in Rifl, 2010), kar mora biti osnovni pogoj tudi pri Slovenski
bibliografiji spletnih virov (prispevki slovenskih avtorjev, slovenske spletne strani itd.).
Kriteriji za pripravo Slovenske bibliografije se morda na prvi pogled zdijo težko določljivi, a so vseeno konkretni in uporabni. O tej temi je bilo že kar nekaj napisanega
(Pleničar, 1977; Wagner, 1993, 2000; Šušterčič in Rifl, 2010), predvsem v povezavi s posameznimi vrstami gradiva kot so tiskane monografije, serijske publikacije in članki
oziroma sestavni deli publikacij. Za preostale vrste gradiva kriteriji niso bili nikoli specificirani oziroma zapisani, kajti razen občasnega vključevanja zemljevidov in muzikalij preostalih vrst gradiva v Slovensko bibliografijo niso vključevali (npr. slikovnega
gradiva ipd.). V grobem obrisu lahko kriterije za vključevanje gradiva v Slovensko bibliografijo strnemo zgolj na trajni pomen gradiva (to je slovenike), s poudarkom na
znanstvenoraziskovalnem in strokovnem vidiku. Postaja namreč čedalje bolj očitno, da
z razvojem novih tehnologij prihajajo v ospredje predvsem vsebinski kriteriji oziroma
intelektualno delo kot tako in da različne pojavne oblike (formalni vidik) postopoma
izgubljajo pomen (Funkcionalne, 2000), čeprav so delitve na podlagi različnih pojavnih
oblik še vedno zelo uporabne.
Oblikovanje priporočil za vključevanje elektronskih (in s tem tudi spletnih) virov v nacionalno bibliografijo ter za oblikovanje elektronskih nacionalnih bibliografij je bila
naloga Ifline delovne skupine za smernice za nacionalne bibliografije (Žumer, 2009).
Nekaj temeljnih smernic je bilo že povzetih (Šušterčič in Rifl, 2010), a kljub temu je treba na tem mestu poudariti (in dopolniti) nekaj ugotovitev, ki se (v veliki meri) ujemajo
z načeli slovenske nacionalne bibliografije in ki bodo obveljale kot osnovni kriterij za
izbor spletnih virov, ki bodo sooblikovali Slovensko bibliografijo tiskanega gradiva ter
oblikovali Slovensko bibliografijo spletnih virov kot samostojno področje. Vsekakor
torej drži, da kriteriji izbora v digitalni dobi temeljijo bolj na vsebini in ne toliko na
obliki. Raven vira mora biti vsekakor intelektualna/raziskovalna/znanstvena,14 s posebnim poudarkom na uporabnosti vira za raziskovalne potrebe bodočih uporabnikov. Vir
mora imeti vrednost za raznolikost države ali za izredno raznoliko populacijo, vsebina
mora vključevati različnost oziroma izvirnost pogleda na družbeno, kulturno in politično stanje države. Ozirati se je treba tudi na ugled avtorja, založnika ali izdajatelja in
na izvirnost (unikatnost) ter ogroženost vira, vključevati je treba tudi dela in poglede
manjšin, alternativnih skupin in drugačnosti v odnosu do prevladujočega pogleda na
zgodovino, kulturo in družbene pojave v državi. Preveriti je treba, kakšna je dostopnost vira v naboru obstoječih formatov in kolikšna je verjetnost trajnega ohranjanja
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vira v drugih agencijah in drugih zaupanja vrednih repozitorijih.15 Prav tako je treba
upoštevati priporočilo Ifline delovne skupine za smernice za nacionalne bibliografije,
da naj bodo v nacionalne bibliografije vsi dokumenti, tiskani, avdiovizualni, elektronski itd. vključeni enakovredno. Toda: elektronska pošta, računalniški programi, blogi
in socialna omrežja v izbor Slovenske bibliografije praviloma ne bodo zajeti, prav tako
ne bi smel biti kriterij za vključevanje gradiva v Slovensko bibliografijo izključno njegova (javna, brezplačna) dostopnost. Medtem ko javna dostopnost spletnega gradiva
olajša njegovo zbiranje, na delo oddelka Slovenska bibliografija ne sme imeti večjega
vpliva kot delo, ki ni javno dostopno in ki ni (so)financirano s strani Republike Slovenije. Tudi posamezni sestavni deli spletnih podatkovnih zbirk, ki vključujejo predvsem
digitalizirano gradivo (npr. dLib) in so zelo dobrodošel pripomoček za uporabnike, ne
bodo vključeni v Slovensko bibliografijo spletnih virov. Tiskani viri, na podlagi katerih
so nastali digitalizirani, so pogosto že bili vključeni v Slovensko bibliografijo (kot tiskano gradivo) oziroma bodo predmet retrospektivne bibliografije (starejši tiski), zato
ponovno vključevanje teh virov v Slovensko bibliografijo ni racionalno. A obstaja možnost dodajanja povezav do spletnega vira v zapise za tiskani vir (torej za osnovni vir).

3.1 Predlogi bibliografskih zapisov
Predlogi bibliografskih zapisov za različne nosilce (za različne pojavne oblike) elektronskih virov (ne nujno le spletnih), oblikovani v oddelku Slovenska bibliografija:
(1) za vsako pojavno obliko enega dela kreiramo ločen zapis – taka je trenutna prak
sa v bazi COBIB – obdrži se dejansko stanje; če obstaja delo le v elektronski obliki,
dobi prav tako svoj lasten zapis;
(2) za eno delo kreiramo en zapis s povezavami in opombami, da obstaja isto delo v
različnih pojavnih oblikah;
(3) isto delo v tiskani in elektronski pojavni obliki ali pojavnih oblikah združimo v en
sam zapis (po tradiciji za osnovo vzamemo tiskano obliko).
Na tem mestu je treba še enkrat opozoriti na pojem delo in idejo združevanja zapisov.
Identične vsebine na različnih medijih, v različnih fizičnih oziroma pojavnih oblikah in
formatih bi bilo mogoče povezati po zgledu FZBZ (Funkcionalne, 2000). Eno delo na
različnih medijih oziroma v različnih pojavnih oblikah ali v različnih formatih bi bilo racionalno združiti v enem zapisu (združiti informacije o vseh pojavnih oblikah na enem
mestu).

15

Pri nas npr. spletne zbirke splošnih knjižnic, ki so nastale v skupinah, odgovornih za domoznanstvo, in
dLib (Digitalna knjižnica Slovenije).
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Ad 1) Zapis za spletni članek (zapis obstaja v bazi COBIB):
BIOMATERIAL evolution parallels behavioral innovation in the origin of orb-like
spider webs [Elektronski vir] / Todd A. Blackledge … [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Soavtorji: Matjaž Kuntner, Mohammad Marhabaie, Thomas C. Leeper & Ingi Agnarsson.
- Opis vira z dne 17. 11. 2012. - Št. članka: 833. - Bibliografija: str. 5-6. - Povzetek v angl.
V: Scientific reports [Elektronski vir]. - ISSN 2045-2322. - Vol. 2 (2012), str. 1-6.
doi: 10.1038/srep00833
1. Blackledge, Todd A. [avtor]
595.44
COBISS.SI-ID 34832173
Ad 2) Zapis za isto delo v različnih pojavnih oblikah: po vzoru ISBD (ER) (2000) bi bilo
možno več različnih fizičnih nosilcev (več pojavnih oblik) opisati v istem bibliografskem opisu. Kadar gre za identično vsebino in vizualno podobo oziroma za različne
pojavne oblike enega dela na različnih nosilcih in v različnih formatih, bi bibliografija
lahko v skladu s principom združevanja in racionalizacije podatkov vse elektronske
vire (ne le spletnih) popisovala na sledeči način:
CIGROVSKI, Matjaž
Kongres Knjiga na Slovenskem - prednosti in pasti elektronskega založništva
/ Matjaž Cigrovski, Tanja Turšek. - Dostopno tudi na: http://home.izum.si/cobiss/
OZ/2011_1-2/Html/clanek_09.html
V: Organizacija znanja. - ISSN 1580-979X. - Letn. 16, zv. 1/2 (2011), str. 53-56.
doi: 10.3359/oz1112053
655.4:004(497.4)(049.3)
COBISS.SI-ID 2035733
Ad 3) Združevanje zapisov (prvi zapis za Poezije Franceta Prešerna obstaja v bazi
COBIB, drugi je preoblikovan po načelu združevanja zapisov – razlikuje se predvsem
v opombi):
52

D. Škerget, B. Rifl: Spletni viri in slovenska bibliografija: študija primera, 35–56
Knjižnica, 58 (2014) 1-2

Prvi zapis:
PREŠEREN, France
Poezije [Elektronski vir] / France Prešeren. - El. knjiga. - Mengeš : Bird Publisher,
2012
Način dostopa (URL): http://www.bird-publisher.com/
ISBN 978-961-279-397-5 (pdf )
ISBN 978-961-279-398-2 (mobi)
ISBN 978-961-279-399-9 (ePUB)
821.163.6-1(0.034.2)
COBISS.SI-ID 260687872
Drugi zapis:
PREŠEREN, France
Poezije [Elektronski vir] / France Prešeren. - El. knjiga. - Mengeš : Bird Publisher,
2012
Način dostopa (URL): http://www.bird-publisher.com/
Besedilo dostopno v formatih pdf, mobi, ePUB na [tukaj vnesemo spletni naslov repozitorija NUK]. – Obstaja tudi izdaja na CD-ROM-u
ISBN 978-961-279-397-5 (pdf )
ISBN 978-961-279-398-2 (mobi)
ISBN 978-961-279-399-9 (ePUB)
821.163.6-1(0.034.2)
COBISS.SI-ID 260687872
ISBD (ER) (2000) ta način dovoljuje, a ISBD: International standard bibliographic
description: consolidated edition (2011) takega združevanja zapisov ne predvideva
več. Na str. 3–4 navaja tudi primere, kdaj je treba narediti nov bibliografski zapis – načeloma takrat, ko gre za nove izdaje. Le-te se pojavijo takrat, ko se določi, da obstajajo
znatne razlike v intelektualni ali umetniški vsebini vira. Vir, v katerem so te razlike le
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neznatne, praviloma ne dobi svojega lastnega bibliografskega zapisa, vendar se lahko agencije za katalogizacijo kljub temu odločijo, da naredijo več bibliografskih zapisov. Razlike, ki štejejo kot znatne, so dodatki ali izbrisi, razlike v programskem jeziku,
spremembe v nadgradnji ali izboljšavi učinkovitosti vira, modifikacije v programskem
jeziku ali operacijskem sistemu, ki omogočajo, da je vir kompatibilen z drugimi napravami in operacijskimi sistemi. Razlike, ki ne štejejo kot nova izdaja: razlika v velikosti
fizičnega nosilca (14 cm – 9 cm), razlike v formatu dokumenta, povezane z izpisom
(ASCII – PostScript), razlike v formatih, ki so povezani s sistemi (PC – Macintosh) in razlike v zvezi s kodo znakov, ali blokiranjem ali gostoto zapisovanja.

4

Zaključek

Elektronske publikacije, med njimi predvsem spletni viri, imajo zaradi svoje spremenljivosti pogosto slabšo bibliografsko podobo kot tiskani. Njihov nastanek je s tiskanimi
viri večkrat močno povezan (ali najprej nastanejo v elektronski obliki, da jih lahko natisnemo, ali so bili najprej natisnjeni in nato digitalizirani). Enake ali zelo podobne vsebine so kot enako delo na različnih enotah in v različnih oblikah objavljeni kot dokument na spletu (večinoma v pdf obliki) in/ali na CD-ROMu, hkrati lahko izide še tiskana
različica publikacije. V NUK je bila na primer za članke (oziroma sestavne dele) sprejeta
odločitev, da kreiramo le zapis za tiskano obliko, kadar obstaja članek v različnih pojavnih oblikah, npr. tako v tiskani kot spletni obliki. Povezavo do spletnega članka navedemo kot elektronsko verzijo v polje 856 (elektronska lokacija in dostop), v podpolje
u (enotna lokacija vira - URL) formata COMARC. Strog koncept ločevanja posameznih
vrst gradiva glede na njihovo fizično obliko bi v takih primerih zahteval kreiranje novih
zapisov. A ker je katalogizacija zamudna in draga in ker produkcija publikacij v različnih oblikah narašča, je potrebno katalogizacijo racionalizirati, zato je povezovanje
publikacij z enako vsebino s tega stališča vsekakor smiselno.
Pod imenom spletni viri se v kontekstu Slovenske bibliografije nahajajo predvsem tista
dela, ki so izvorno spletna, ali vsaj spletna in istočasno tiskana, nikakor pa ne digitalizirana dela, ki so nastala na podlagi starejšega tiskanega gradiva in so zaključena celota (se ne spreminjajo več in so na primer v pdf obliki).16 Katalogizacija digitaliziranih del namreč povzroča nemalo težav. Naj omenimo primer portala Termania
(http://www.termania.net/, datum dostopa 13. 11. 2013), ki vključuje 38 slovarjev v
digitalizirani obliki. Razvoj kakovostnih slovarjev je vedno postopen in njihov začetek
sega v čase, ko elektronski mediji še niso obstajali. Vsebine so lahko delno ali v celoti
prenesene v elektronsko okolje, se spreminjajo in nastajajo nove. Spreminjajo se lahko
16
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tudi bibliografski podatki, zamenjajo se uredniki in avtorji. Bibliografski popis zbirke
slovarjev ali posameznih slovarjev ali zgolj portala z vidika uporabnika brez podatka o
spletnem mestu ne nudi bistvenih uporabnih informacij.
Sodobni spletni mediji vse bolj nakazujejo, kako pomembno je dvoje: povezovanje
sorodnih spletnih vsebin na eni in učinkovito ter čim bolj pravilno predmetno označevanje na drugi strani, po načelu manj je več. Manjše število zapisov z navedbami sorodnih virov, po zgledu katalogizacije tiskanih člankov z navedbo druge verzije oziroma
sorodnega vira v opombi (856u – enotna lokacija vira - URL, 300a – splošna opomba)
in navedba DOI (digital object identifier oziroma identifikator digitalnega objekta) bi
pomenila večjo racionalizacijo pri katalogizaciji. Nacionalna bibliografija se z objavo
bibliografskih podatkov za različne vrste gradiva na enem mestu z jasnim vsebinskim
konceptom za zajem gradiva skuša približati uporabnikovim zahtevam in orodja razvijati tako, da bodo omogočala navedbo in povezovanje sorodnih virov in različnih
pojavnih oblik enega dela.
Informacije o spletnih virih je zaradi njihove specifičnosti še pomembneje ohraniti kot
informacije o drugih vrstah gradiva, ravno zato, ker so tako spremenljive in je njihova prisotnost in dosegljivost na spletu lahko le kratkotrajna. Te spletne vire je treba
najprej ohraniti ter šele nato zabeležiti podatke o njihovi vsebini in obliki ter času, v
katerem so nastali – slednje je naloga oddelka Slovenska bibliografija. Rezultat tega
dela bi imel poleg zgolj informativne še dodano zgodovinsko vrednost o produkciji
v nekem časovnem okviru, obogateno s povezavo do vira, shranjenega na drugem
mestu (arhiv, repozitorij), v primeru, da na spletu tega vira ne bi bilo več mogoče najti.
Tudi zato je toliko bolj pomembno imeti jasno in nedvoumno začrtana izhodišča za
začetek dela.
Raziskava, ki je sicer temeljila na porastu produkcije spletnih izvirnih znanstvenih člankov, je nedvomno pokazala, da spletni viri zaslužijo samostojno obravnavo in poseben
razdelek znotraj Slovenske bibliografije, neodvisno od drugih vrst bibliografij, se pravi
razdelek Slovenska bibliografija spletnih virov, ki bi vključevala tako serijske publikacije, monografske publikacije, sestavne dele ipd., z medsebojnimi povezavami, v primeru, da obstajajo različne pojavne oblike enega dela (npr. tako tiskana kot spletna
pojavna oblika). V praksi je to sicer težje izvedljivo, a ne nemogoče.
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