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Izvleček
Namen: Namen prispevka je spodbuditi razmislek o nekaterih smiselnih povezavah

med posameznimi metapodatki oziroma sklopi metapodatkov v bibliografskih zapisih
za starejše monografske vire, ki se nanašajo na fizične osebe, formalne in neformalne
skupine, podjetja in ustanove ter nekatere značilne materialne, likovno-oblikovne in
historične posebnosti ročno izdelane knjige, z namenom nadgradnje oziroma izboljšave funkcionalnosti bibliografskih zapisov ter kataloga in uporabniške izkušnje pri
iskanju, identifikaciji, izbiri in raziskovanju omenjenih podatkov ter pridobivanju najbolj relevantnih izvodov.

Metodologija/pristop: Pregledu lokacij in oblik obravnavanih metapodatkov v biblio

grafskih zapisih bibliografskega formata COMARC sledi analiza njihovih (sedanjih
in potencialnih) medsebojnih odnosov oziroma njihove medsebojne povezanosti. Ob
upoštevanju sodobnih funkcionalnih zahtev za bibliografski zapis in iz njih izhajajočih primerov uporabniških poizvedb ter na podlagi uveljavljenih raziskovalnih trendov na področju starejših monografskih virov so predstavljeni predlogi za vzpostavitev
nekaterih bistvenih povezav med specifičnimi metapodatki, ki bi omogočili njihovo
kontekstualizacijo v javnem katalogu (OPAC-u).

Rezultati: Rezultati analize kažejo na precejšnje pomanjkanje relevantnih medseboj-

nih povezav in odnosov med obravnavanimi metapodatki in sklopi metapodatkov v
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bibliografskih zapisih za starejše monografske vire, kar znižuje kakovost izkušnje pri
uporabi javnega kataloga pri tem segmentu. Z vzpostavitvijo predlaganih odnosov
med metapodatki bi bilo ugotovljene pomanjkljivosti iskalnika ter pomožnih filtrov
oziroma faset mogoče relativno enostavno odpraviti.
Omejitve raziskave: Raziskava je osredotočena predvsem na entitete, atribute in njihove odnose na ravni pojavne oblike (izdaja) in enote (izvod), kar pa je zaradi specifičnih materialnih in historičnih značilnosti obravnavanega gradiva in z njimi povezanih
uporabniških zahtev tudi razumljivo.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Izsledki analize ter iz njih izhajajoči predlogi in rešitve
so uporabni pri nadgradnji funkcionalnosti bibliografskega zapisa za starejše monografske vire, s tem pa tudi specifičnih funkcionalnosti javnega knjižničnega kataloga
na tem segmentu.
Ključne besede: starejši monografski viri, metapodatki, signeti, provenience, rokopisne

zabeležke, bibliografski opis, funkcionalne zahteve, format COMARC

Abstract
Purpose: The objective of the paper is to entice the consideration over some logical con-

nections between individual metadata and metadata groups in bibliographical records
for older monographic resources, pertaining to certain individuals, formal and nonformal groups, establishments, institutions, as well as some specific material, artistic,
graphical and historical aspects of the hand-made book, with a purpose to upgrade
and improve the functionalities of the bibliographical records, public catalogue and
the user search, identification, selection, and exploration tasks including the task of
obtaining the most relevant copies.

Methodology/Approach: An overview of the locations and forms of the metadata in

question in the bibliographical records in the COMARC bibliographical format is followed by an analysis of their (existing and potential) relations and connections. With
the consideration of modern functional requirements for bibliographical descriptions
and the deriving user tasks and user cases, as well as the existing research trends in
the field of older monographic resources, suggestions for some essential connections
between the specific metadata which would enable their contextualization in the public catalogue (OPAC).

Results: The results of the analysis show a considerable lack of relevant connections

and relations among the metadata and the metadata groups in question in the bibliographical records for older monographic resources. This reduces the quality of the
public catalogue user’s experience on this segment significantly. With the establishment of the suggested relations, the deficiencies in the search interface as well as the
filtration and faceting tools would be relatively easy to improve.

Research limitations: The research focuses primarily on the entities, attributes and their
relations at the manifestation (editions) and item (copies) level, which is understandable because of the specific material and historical aspects of the library materials in
question and the pertaining researchers’ requirements.
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Originality/Practical implications: The results of the analysis, and the deriving suggestions and solutions are applicable in the process of the older monographic resources
bibliographical description and record functionalities upgrading, as well as in the upgrading of particular functionalities of the public catalogues for this segment.
Keywords: older monographic resources, metadata, printers’ marks, provenances, handwritten notes, bibliographic description, functional requirements, COMARC format

1 Uvod
Med starejše monografske vire prištevamo vse publikacije, ki so izšle od izuma
tiska do začetka strojne izdelave knjige v obdobju industrijske revolucije. Zaznamujejo jih številne materialne, likovno-oblikovne in historične značilnosti ter
posebnosti, pa tudi nekaj specifičnih individualnih in korporativnih podrobnosti
na ravni pojavne oblike (izdaje) in posamezne enote (izvoda). Številne podatke,
značilne za starejše, ročno izdelane publikacije katalogizatorji vnašamo v temu
namenjena polja in podpolja formata COMARC. Na strani uporabnikov teh podatkov oziroma knjižničnih katalogov se prav tako pojavljajo značilne raziskovalne
potrebe, ki izhajajo iz različnih interesnih področij v okviru zgodovine tiskarstva,
založništva, knjigotrštva, knjigoveštva, cirkulacije in recepcije knjige, splošne
kulturne zgodovine, umetnostne zgodovine ter zgodovine in njenih pomožnih
ved.
Statistični podatki o informacijskih zahtevkih oziroma uporabniških poizvedbah
v Zbirki starih tiskov Narodne in univerzitetne knjižnice kažejo, da se je med
letoma 2010 in 2016 le 20 % posameznih vprašanj in obsežnejših raziskav na področju starejših, ročno izdelanih publikacij oziroma starejših monografskih virov
nanašalo (zgolj) na njihove vsebinske vidike. Preostalih 80 % poizvedb se je nanašalo (tudi) na podatke o proveniencah, različnih rokopisnih zabeležkah, signetih, posameznih likovnih in dekorativnih elementih, vezavah in vodnih znakih.
Med najpogostejše poizvedbe uporabnikov oziroma raziskovalcev starejših monografskih virov sodijo:
–– poizvedbe o nekdanjih lastnikih posameznih enot oziroma izvodov (proveniencah),
–– poizvedbe o rokopisnih zabeležkah oziroma anotacijah (npr. marginalijah,
posvetilih in avtografih) v posameznih enotah oziroma izvodih ter njihovih
avtorjih (tudi v povezavi s proveniencami),
–– poizvedbe o signetih v povezavi z založniki in s tiskarji ter kraji in z državami
izida/natisa.
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Med njimi so tudi občasna vprašanja o dekoraciji in strukturnih elementih knjiž
nih vezav,1 likovnih in drugih dekorativnih elementih v povezavi s posamezno
izdajo (različico izdaje), posameznim izvodom ali posameznim avtorjem ilustracij
(grafik), knjigotržcih, knjigovezih in vezavah, papirnicah in vodnih znakih ter
cenzorjih oziroma izdajateljih tiskarskih privilegijev.
Medtem ko katalogizacijski standardi in pravilniki ter priročniki, kot so ISBD
Consolidated (2011), RDA Toolkit (2016) ter Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (Verona, 1983, 1986), omenjene podatke in njihovo vlogo v okviru
sedanjih in potencialnih nalog ter funkcionalnosti bibliografskega opisa na nivoju pojavne oblike in posamezne enote obravnavajo precej nesistematično oziroma naključno,2 pa bibliografski formati, kot sta UNIMARC (2008) in COMARC/B
(1991–2008), omogočajo precej natančno beleženje posameznih podatkov, ki se
nanašajo na materialne, likovne in historične značilnosti starejših, ročno izdelanih publikacij oziroma starejših monografskih virov. Te podatke je v bibliografske
zapise mogoče vnašati v obliki kodiranih oziroma normiranih metapodatkov ali
pa v obliki bolj ali manj standardiziranih tekstovnih opomb. Ne glede na njihovo
prisotnost v bibliografskih zapisih, pogosto pa tudi zelo visoko raven podrobnosti, so s stališča potencialnih dodatnih funkcionalnosti bibliografskega zapisa
oziroma specifičnih uporabniških potreb na tem segmentu gradiva precej slabo
izkoriščeni.
Prispevek je nastal na podlagi referata z naslovom: Sekundarni bibliografski podaci u bibliografskim zapisima: bibliografske baze i istraživački trendovi, ki je bil leta
2015 predstavljen na posvetovanju 2. međunarodni interdisciplinarni znanstveni
skup »Knjižna baština danas« v Osijeku in bo predvidoma objavljen v Analih
HAZU (Svoljšak, v tisku). Izvorni prispevek obravnava splošno problematiko prisotnosti in iskalnosti (meta)podatkov o vodnih znakih, signetih, proveniencah,
rokopisnih zabeležkah ter strukturnih in dekorativnih elementih ročno izdelanih
knjižnih vezav v bibliografskih zapisih in katalogu, medtem ko se ta prispevek
poglobljeno in podrobneje ukvarja z (meta)podatki o proveniencah, signetih in
rokopisnih zabeležkah v bibliografskih zapisih za starejše monografske vire s
posebnim poudarkom na predlogih za razvoj formata COMARC in funkcionalnosti javnega kataloga za ta segment gradiva, glede na cilje in funkcije kataloga, ki jih določa Iflina Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (Izjava o

1

2
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Za analizo problematike metapodatkov o strukturnih in dekorativnih elementih vezav v biblio
grafskih opisih za starejše monografske vire oziroma v formatih COMARC in UNIMARC glej
Svoljšak idr. (v tisku).
Izjema je italijanski REICAT (2009), ki se podrobneje ukvarja tudi z odgovornostmi na nivoju
posamezne enote ter nekaterimi materialnimi vidiki starejših monografskih virov.
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mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP), 2017) oziroma glede na entitetno-odnosni model FRBR.

2 Analiza lokacij, oblik in povezav med (meta)podatki, značilnimi
za starejše monografske vire v formatu COMARC
Izhajajoč iz opaženih specifičnih informacijskih potreb raziskovalcev starejših monografskih virov bomo izvedli analizo lokacij, oblik in funkcionalnosti
naslednjih (meta)podatkov in sklopov (meta)podatkov v formatu COMARC, ki
predstavljajo tudi največji delež uporabniških poizvedb. To so (meta)podatki o:
–– proveniencah,
–– signetih (v povezavi s posameznimi tiskarji, založniki in knjigotržci ter mesti
izida) in
–– rokopisnih zabeležkah oziroma različnih anotacijah (v povezavi s proveniencami).
Ob analizi posameznega sklopa podatkov podajamo tudi predloge za vzpostavitev ustreznih povezav, ki bi omogočile njihovo kontekstualizacijo, s tem pa tudi
izboljšave funkcionalnosti kataloga pri njihovem iskanju, identifikaciji, izbiri
ter odkrivanju. Predstavljeni predlogi so osredotočeni predvsem na izkoriščanje
(meta)podatkov, ki so že prisotni v zapisih za starejše monografske vire v formatu
COMARC, v posameznih primerih so podani tudi predlogi za dopolnitev formata,
ki bi bila nujna za doseganje celostnih rešitev.
Analiza in predlogi se naslanjajo na sodobne funkcionalne zahteve za bibliografski zapis in iz njih izhajajoče primere uporabniških poizvedb (Riva, Le Bœuf in
Žumer, 2016), pri čemer je posebna pozornost posvečena vzpostavljanju odnosov
med posameznimi (meta)podatki in sklopi (meta)podatkov po vzoru RDA Toolkit
(2016), ki sicer tukaj obravnavanega segmenta podatkov trenutno, razen v primeru podatkov o nekdanjem lastništvu oziroma proveniencah ter identifikatorjih
in lokacijah posameznih enot, še ne obravnava dovolj celostno in podrobno, da
bi bilo njegove rešitve mogoče neposredno aplicirati na predstavljene primere.
2.1 Provenience
Provenience oziroma nekdanje lastništvo posameznih enot oziroma sklopov
gradiva je mogoče ugotavljati in določati na podlagi rokopisnih zabeležk in zaznamkov, kot so podpisi, ekslibrisi, anotacije, avtografi, supralibrosi, lastniške
vezave, stare signature in žigi, ter iz različnih evidenc, kot so inventarne knjige
Knjižnica, 2017, 61(1–2), 101–117
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in drugi arhivski dokumenti. Podatki o proveniencah so izjemnega pomena za
rekonstrukcijo historičnih knjižničnih zbirk, pa tudi za različne študije ter analize
cirkulacije in recepcije posameznega avtorja, dela ter izrazne in pojavne oblike
(npr. prevoda, izdaje). Nekdanji lastniki so lahko fizične osebe, formalne in neformalne skupine (npr. rodbine) ali različne pravne osebe (samostani, šolske ustanove in podobno). Posamezen izvod pogosto izkazuje več različnih provenienc,
kar omogoča rekonstrukcijo nekdanjega lastništva skozi čas in prostor (Svoljšak
in Kocjan, 2013).

Slika 1: Lastniški vpis Wolfganga Engelberta Auersperga v Aldrovandijevi Serpentum,
et draconum historiae libri duo iz leta 1640

Podatki o proveniencah so v bibliografskem zapisu formata COMARC prisotni
v polju 317 (opomba o izvoru, Slika 2) oziroma v polju 316 (opomba k izvodu,
Slika 3), kadar se podatku o provenienci/proveniencah pridružujejo še podatki
o drugih značilnosti oziroma posebnostih posameznega izvoda oziroma enote.
Polji vsebujeta tudi podpolji 5 in 0, ki podatke o nekdanjem lastništvu in/ali
posebnostih izvoda povezujeta s podatkom o signaturi posameznega izvoda in
ustanovi, ki ga hrani. Nobena od omenjenih opomb ne predvideva standardiziranih ali normiranih podatkov pri opisu znamenj nekdanjega lastništva in navedbi
nekdanjih lastnikov.
Podatke o posameznikih, ki so bili identificirani kot nekdanji lastniki, je mogoče
kot normirane podatke vnašati tudi v polje 702 (osebno ime – sekundarna odgovornost), vendar le do nivoja ustanove, ki hrani opisovani izvod, ne pa tudi
do nivoja signature posameznega izvoda, kar je problematično predvsem, kadar
ustanova hrani več izvodov, ki izkazujejo različne provenience. Število ponovitev
polj 316, 317 in 702 v primeru večjega števila izvodov z različnimi proveniencami
sicer ni omejeno.
317

a

Izvod iz knjižnice Wolfganga Engelberta Auersperga (na vrhu naslovne strani
zabeležka: Wolfg. Engleberti S. R. I. Com. Ab Aursperg … Cat. Inser. Anno 1655)

5

50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

0

GS I 2234
Slika 2: Zapis podatkov o provenienci v formatu COMARC
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316

a
5
0

Izvod iz knjižnice Wolfganga Engelberta Auersperga z manjkajočo naslovno
stranjo in brez prilog na koncu knjižnega bloka
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
GS I 9943

Slika 3: Zapis podatkov o provenienci in posebnostih opisovanega izvoda v formatu COMARC

702

3
a
b
f
4
5

38206819
Auersperg
Wolfgang Engelbert von
1641-1709
390 - prejšnji lastnik
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
Slika 4: Zapis podatkov o nekdanjem lastništvu v formatu COMARC

Omogočanje iskanja oziroma identifikacije, izbire in raziskovanja podatkov o
nekdanjih lastnikih v knjižničnem katalogu predpostavlja naslednje ukrepe:
–– dosleden vnos normiranih podatkov o nekdanjih lastnikih, ne glede na to,
ali so fizične osebe, formalne ali neformalne skupine ter pravne osebe, v polje 702 oziroma vzpostavitev normativne baze z zapisi za vse vrste nekdanjih
lastnikov;
–– vzpostavitev povezave med normiranimi podatki o nekdanjih lastnikih ter podatki o ustanovah in signaturah posameznih izvodov v hrambi posameznih
ustanov (uvedba podpolja 0 v polju 702, Slika 5);
–– uvedba fasete »nekdanji lastnik« v naboru filtrov v javnem katalogu, kadar
so ti podatki prisotni v bibliografskem opisu oziroma v bloku 7XX formata
COMARC (koda 390 v podpolju 4 polja 702);
–– vzpostavitev možnosti iskanja po nekdanjih lastnikih v izbirnem in ukaznem
načinu iskanja, vezano na prisotnost kode 390 v podpolju 4 polja 702.
702
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f
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38206819
Auersperg
Wolfgang Engelbert von
1641-1709
390 - prejšnji lastnik
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
GS I 2234
Slika 5: Polje 702 s podpoljem 0, ki omogoča povezavo podatkov o nekdanjem
lastniku s podatki o posameznem izvodu v posamezni ustanovi

Funkcionalnosti kataloga bi pri iskanju, identifikaciji, izbiri in raziskovanju
podatkov o nekdanjem lastništvu morale uporabnika voditi od splošnega k
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specifičnemu (delo, izrazna oblika, pojavna oblika -> posamezna enota/izvod
in njen nekdanji lastnik) ali pa od specifičnega k splošnemu (nekdanji lastnik
posamezne enote/izvoda -> pojavna oblika, izrazna oblika, delo). Katalog bi tako
uporabniku moral odgovoriti na vprašanje: »Kateri naslovi/izdaje ipd. so bili nekoč v lasti posamezne osebe ali ustanove?«, pa tudi na vprašanje: »Del katere
zbirke je bil nekoč točno določen posamezen naslov/izdaja ipd.?« S tem bi bila
omogočena tako (virtualna) rekonstrukcija in analiza historičnih zbirk kot tudi
kontekstualizacija podatkov o nekdanjem lastništvu v povezavi s posamezno izrazno oziroma pojavno obliko.
2.2 Signeti
Tiskarski, založniški in knjigotrški signeti so industrijski zaščitni znaki. Najpogosteje jih najdemo na naslovni strani, drugih preliminarnih straneh ali na koncu
knjižnega bloka ob eksplicitih, kolofonih in registrih. Posebej pogosto se pojav
ljajo v gradivu iz 15., 16. in 17. stoletja. Slog in vsebina signetov se praviloma
skladata s splošnimi umetnostnimi, literarnimi in estetskimi usmeritvami posameznega obdobja in/ali prostora, zato jih raziskovalci najpogosteje obravnavajo z
umetnostnozgodovinskega ali ikonografskega vidika. Pomembni so tudi za identifikacijo posameznega založnika, tiskarja ali knjigotržca, kadar v opisovanem
viru ni nobenega drugega podatka o odgovornosti za pojavno obliko (izdajo).

Slika 6: Signet beneškega tiskarja Melchiorreja Sesse mlajšega
na naslovni strani Homerjeve Odiseje iz leta 1551

Podatki o tiskarskih in založniških signetih so v bibliografskem zapisu formata
COMARC prisotni v podpoljih j in k polja 140 (antikvarno gradivo – splošno, Sliki
8 in 9) kot kodirani podatki, s katerimi označujemo prisotnost oziroma odsotnost
(zgolj tiskarskih in založniških) signetov. Posebnega podpolja za označevanje
prisotnosti knjigotrških signetov v formatu COMARC ni. Neizpolnjeni podpolji
pomenita, da opisovani vir ne vsebuje tiskarskega oziroma založniškega signeta,
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koda »1« v enem ali drugem podpolju pa pomeni, da opisovani vir vsebuje tiskarski oziroma založniški signet.

Slika 7: Naslovna stran brevirja iz leta 1595 oziroma 1596, ki sta ga v sozaložništvu izdala Giovanni
Bernardo Sessa in Barezo Barezi in zato prinaša signeta obeh tiskarjev oziroma založnikov

140

j

1 - tiskarski signet je prisoten
Slika 8: Zapis podatkov o prisotnosti tiskarskega signeta v formatu COMARC

140

k

1 - založniški signet je prisoten
Slika 9: Zapis podatkov o prisotnosti založniškega signeta v formatu COMARC

Glavni strokovni problem pri vnosu oziroma kodiranju podatkov o signetih predstavlja dejstvo, da funkcije tiskarja, založnika in knjigotržca v razvoju tiskarske,
založniške in knjigotrške obrti oziroma industrije3 med seboj niso bile strogo ločene ali formalno zamejene, kot so danes, pač pa so se, posebej v 15., 16. in 17.
stoletju, neprenehoma izmenjevale in spreminjale. Zato bi bilo smiselno razmisliti o združevanju podpolj 140 j in k v eno samo podpolje, v katerem bi označili
zgolj prisotnost signeta, ne glede na opredelitev odgovornosti za pojavno obliko
oziroma izdajo v impresumu, kolofonu ali eksplicitu (založnik, tiskar, knjigotržec
ali različne kombinacije funkcij). Bibliografski opis ter bibliografski format bi se
s tem tudi smiselno prilagodila zgodovinskim dejstvom, povezanim z razvojem
knjižne industrije. Določena oseba je namreč v določenem obdobju lahko nastopala kot tiskar in/ali založnik, v drugem pa kot založnik in/ali knjigotržec,

3

Vloge tiskarja, založnika in knjigotržca med seboj niso ločene in se pogosto izmenjujejo. Določena oseba/ustanova je lahko hkrati založnik, tiskar in knjigotržec ali pa določena oseba/
ustanova nekaj časa nastopa samo kot založnik, nekaj časa samo kot tiskar, nekaj časa pa samo
kot knjigotržec (v različnih kombinacijah). Kot založnik lahko nastopa tudi avtor ali mecen (glej
Richardson (1999), Febvre in Martin (2010) ter številne druge temeljne in aktualne znanstvene
študije s področja zgodovine knjige, vključno s podatkovnimi bazami, kot sta ISTC (2016) in
EDIT16 (2016)).
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obstajale pa so tudi tako imenovane tiskarske in založniške družbe ter različna
formalna in manj formalna partnerstva (Slika 7), ki so združevala fizične in pravne osebe s področja tiskarske, založniške in knjigotrške obrti in industrije, s tem
pa tudi njihove zaščitne znake (signete), ki so se glede na vlogo in pripadnost
posameznikov lahko pojavljali v različnih kombinacijah in kontekstih.
Vnos podatkov o prisotnosti signeta/signetov v posameznem opisovanem izvodu
se tako ne bi ravnal po vsakokratni navedbi vloge oziroma funkcije posamezne
osebe/delavnice/družbe v impresumu, kolofonu in eksplicitu, ampak bi bil prisoten le kot splošna kategorija, uporabna za indeksacijo ter vzpostavitev ustreznih
faset in filtrov, namenjenih iskanju oziroma identifikaciji, izbiri in raziskovanju
podatkov o pojavnih oblikah (izdajah), ki vsebujejo signete posameznih tiskarjev,
založnikov in/ali knjigotržcev ter obratno.
Uporabniške poizvedbe, ki smo jih v preteklih letih zabeležili v Zbirki rokopisov,
redkih in starih tiskov NUK-a, povezane z založniki, tiskarji in knjigotržci ter njihovimi signeti, se najpogosteje nanašajo na:
–– prisotnost signetov v izdajah posameznega tiskarja, založnika oziroma knjigotržca,
–– prisotnost signetov v izdajah z določenega ozemlja (npr. Italija, Francija),
–– prisotnosti signetov v izdajah iz določenega mesta (npr. Benetke, Pariz),
–– prisotnost signetov v izdajah iz določenega obdobja (npr. 1500–1600),
–– različne kombinacije zgornjih poizvedb (npr. signeti v pariških izdajah med
1550 in 1600, signeti italijanskih tiskarjev v 15. stoletju, signeti določenega
tiskarja/založnika/knjigotržca v določenem obdobju).
102
140

210

620
702 01

a
j
k
a
c
d
d
3
a
b
f
4

ita - Italija
1 - Zapis podatkov o nekdanjem lastništvu v formatu COMARC signet je
prisoten
1 - založniški signet je prisoten
Venetiis
ex officina Melchioris Sessae
1551
Venezia
38206819
Sessa
Melchiorre
1641–1709
610 - tiskar

Slika 10: Polja in podpolja v formatu COMARC, nujna za vzpostavitev nujnih povezav ter faset in
filtrov na relaciji država izida-kraj izida-leto/obdobje izida, tiskar/založnik/knjigotržec-signet
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Da bi omogočili iskanje, identifikacijo, izbiro in raziskovanje različnih kombinacij
zgoraj naštetih podatkov v knjižničnem katalogu, bi bili nujni naslednji ukrepi:
–– dosleden vnos normiranih podatkov o tiskarjih, založnikih in knjigotržcih,
ne glede na to, ali so fizične osebe, formalne ali neformalne skupine oziroma
pravne osebe, v polje 702 (kode v podpolju 4: 160-knjigotržec, 610-tiskar in
650-založnik) oziroma vzpostavitev normativne baze z zapisi za individualne
in korporativne odgovornosti za to področje;
–– dosleden vnos sodobne oblike imena kraja izida v podpolje 620 d;
–– dosleden vnos podatka o prisotnosti signeta v posamezni pojavni obliki oziroma izdaji, ne glede na to, ali gre za tiskarski, založniški ali knjigotrški signet,
v za to namenjeno podpolje polja 140 v formatu COMARC (glej Sliko 10);
–– uvedba filtra »vsebuje signet« v naboru faset (OPAC), kadar so ti podatki prisotni v bibliografskem opisu oziroma v določenih poljih formata COMARC.
Nadgradnja funkcionalnosti kataloga na tem segmentu bi morala omogočati tudi
različne povezave med podatki o državi in kraju izida/natisa, letu/obdobju izida/
natisa, podatki o tiskarju, založniku oziroma knjigotržcu in podatki o prisotnosti
signetov v posameznih izdajah oziroma pojavnih oblikah.
2.3 Rokopisne zabeležke
Rokopisne zabeležke obsegajo vse zaznamke, ki so jih nekdanji lastniki oziroma
uporabniki in bralci posamezne enote oziroma izvoda pustili na katerem koli
mestu v gradivu. Tako imenovani anotirani izvodi so posebnega pomena za razis
kovanje recepcije posameznih del ter njihovih izraznih in pojavnih oblik skozi
prostor in čas, pa tudi za raziskovanje provenienc na ravni posamezne enote
(izvoda).

Slika 11: Avtograf – posvetilo avtorja Žigi Zoisu v Deliciae Cobresianae iz leta 1782
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Med rokopisne zabeležke, iz katerih so mnogokrat neposredno razvidne tudi provenience, sodijo posvetila, avtografi, rokopisni ekslibrisi in različni (datirani ali
nedatirani) podpisi lastnikov. Med najpogostejšimi rokopisnimi zabeležkami, iz
katerih je s pomočjo paleografskih in grafoloških metod prav tako mogoče razbrati nekdanje lastništvo, so obrobni komentarji oziroma marginalije ter različne
zabeležke in komentarji na spojnih listih.

Slika 12: Besedna igra na spojnem listu v Templum omnium iudicium pontificiae,
cesareae, regiae, inferiorisque potestatis iz leta 1575, avtor je Gašper Žitnik

Podatki o rokopisnih zabeležkah so v bibliografskih zapisih formata COMARC
prisotni v poljih 316 ali 317 (Sliki 13 in 14) v obliki nestandardiziranih opomb k
izvodu in/ali opomb o provenienci. Posebnega polja za označevanje prisotnosti
zabeležk oziroma anotacij v formatu COMARC ni.
316

a
5
0

Na fol. 56r krajša besedna igra, ki se nanaša na toskansko vojvodinjo Bianco
Capelli, avtor Gašper Žitnik
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
GS I 7878
Slika 13: Zapis podatkov o rokopisni zabeležki v formatu COMARC

317

a
5
0

Izvod iz knjižnice Žige Zoisa z avtografom (avtorjevim posvetilom) na sprednjem
spojnem listu
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
GS I 9999

Slika 14: Zapis podatkov o provenienci in posebnostih opisovanega izvoda v formatu COMARC

Da bi omogočili iskanje, identifikacijo, izbiro in raziskovanje izraznih oblik, pojavnih oblik oziroma posameznih enot (izvodov), ki vsebujejo rokopisne zabeležke, pa tudi identifikacijo njihovih avtorjev, kadar je to mogoče, bi bili nujni
naslednji ukrepi:
–– dosledno (standardizirano) beleženje podatkov prisotnosti rokopisnih zabeležk (anotacij) v posameznih enotah, ki bi bili vezani na posamezen izvod iz
posamezne ustanove. To bi lahko omogočili z ustreznim podpoljem v polju 141
112
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(antikvarno gradivo – značilnosti izvoda), v katerem bi bilo podatke mogoče
povezati s posamezno ustanovo in posameznim izvodom (kodo »1« za izvod z
anotacijami/anotiran izvod);
–– dosleden vnos normiranih podatkov o (identificiranih) avtorjih zabeležk/anotacij, vezanih na posamezen izvod in posamezno ustanovo, v polje 702 (enako
kot pri proveniencah, glej poglavje 2.1);
–– uvedba ustreznih kod za identificirane avtorje zabeležk/anotacij v podpolju
702 4 (glej Sliko 15).
141

200 0

y
5
0
a

205
316

f
a
a

700 01

702 01

5
0
3
a
b
4
3
a
b
f
4
4
5
0

1 - izvod vsebuje anotacije
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
GS I 7878
Templum omnium iudicum pontificiae, cesareae, regiae, inferiorisque
potestatis
auctore D. Lancellotto Conrado Laudense
Editio tertia
Na fol. 56r krajša besedna igra, ki se nanaša na toskansko vojvodinjo
Bianco Capelli, avtor Gašper Žitnik
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
GS I 7878
38206819
Corradi
Lancelotto
070 - avtor
556748
Žitnik
Gašper
1541–1552
390 - prejšnji lastnik
999 - avtor anotacij
50001 - Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
GS I 7878

Slika 15: Osnovna polja in podpolja v formatu COMARC, nujna za vzpostavitev nujnih povezav ter
faset in filtrov na relaciji delo/avtor-pojavna oblika-(anotirana) enota ter (anotirana) enota/avtor
anotacij (vključno s podatkom o nekdanjem lastništvu/provenienci)

Nadgradnja funkcionalnosti kataloga na tem segmentu bi vključevala vzpostavitev dveh faset: »anotirani izvodi« ter »avtor anotacij«, v primeru, da se zgoraj
našteti podatki standardizirani in normirani pojavljajo v bibliografskem opisu
oziroma zapisu formata COMARC. Iskanje, identifikacija, izbira in raziskovanje
enot bi bilo tako mogoče na relaciji: delo/avtor-pojavna oblika (izdaja)-anotirana
enota (izvod)/avtor anotacij, ob tem pa bi bilo smiselno razmisliti tudi o nadgradnji iskalnika, da bi lahko omogočal iskanje vseh enot, ki vsebujejo anotacije
istega avtorja oziroma istega nekdanjega lastnika, kadar je ta identificiran.

Knjižnica, 2017, 61(1–2), 101–117

113

Sonja Svoljšak

3 Sklep
Ob nenehnem povečevanju zanimanja za različne elemente in vidike stare, ročno izdelane knjige, vključno s temeljnimi raziskavami in študijami na področju
zgodovine knjige, ki slednjo obravnavajo kot kulturni, materialni in zgodovinski
objekt v kontekstu različnih kulturno-zgodovinskih okvirjev, in s tem povezanimi
informacijskimi potrebami specifičnih skupin uporabnikov se odpirajo metodološka in tehnična vprašanja, ki se nanašajo na funkcionalnosti sedanjih bibliografskih opisov/zapisov oziroma katalogov in podatkovnih zbirk na tem segmentu. V
prvi vrsti gre za vprašanje prisotnosti oziroma odsotnosti sodobnih funkcionalnosti bibliografskih zapisov in bibliografskih podatkovnih zbirk (katalogov) na
področju starejših monografskih virov in njihovih posebnosti, v širšem smislu
pa zagotovo tudi za vprašanje možnih povezovanj med različnimi podatkovnimi zbirkami in katalogi drugih kulturnih institucij, ki tako kot knjižnice hranijo
tovrstno gradivo in gradijo podatkovne zbirke. Osnovo za razmislek o povezovanju in boljši kontekstualizaciji metapodatkov v okviru bibliografskih, pa tudi
drugih metapodatkovnih formatov in podatkovnih zbirk različnih dediščinskih
inštitucij, nudijo Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (ICP) (2017) in
družina konceptualnih modelov FRBR, ki so zbrani v okviru modela FRBR Library
Reference Model (Riva idr., 2016), pa tudi katalogizacijski pravilnik Resource Description and Access – RDA (RDA Toolkit, 2016), ki na prvo mesto postavlja prav
odnose med posameznimi entitetami in sklopi podatkov v bibliografskem opisu.
Rezultati opravljene analize kažejo na pomanjkanje relevantnih medsebojnih
povezav in odnosov med obravnavanimi metapodatki in sklopi metapodatkov v
bibliografskem opisu oziroma bibliografskih zapisih formata COMARC za starejše
monografske vire, kar znižuje kakovost uporabniške izkušnje pri uporabi javnega
kataloga na tem segmentu. Z vzpostavitvijo predlaganih odnosov med kodiranimi
in normiranimi metapodatki oziroma relevantnimi sklopi metapodatkov bi bilo
ugotovljene pomanjkljivosti na področju iskalnika ter pomožnih filtrov in faset
mogoče relativno enostavno odpraviti. Večina nadgradenj, ki bi jih potrebovali za
dosego predlaganih izboljšav oziroma funkcionalnosti bibliografskih zapisov na
tem segmentu gradiva4 in kataloga, je izvedljiva brez bistvenih posegov v sedanji
format, saj so podatki, ki jih potrebujemo, v zapisih za starejše monografske vire
že prisotni. Na nekaterih točkah (glej poglavje 2.2) bi bilo treba razmisliti tudi o
ustreznih in smiselnih spremembah in nadgradnjah v smeri prilagoditve bibliografskega formata realnim zgodovinskim okoliščinam in dejstvom na področju
zgodovine založništva, knjigotrštva in tiskarstva, predvsem pa uporabniškim

4

Glej tudi analizo izvedljivosti FRBR-izacije na področju bibliografskih zapisov za starejše monografske vire T. Katić (2007).
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potrebam. Najpomembnejšo izboljšavo na tem področju predstavljajo funkcionalne nadgradnje in prilagoditve uporabniškega iskalnika ter določanje relevantnih filtrov oziroma faset za obravnavani segment gradiva. Zagotovo je na
mestu tudi razmislek o tem, katere funkcionalnosti in raziskovalna orodja bi bili
uporabni na širšem, splošnem nivoju (vse gradivo, ne glede na datacijo), katere
pa bi bilo smiselno aplicirati samo v povezavi z gradivom, ki ima značilnosti
starejših monografskih virov oziroma je bibliografsko obdelano v skladu s temi
posebnostmi (Slika 16).

Slika 16: Segmentacija kataloga z namenom omogočanja prilagojenih funkcionalnosti
(iskanje, filtri, fasete) glede na specifične (meta)podatke v bibliografskih zapisih
za gradivo, nastalo v tem obdobju (prirejeno po: COBISS+, 2016)

Skrbniki in katalogizatorji starejšega knjižničnega gradiva smo praviloma tudi
primarni informatorji za ta segment. Vedno pogosteje se srečujemo s komplek
snimi uporabniškimi oziroma raziskovalnimi vprašanji, ki se nanašajo tako na
vsebino naših zbirk kot tudi na zgoraj obravnavane materialne in zgodovinske
posebnosti. Preostajata nam dve rešitvi: kompleksne poizvedbe tipa: »katere izdaje Boccacciovega Dekamerona vsebujejo anotacije«, »koliko francoskih izdaj iz
16. stoletja vsebuje tiskarske signete« ali »koliko knjig je bilo nekoč v lasti Janeza
Krstnika Seebacha« lahko še nadalje rešujemo na analogen način, to je s pomočjo
vsakokratnega pregledovanja (pre)obsežnega števila posameznih bibliografskih
zapisov oziroma fizičnih enot. Lahko pa tudi nadgradimo in optimiziramo vnos
specifičnih podatkov v bibliografske zapise, s ciljem omogočanja njihove medsebojne povezanosti oziroma kontekstualizacije v javnem katalogu. Z naslonitvijo
na sodobne konceptualne modele oziroma funkcionalne zahteve za bibliografski
zapis bi se vsekakor približali plodnejšemu sodelovanju med katalogizatorji ter
raziskovalci različnih vidikov in posebnosti starejših monografskih virov na bolj
smiseln in dolgoročen način. Vsak že uveljavljen ali dodaten (meta)podatek, ki
bi ga kontekstualizirali z namenom bolj poglobljenega iskanja in raziskovanja, bi
zagotovo omogočil naprednejšo uporabniško izkušnjo, ki bi bila hkrati skladna
tudi s specifičnimi uporabniškimi potrebami na tem področju. To bi bil prav tako
velik korak proti celovitejši predstavitvi značilnih in pomembnih vidikov naše
pisne kulturne dediščine, ki bi tako zagotovo prinesel tudi številne nove potenciale pri povezovanju in izmenjavi podatkov z drugimi kulturnimi ustanovami
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ter sodelovanju s skrbniki mednarodnih podatkovnih zbirk in katalogov s področja starejšega gradiva oziroma pisne kulturne dediščine, kot so ISTC, GW, MEI,
EDIT16, VD16 in CERL Thesaurus, ter z globalno znanstveno-raziskovalno skupnostjo, ki se ukvarja z različnimi vidiki zgodovine knjige.
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