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Izvleček
Namen: Širši strokovni javnosti želimo predstaviti aktivnosti, ki so del sistema zagotav

ljanja kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov v COBIB.SI in jih izvajamo v
Institutu informacijskih znanosti (IZUM). Predstavljene aktivnosti, izvedene leta 2016,
so usmerjene v spremljanje dela katalogizatorjev začetnikov, v identificiranje biblio
grafskih zapisov z istovrstnimi pomanjkljivostmi in spremljanje kakovosti dnevne pro
dukcije bibliografskih zapisov.

Metodologija/pristop: V treh predstavljenih aktivnostih smo uporabili različne oblike
vzorčenja bibliografskih zapisov s pripadajočimi normativnimi zapisi, podana pripo
ročila za izbrane zapise so temeljila na strokovnem pregledu ter veljavnih katalogiza
cijskih pravilih in formatu COMARC. V vseh aktivnostih smo katalogizatorje zaprosili
za ročno odpravo pomanjkljivosti.
Rezultati: Analiza je pokazala, da so aktivnosti pripomogle k identifikaciji in odpravi
nekaterih napak predvsem v bibliografskih zapisih. Ocenili smo, da je bila odzivnost
dobra, katalogizatorji, ki so bili obveščeni po elektronski pošti, so prejete predloge po
zitivno sprejeli, na voljo so imeli tudi dodatno pomoč in informacije po telefonu.
Omejitve raziskave: V prispevku nismo podali podrobnejše analize vsebine priporočil

in vrednotenja kakovosti zapisov, podana priporočila so temeljila na pregledu zapisov
brez predlog/virov.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Sistem spremljanja kakovosti COBIB.SI in aktivnosti,
izvedene leta 2016, so predstavljeni prvič. Predstavljene so tudi nekatere izboljšave v
segmentu za katalogizacijo, ki so rezultat spremljanja kakovosti COBIB.SI.
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Abstract
Purpose: The activities that are a part of the quality assurance system for bibliographic

and authority records within COBISS.SI, carried out by the Institute of Information
Science (IZUM), are presented. The activities focus on the quality monitoring of re
cords created by cataloguers – beginners, the identification of groups of bibliographic
records with common error patterns, and the quality monitoring of new bibliographic
records created daily (group of records created on a certain day). The activities are pre
sented by the analysis of data for the year 2016.

Methodology/approach: Different types of sampling bibliographic records and the cor

responding authority records were used; the recommendations for the selected records
were based on expert review, valid cataloguing rules and COMARC format. The cata
loguers were requested to correct the errors manually.

Results: The data analysis showed that the activities contributed towards the iden
tification and correction of some of the errors within the bibliographic records. The
results showed a good response rate; the cataloguers were informed by e-mail and
welcomed the suggestions. Additional help and telephone support were also provided.
Research limitation: The paper does not provide a detailed analysis of the recommenda
tions and data quality evaluation of the records; the review was based on data in the
records only without the original item in hand.
Originality/practical implications: The activities are presented to the professional public

for the first time. Some improvements of the cataloguing module are presented as a
result of COBIB.SI quality control.

Key words: shared cataloguing, bibliographic records, authority records, quality enhancing

1 Uvod
Pri zahtevnem postopku obdelave knjižničnega gradiva in vodenju katalogov je
pomembna prednost vzajemne katalogizacije racionalna delitev dela, ki prinaša
prihranek, tako z vidika časa kot s finančnega vidika. Vsak bibliografski vir obde
lamo le enkrat, zapis pa je nato dostopen vsem udeležencem v sistemu COBISS.
SI in v mreži COBISS.Net. Za vzajemno katalogizacijo je značilna tesna povezava
lokalnih baz podatkov posameznih knjižnic z vzajemno bazo podatkov. Baze po
datkov vsebujejo bibliografske zapise za različne vrste gradiva (npr. monografske
in serijske publikacije, integrirne vire, neknjižno gradivo, članke in druge sestav
ne dele), za potrebe vodenja osebnih bibliografij raziskovalcev, pa tudi zapise za
izvedena dela (Platforma COBISS, 2017).
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Pri vzajemni katalogizaciji igra zagotavljanje kakovosti pomembno vlogo, saj
bibliografski zapisi ne predstavljajo le podatkov za uporabo v »lokalnem« knjiž
ničnem katalogu. Kakovost dela katalogizatorjev ima velike razsežnosti in s tem
vpliv na storitve, ki so na voljo uporabnikom knjižnic. Bodisi gre za uporabnike,
ki iščejo gradivo v knjižnici sami, bodisi uporabljajo storitve, ki jih nudijo knjižni
ce (npr.: Moja knjižnica, oddaljen dostop ipd.). Pomemben je vpliv na storitve, ki
so v prid raziskovalcem (npr. izpisi osebnih bibliografij, bibliografij raziskovalnih
skupin, prijave na razpise Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno
dejavnost (ARRS), bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v nazive v okviru
univerz, altmetrika ipd.), ne gre pa pozabiti slovenskih ustvarjalcev/avtorjev in
rabe bibliografskih podatkov iz vzajemne bibliografsko-kataložne baze podat
kov – COBIB.SI za knjižnično nadomestilo. Prav tako se bibliografski podatki
izmenjujejo na mednarodni ravni, npr. WorldCat (OCLC) in Unesco. Pravilnost
in natančnost vnosa bibliografskih podatkov je izjemnega pomena za več ravni
rabe in uporabe bibliografskih zapisov, tudi za uporabnike orodij za organizacijo
referenc in citiranje, npr. EndNote, RefWorks, ProCite ipd. (Dornik, 2016b).
Sistem zagotavljanja kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov v COBIB.SI
je večplasten. Bistveno izhodišče je zavedanje, da so znanje, izkušnje in sistema
tično delo katalogizatorjev, ki gradijo baze podatkov COBISS, ključnega pomena
za raven kakovosti sistema kot celote (Seljak, 2004; Rogina, 2007). Za kakovost
zapisov so v prvi vrsti odgovorni katalogizatorji sami in tudi vodstvo knjižnic,
ki je dolžno spremljati delo svojih katalogizatorjev. V Sloveniji ima po podat
kih na dan 9. 1. 2017 649 oseb pridobljeno dovoljenje za vzajemno katalogizacijo
monografskih publikacij (Dovoljenja, 2017). Po podatkih Centralnega registra
uporabnikov (IZUM) je 88,8 % žensk in 11,2 % moških. Povprečna starost kata
logizatorjev je 47,8 leta, največ (65,8 %) jih ima univerzitetno izobrazbo oziroma
drugo bolonjsko stopnjo izobrazbe.
Poleg knjižnic pa za kakovost bibliografskih in normativnih zapisov v COBIB.SI
skrbijo tudi v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) in na Institutu informa
cijskih znanosti v Mariboru (IZUM). Namen prispevka je predstaviti del sistema
zagotavljanja kakovosti v COBIB.SI, ki ga izvajamo zaposleni v IZUM-u, v okviru
skupine Bibliografska kontrola. V drugem delu smo s podatki za leto 2016 podrob
neje predstavili tri aktivnosti, ki so usmerjene v spremljanje dela katalogizatorjev
začetnikov, v identificiranje bibliografskih zapisov z istovrstnimi pomanjkljivost
mi ter spremljanje kakovosti dnevne produkcije bibliografskih zapisov. Skupna
značilnost predstavljenih aktivnosti je neposredno sodelovanje s katalogizatorji,
zato želimo s člankom te aktivnosti bolj približati strokovni javnosti.
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2 Spremljanje kakovosti v COBIB.SI v okviru skupine
Bibliografska kontrola
Namen skupine Bibliografska kontrola je izvajanje aktivnosti, ki višajo kakovost
vzajemno bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB. Te so:
–– izobraževanje in usposabljanje kandidatov-katalogizatorjev za pridobitev po
sameznega dovoljenja (skupaj z NUK-om);
–– spremljanje dela katalogizatorjev začetnikov po pridobitvi posameznega do
voljenja;
–– periodično preverjanje 100 naključno programsko izbranih bibliografskih za
pisov in pripadajočih normativnih zapisov letno (skupaj z NUK-om);
–– sprotno spremljanje kakovosti zapisov:
▸▸ identifikacija zapisov z istovrstnimi pomanjkljivostmi,
▸▸ spremljanje kakovosti zapisov dnevne produkcije;
–– druge stalne aktivnosti (npr. telefonska podpora, redakcija normativnih baz);
–– občasne aktivnosti/projekti (npr. prehod na COBISS3/Katalogizacijo).
Izobraževanju in usposabljanju katalogizatorjev posvečamo veliko pozornost.
Skrb za kakovost dela katalogizatorja začetnika poteka med postopkom prido
bivanja posameznega dovoljenja in tudi po pridobitvi posameznega dovoljenja za
vzajemno katalogizacijo. V okviru prve aktivnosti se poleg izobraževanja izvajajo
pregledi in svetovanje pri zapisih, ki so pogoj za pridobitev dovoljenj za vzajemno
katalogizacijo, pri t. i. testnih zapisih. V okviru druge aktivnosti pa katalogiza
torju začetniku nudimo strokovno pomoč in povratno informacijo o pregledanih
zapisih (brez predloge/virov), ki so bili kreirani v določenem časovnem obdobju
v okviru posameznega pridobljenega dovoljenja (Ugotavljanje, 2012).
Aktivnost periodičnega preverjanja 100 programsko izbranih naključnih biblio
grafskih zapisov letno poteka v sodelovanju z NUK-om že od leta 2005. Približno
vsake pol leta se zajame vzorec 50 bibliografskih zapisov s pripadajočimi norma
tivnimi zapisi. Pooblaščena predstavnika obeh ustanov zapise pregledata s po
močjo predlog/virov in jih ovrednotita. Imetnika dovoljenj, katerega bibliografski
in pripadajoči normativni zapisi niso skladni s katalogizacijskimi pravili oziroma
pravili formata COMARC, NUK-a in IZUM-a, na napake opozorita. Povzetek ugo
tovitev o pregledu zapisov je objavljen na spletni strani pod Obvestila in novosti
(2017; Kavčič, 2012; Petek, 2012; Ugotavljanje, 2012). Vsak katalogizator lahko na
portalu Izobraževanje spremlja, kdaj so bili v naključni izbor uvrščeni njegovi
zapisi ter kako oceno kakovosti so dosegli, a le po predhodni prijavi na portal.
Zgodovina teh aktivnosti je vidna pod Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, Pre
gled mojih aktivnosti, pod Druge aktivnosti.
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Z metodo sprotnega spremljanja kakovosti COBIB.SI pa skušamo ugotoviti in
odpraviti težave ter pomanjkljivosti, nastale pri katalogizaciji gradiva. V okviru
sprotnega spremljanja trenutno izvajamo dve aktivnosti. S prvo identificiramo in
analiziramo skupino zapisov z istovrstnimi napakami. Pri drugi aktivnosti pregle
dujemo zapise, ki so bili kreirani na določen dan (t. i. dnevna produkcija); njen
glavni namen je sprotno odpravljanje pomanjkljivosti v novejših zapisih.
Med nalogami skupine je tudi telefonska podpora katalogizatorjem pri vpra
šanjih, vezanih na uporabo programske opreme COBISS3/Katalogizacija in na
vsebino bibliografskih in normativnih zapisov. Prav tako zbiramo, preverjamo
in katalogizatorjem posredujemo sporočila o nedoslednostih v zapisih, ki jih
prejmemo bodisi od končnih uporabnikov COBISS-a bodisi od katalogizatorjev
samih.
Med občasnimi aktivnosti skupine bi radi poudarili še obsežen projekt prehoda
knjižnic na COBISS3/Katalogizacijo, ki smo ga zaključili 1. 7. 2016. V sodelovanju
z NUK-om smo v letih 2012–2016 realizirali prehod vseh slovenskih knjižnic, ki
uporabljajo segment Katalogizacija. V Sloveniji je 280 knjižnic, ki uporabljajo
segment COBISS3/Katalogizacija (podatek na dan 18. 4. 2017). Katalogizatorji
so v okviru prehoda opravili obvezno dvodnevno izobraževanje oziroma tečaj
Prehod na COBISS3/Katalogizacijo. Med letoma 2012 in 2015 je bilo organiziranih
42 tečajev, v Mariboru, Ljubljani in Kopru (Dornik, 2016a).

3 Izbor aktivnosti s podatki za leto 2016
3.1 Spremljanje dela katalogizatorjev začetnikov po pridobitvi posameznega
dovoljenja
Po dokumentu Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu
COBISS.SI (2012) je katalogizator začetnik prvih 12 mesecev po datumu pridobit
ve posameznega dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. Posamezna oseba je v
okviru mogočih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo lahko petkrat katalogizator
začetnik (Dovoljenje A – za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij; Do
voljenje B1 – za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov; Dovoljenje B2 – za vzaje
mno katalogizacijo kontinuiranih virov; Dovoljenje C – za vzajemno katalogizacijo
neknjižnega gradiva; Dovoljenje D – za vzajemno katalogizacijo antikvarnega gra
diva). Katalogizator začetnik ima na voljo tudi mentorja, običajno katalogizatorja,
ki je zaposlen v isti knjižnici, kjer deluje začetnik. Če pa ima knjižnica samo enega
katalogizatorja (npr. le začetnika), za mentorstvo poskrbita NUK ali IZUM.
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Namen posebnega spremljanja začetnikov v IZUM-u je, da katalogizatorjem po
magamo pri začetku dela z določeno vrsto gradiva ter jih opozarjamo na morebit
ne napake, do katerih lahko prihaja zaradi neizkušenosti. Novo kreirane zapise
vsakega katalogizatorja začetnika pregledamo dvakrat, prvič po pol leta, drugič
po enem letu od pridobitve posameznega dovoljenja za vzajemno katalogizaci
jo. V vsak vzorec pregleda zajamemo do 25 zapisov (zapisi, kreirani v prvem ali
drugem obdobju spremljanja dela katalogizatorja), ki jih pregledamo brez pre
dlog/virov. Posebnost pregleda je, da smo pozorni na pomanjkljivosti, ki so bile
zaznane pri usposabljanju za pridobitev posameznega dovoljenja. O rezultatih
pregleda zapisov katalogizatorje obvestimo po elektronski pošti, za dodatno sve
tovanje pa smo na voljo tudi po telefonu.
V IZUM-u smo v dveh sklopih pregledov leta 2016 skupaj opravili 77 pregledov,
pregledali 723 zapisov 43 katalogizatorjev začetnikov iz 37 različnih knjižnic. V
23 primerih (od 77) katalogizatorji začetniki zapisov še niso kreirali; največ začet
nikov zapisov še ni kreiralo v okviru dovoljenja za vzajemno katalogizacijo kon
tinuiranih virov (B2). Kot kaže Preglednica 1, je bilo največ pregledanih zapisov
v okviru dovoljenja za sestavne dele (B1).
Preglednica 1: Število pregledanih zapisov v okviru posameznega dovoljenja leta 2016
Dovoljenje

Število pregledov

Število pregledanih zapisov

A

19

198

B1

28

388

B2

20

77

C

9

60

D

1

0

Skupaj

77

723

Legenda: Dovoljenje A – za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij; Dovoljenje B1 – za
vzajemno katalogizacijo sestavnih delov; Dovoljenje B2 – za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih
virov; Dovoljenje C – za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva; Dovoljenje D – za vzajemno
katalogizacijo antikvarnega gradiva

3.2 Identifikacija bibliografskih zapisov z istovrstnimi pomanjkljivostmi
Pri spremljanju kakovosti vzajemne baze podatkov pogosto zasledimo napake,
ki se ponavljajo. Da bi odkrili vzroke za nastajanje napak, izdelamo analizo na
večjem vzorcu zapisov z istovrstnimi pomanjkljivostmi. Izbor zapisov je običajno
omejen na določeno obdobje (npr. zadnje leto ali dve), pregled zapisa se izvede
brez predloge/vira. Na osnovi analize izbranih zapisov katalogizatorje po e-pošti
obvestimo, da preverijo in odpravijo pomanjkljivosti v zapisih.
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Leta 2016 smo v okviru te aktivnosti zaključili več analiz. Opozorili bi na nasle
dnje skupine bibliografskih zapisov z istovrstnimi pomanjkljivosti.
–– Tipkarske napake v navedbi splošne oznake gradiva v podpolju 200b – Splošna
oznaka gradiva (n = 952 zapisov). Vnos vsebine v podpolje 200b je mogoč na
dva načina, prosti vnos ali vnos s šifrantom s spustnim seznamom, ki ima ome
jen nabor izrazov. V analizo smo zajeli zapise z različnimi tipkarskimi napa
kami, npr. er namesto Elektronski vir, Zvočni psnetek namesto Zvočni posnetek
ipd. Napake so izvirale iz nepravilne rabe spustnega seznama ali pa so bila
posledica tipkarskih napak. V podpolju 200b mora biti izraz izpisan v celoti
(COMARC/B, 2017; Dimec, Hočevar in Kavčič, 2001, glej pogl. 1.2).
–– Bibliografski zapisi za spletne elektronske članke s tipologijo 1.08 – Objavljeni
znanstveni prispevek na konferenci in 1.09 – Objavljeni strokovni prispevek na
konferenci brez spletne povezave v podpolju 856u – Enotna lokacija vira (URL)
(n = 159 zapisov). Pri elektronskih virih, dostopnih na daljavo, je vnos naslova
URL v podpolju 856u obvezen (z vrednostjo 2. indikatorja »0«), saj tvori opom
bo o dostopu do gradiva (Dimec idr., 2001, glej pogl. 7.5.1.2).
–– Bibliografski zapisi za spletne elektronske vire, v katerih je manjkala obvezna
navedba naslova URL v podpolju 856u – Enotna lokacija vira (URL) ali pa je na
slov URL naveden v napačnem podpolju v polju 856 (n = 827 zapisov). Pri elek
tronskih virih, dostopnih na daljavo, je vnos naslova URL v podpolju 856u (z
vrednostjo 2. indikatorja »0«) obvezen, saj tvori opombo o dostopu do gradiva
(COMARC/B, 2017; Dimec idr., 2001, glej pogl. 7.5.1.2).
–– Pomanjkljiv vnos avtorjev v bibliografskih zapisih za članke (sestavni deli) z ve
čjim številom avtorjev (n = 444 zapisov). V zapise za bibliografije raziskoval
cev je priporočljivo vnesti vse avtorje, saj popolni zapisi pripomorejo k boljši
primerljivosti s tujimi bazami podatkov, npr. Scopus, in k boljšemu prepo
znavanju citiranosti. Podatki se izvažajo v druge baze, npr. WorldCat, baze za
urejanje referenc (izvozi podatkov v npr. EndNote, RefBase, RefWorks itd.); po
datki se uporabljajo pri iskanju citatov, samocitatov (npr. povezava z JCR/SNIP
in WoS/Scopus) itd. V skladu z Dodatnimi navodili za katalogizacijo biblio
grafskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti (2016)
smo v vzorec zajeli zapise za članke z večjim številom avtorjev, v katerih v polja
701 – Osebno ime – alternativna odgovornost niso bili vneseni vsi avtorji član
ka. Priporočilo je, da se v zapis vnese vse avtorje, razen če je avtorjev preveč,
takrat vsaj prvih desetih avtorjev in tudi vse avtorje iz Slovenije ter vse avtorje
s šifro raziskovalca oziroma evidenčno številko. Podatek o skupnem številu
avtorjev se vnese v podpolje 970b – Skupno število avtorjev. Slednji podatek
se uporablja pri izračunu deleža avtorstva. Poudarili smo tudi, da v podpolje
970b ne vpisujemo skupnega števila avtorjev, če so vsi že navedeni v poljih 70X
(COMARC/B, 2017, glej polji 701, 970; Dodatna, 2016).
–– Napačno obdelani članki (sestavni deli), objavljeni v več delih, ki nimajo izpol
njenega podpolja 200i – Naslov podrejenega dela (n = 91 zapisov). Tako smo
Knjižnica, 2017, 61(1–2), 191–205
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zajeli bibliografske zapise za tiste članke, ki so objavljeni v več delih in so bili
izdani v istem koledarskem letu ter so bili namesto v enem bibliografskem
zapisu katalogizirani v več bibliografskih zapisih (Uporaba, 2016).
–– Tipkarske napake v navedbi izdaje tabel UDK v podpolju 675v – Izdaja (n = 134
zapisov). Z izbranimi zapisi smo katalogizatorje opozorili, da v podpolje 675v
navajajo pravilno in dogovorjeno obliko podatka, v skladu z uporabo 3. elek
tronske izdaje Univerzalne decimalne klasifikacije vpisujemo kodo UDCMRF
2011 (COMARC/B, 2017; UDCMRF 2011, 2016).
3.3 Spremljanje kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov dnevne
produkcije
V okviru te aktivnosti nas zanimajo značilnosti novejših bibliografskih zapisov
s pripadajočimi normativnimi zapisi. Predvidoma enkrat na teden zajamemo
vzorec naključnih 10 % zapisov, kreiranih na določen dan. Pri pregledu zapisov
enega dne se zgledujemo po Kriterijih za ocenjevanje bibliografskih in normativnih
zapisov v COBISS.SI (Kriteriji, 2013), pri čemer se osredotočimo na vidik formata
COMARC/B Format za bibliografske podatke (2017) in COMARC/A Format za nor
mativne podatke (2017), npr. ali so podatki vpisani v ustrezna polja. V primeru
tehtnejših pomanjkljivosti kreatorju ali redaktorju zapisa po e-pošti pošljemo pri
poročila za dopolnitve. Poslana priporočila so oblikovana le na osnovi strukture
podatkov v zapisu (tj. brez predloge/vira); katalogizatorji jih upoštevajo glede na
dejansko stanje v primarnem viru. V priporočilih so dodane reference, zato lah
ko katalogizator pri redakciji zapisa vsebino opomb preveri v katalogizacijskih
pravilnikih in priročnikih ter drugi objavljeni dokumentaciji.
Leta 2016 smo zajem izvedli 50-krat, z iskalno zahtevo, ki je iz zajema izločila
zbirne zapise (dt=c), zapise, označene za brisanje (rs=d), predhodne nepopolne
kataložne zapise oziroma CIP-zapise (rs=p), zapise, ki so bili vpisani s konver
zijami lokalnih baz (cr=*old), programsko kreirane zapise, ki so vpisani iz baz
Springer (cr=ctk springer) in Ebrary (cr=uplsi*) in drugih virov, npr. ISSN baze v
bazo ELINKS ipd. (cr=knt izum_), ter zapise, ki so jih kreirali ali redigirali kata
logizatorji iz NUK-a (cr=nuk*, re=nuk*).
Leta 2016 je bilo tako zajetih 29.630 bibliografskih zapisov, kar predstavlja 16,32 %
letnega prirasta bibliografskih zapisov za leto 2016 (Statistika, 2017). Iz vsakega
zajema enega dne smo z Excel funkcijo =RANDBETWEEN v vzorec vključili 10 %
zapisov. Vseh zapisov v vzorcu je bilo 2956. Iz vzorca smo nato med pregledom
izločili še 56 zapisov katalogizatorjev začetnikov. V skupnem/celotnem zajemu
(tj. zajem vseh zapisov na določen dan) so bili izbrani zapisi 511 (78,73 %) raz
ličnih katalogizatorjev iz 229 ustanov. V pregled 10 % dnevne produkcije dela
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katalogizatorjev je bilo vključenih 414 (63,79 %) različnih katalogizatorjev iz 190
različnih ustanov. V 10-% naključni vzorec je bilo vključenih največ zapisov z
bibliografskim nivojem za monografske publikacije (57,24 %), sledili so sestav
ni deli (34,81 %), izvedena dela (7 %) in serijske publikacije ter integrirni viri
(0,95 %). Največ je bilo zajetih zapisov za tekstovno gradivo (skoraj 80 %), za
elektronske vire nekaj manj kot 10 % ter zapisi za druge vrste gradiva.
Med 2900 pregledanimi zapisi je bilo 1462 (50,41 %) bibliografskih zapisov brez
ugotovljenih napak, 747 oziroma 25,76 % zapisov je vsebovalo manjšo pomanjklji
vost. V 691 zapisih (23,83 %) smo zasledili večje pomanjkljivosti, ki so se vezale
zlasti na format COMARC/B, na kar smo pisno opozorili 260 različnih katalogi
zatorjev. Med 414 pregledanimi katalogizatorji je bilo 48 katalogizatorjev, ki niso
imeli niti enega zapisa s pomanjkljivostjo.
Preglednica 2: Število zapisov s priporočili glede na bibliografski nivo in vrsto zapisa
Bibliografski nivo in vrsta zapisa

Število zapisov s priporočili

a – analitična raven (sestavni del)

156

a – tekstovno gradivo, tiskano

111

l – elektronski viri
d – izvedeno delo

45
76

a – tekstovno gradivo, tiskano*

2

i – zvočni posnetki, neglasbeni*

1

u – dogodki
m – monografska publikacija

73
444

a – tekstovno gradivo, tiskano

367

b – tekstovno gradivo, rokopis

2

c – muzikalije, tiskane

3

d – muzikalije, rokopis

2

g – projicirno, filmsko in video gradivo

4

i – zvočni posnetki, neglasbeni

2

j – zvočni posnetki, glasbeni

3

k – dvodimenzionalno slikovno gradivo

9

l – elektronski viri

47

r – tridimenzionalni izdelki in predmeti

5

s – serijska publikacija
a – tekstovno gradivo, tiskano
l – elektronski viri
Skupaj

15
11
4
691

* Napaka v zapisu.
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Glede na bibliografski nivo in vrsto zapisa je bilo največ priporočil poslanih za
zapise tekstovne monografske publikacije (Preglednica 2), v primerjavi s številom
zapisov v vzorcu je bilo največ pomanjkljivosti pri zapisih za serijske publikacije
(skoraj 60 % vseh pregledanih zapisov za serijske publikacije), kjer so bila poro
čila tudi najobsežnejša.
Analiza katalogizatorjem podanih priporočil bi presegla namen tega članka, zato
v nadaljevanju le povzemamo nekatera pomembnejša in nekoliko prezrta pripo
ročila. Slednji tip priporočila se je npr. nanašal na kodo o popolnosti zapisa. Kata
logizacija z gradivom v roki je obvezna, zato katalogizatorji ne smejo uporabljati
kode 3 – Podnivo 3 (nepopolni opis) v podpolju 001g – Koda popolnosti zapisa,
razen v izjemnih primerih (COMARC/B, 2017).
Druga posebnost se je pokazala zlasti pri prevzemanju zapisov iz COBISS.Net. Tu
so se pokazale težave v kombinaciji kod v primeru transliteracije gradiva v nela
tinični pisavi. Pogosto so v podpolju 100i – Koda za transliteracijo uporabili kodo
b1 – transliteracija COBISS za cirilico, ki jo uporabljajo knjižnice, ki želijo prikaz
zapisov v cirilici. Prav tako je treba poudariti, da za transliteracijo uporabimo
tabelo po Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) (objavljeno
tudi v priročniku Dimec idr., 2001, dodatek Č), in ne tabele, objavljene v priroč
niku COBISS3/Katalogizacija, 2017, dodatek C Nabor znakov COBISS.
Pri pregledu zapisov smo večkrat zasledili neujemanje podatkov o letnici izida
(podpolja 100bcd) in prepisu/navedeni letnici v območju založništva (210d – Leto
izida, distribucije itd.). Težave so z razumevanjem kode f – publikacija z negotovim
letom izida v podpolju 100b – Oznaka za leto izida. Koda pomeni, da je v podpolju
210d navedeno obdobje, v katerem je gradivo izšlo, npr. [18--], [med 1920 in 1930]
(Navodila, 2009).
Posebno mesto imajo tudi zapisi za izvedena dela – tj. dela, ki jih na fizičnih no
silcih ni. Z letom 2013 smo v priročniku COMARC/B objavili dodatek F.9 z navodili
za obdelavo izvedenih del in opažamo, da jih katalogizatorji (še) ne poznajo.
Večina priporočil se je nanašala na odvečnost podatkov v poljih, namenjenih
podatkom o založbi, distribuciji, izdaji ali izidu gradiva, ter poljih, namenjenih
opisu fizičnih lastnosti dela (COMARC/B, 2017).
Med pogostimi splošnimi opombami bi želeli opozoriti na priporočilo, da se iz
polnjujejo nekatera polja, ki v preteklosti niso imela posebnega pomena, so pa z
razvojem orodij za poizvedovanje postala osnovni del navigacije in raziskovanja
v katalogu. Primer takega podpolja je 100e – Koda za namembnost, kjer koda
označuje vrsto bralcev, ki jim je publikacija namenjena, npr. otrokom. V tem
oziru so zelo dobrodošle tudi kode v: 105b – Kode za vrsto vsebine, 105f – Kode
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za literarno vrsto ter 105g – Kode za biografijo. Za dobre rezultate iskanja igra
pomembno vlogo tudi vsebinska obdelava, ki je bila izpuščena v 83 pregledanih
bibliografskih zapisih.
Med večjimi pomanjkljivostmi opozarjamo na tipkarske napake oziroma zatipka
ne podatke, ki smo jih zasledili v 81 bibliografskih zapisih. Tipkarske napake se
pojavljajo v različnih poljih, tudi v poljih 200 – Naslov in navedba odgovornosti,
ter v bloku 6XX – za vsebinsko analizo, predvsem v poljih 600–610.
Ne gre pozabiti, da so normativne točke dostopa najpomembnejši podatki v bi
bliografskem zapisu. Opažamo tudi, da se normativni zapisi za osebna imena
le redko ažurirajo, kar velja posebej poudariti, sploh v primerih, ko imajo kata
logizatorji pooblastilo za redakcijo. Specifične opombe, vezane na normativne
zapise, smo spisali pri pregledu 185 bibliografskih zapisov, zlasti smo opozarjali
na manjkajoče variantne točke dostopa za tiste oblike imena, ki so navedene v
bibliografskih zapisih, ali obliko imena z dvojnim priimkom ter obliko imena in
priimkom s predpono.
V okviru aktivnosti so nas zanimali tudi razumljivost in ustreznost priporočil ter
učinek naših sporočil katalogizatorjem. Zato smo iz vzorca zapisov 10 % dnevne
produkcije, za katere smo poslali sporočila, ponovno vzorčili 10 % zapisov; ta je
zajemal 69 zapisov (podvzorec), ki jih je kreiralo 61 različnih katalogizatorjev iz
47 različnih ustanov. Ugotovili smo, da je bilo 68 % zapisov ustrezno popravlje
nih/dopolnjenih, 15 % delno ustrezno popravljenih, 12 % zapisov v času analize
še ni bilo popravljenih, 1 zapis je bil zbrisan, v dveh primerih je bilo priporočilo
neustrezno, noben zapis pa ni bil neustrezno popravljen. Ugotovili smo tudi, da
delno ustrezne popravke zasledimo v primerih, ko je bilo priporočilo obsežno
oziroma namenjeno za zapise zahtevnejšega gradiva (npr. kongresne publika
cije).

4 Razprava
V članku smo poudarili (le) tri aktivnosti sistema zagotavljanja kakovosti COBIB.
SI. Leta 2016 smo v opisanih aktivnostih zajeli več kot 12.500 bibliografskih za
pisov, kreiranih v različnih časovnih obdobjih. Celoletni prirast bibliografskih
zapisov leta 2016 je znašal 181.535 bibliografskih zapisov.
V predstavljenih aktivnostih smo uporabili različne oblike vzorčenja bibliograf
skih zapisov s pripadajočimi normativnimi zapisi, priporočila za izbrane zapise
so temeljila na metodi ekspertnega pregleda na osnovi veljavnih katalogizacijskih
Knjižnica, 2017, 61(1–2), 191–205
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pravil in vnosa podatkov v COMARC formatu. V vseh aktivnostih smo katalogi
zatorje zaprosili, da sodelujejo pri tehniki ročnega odpravljanja pomanjkljivosti.
Čeprav se pri načrtovanju aktivnosti in pregledu zapisov zgledujemo po Kriterijih
za ocenjevanje bibliografskih in normativnih zapisov v COBISS.SI (2013), podrob
nejše analize vsebine priporočil in vrednotenje kakovosti zapisov nismo izvedli,
podana priporočila pa so temeljila na pregledu zapisa brez predloge/vira.
V skupini Bibliografska kontrola (IZUM) spremljamo delo katalogizatorjev začet
nikov, kot tudi delo katalogizatorjev z dolgoletnimi izkušnjami. Čeprav nismo
neposredno preverjali odnosa med številom kreiranih zapisov in številom po
manjkljivosti v bibliografskih zapisih, smo opazili, da večje oziroma veliko število
kreiranih zapisov enega katalogizatorja ne kaže nujno tudi na manjšo pojavnost
napak v kreiranih zapisih. V nekaj primerih je celo nasprotno.
Zavedamo se, da so predstavljene aktivnosti tesno povezane s pripravljenostjo so
delovanja katalogizatorjev. Leta 2016 smo prejeli dober odziv na naše aktivnosti,
saj so bili ponujeni nasveti med katalogizatorji dobro sprejeti.
Posebej poudarjamo, da pri pregledih oblikujemo priporočila, katerih ustreznost
morajo katalogizatorji vedno oceniti in presoditi sami ter jih preveriti glede na
dejanske podatke v opisanem viru. V pomoč jim je ponujeno sklicevanje na na
vodila in priročnike, na osnovi katerih so naša priporočila oblikovana. Podatki
v zapisu morajo biti pravilni v kontekstu zapisa kot celote – priporočilo za en
podatek lahko tako pomeni spremembo drugih podatkov v zapisu.
Z vsebinskega vidika bi radi opozorili predvsem na problem tipkarskih napak kot
obliko napake, ki neposredno vpliva na »najdljivost« posameznega gradiva in za
dovoljstvo končnega uporabnika – tj. končno merilo kakovosti. Tipkarske napake
je težko izslediti, v naših pregledih smo jih opazili v različnih poljih s prostim
vnosom podatkov. Leta 2016 je bil v segment Katalogizacija vključen črkovalnik,
ki je katalogizatorjem v pomoč pri vnosu besedila v slovenščini (COBISS3/Kata
logizacija, 2017, glej pogl. 7.3.1.2 Črkovalnik).
Pri pregledu zapisov in komunikaciji s katalogizatorji smo ugotovili, da katalogi
zatorji pogosto niso seznanjeni z novostmi v programski opremi ali z dopolnitva
mi v priročnikih. Za njihovo lažje spremljanje je bila uvedena možnost naročanja
na osebno prejemanje Obvestil in novosti COBISS, ki si ga katalogizator uredi
preko IZUM-ovega portala Izobraževanje. Katalogizatorjem v pomoč pa je tudi na
portalu Izobraževanje prosto dostopno gradivo aktualnih tečajev, ki jih izvajamo
v IZUM-u.
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Pomemben pripomoček pri katalogizaciji so tudi programske kontrole (COBISS3/
Katalogizacija, 2017, glej dodatek B Programske kontrole), ki jih nenehno dopol
njujemo in izpopolnjujemo, tudi na osnovi spremljanja kakovosti bibliografskih
zapisov COBIB.SI, ki jo izvajamo v skupini Bibliografska kontrola (npr.: skupno
število avtorjev v podpolju 970b ne sme biti manjše od števila avtorjev v poljih
70X [kontrola 128]; skupno število sodelavcev pri raziskavi, ki je vpisano v pod
polje 970f, ne sme biti manjše od števila sodelavcev pri raziskavi, ki so vpisani v
polja 702 [kontrola 129] ipd.).

5 Zaključek
Ugotovitve spremljanja kakovosti zapisov so v pomoč mnogim, ki sodelujejo v
kooperativnem bibliografskem sistemu in servisih COBISS.SI. Pri delu se pogosto
oblikujejo predlogi za izboljšanje programskih orodij in formatov, poleg tega pa
katalogizatorjem tudi s priporočili posredujemo informacije o novostih s področja
katalogizacije. Pri tem je izrednega pomena sodelovanje z NUK-om, npr. Komi
sija za katalogizacijo pri NUK, projekt prehoda slovenskih knjižnic na COBISS3/
Katalogizacijo, izobraževanje katalogizatorjev ipd.
Verjamemo, da tudi knjižničarji katalogizatorji, ki sodelujejo v sistemu COBISS,
razumejo potrebo po naprednejšem katalogu s kakovostnimi podatki. Nekatere
tovrstne spremembe so lahko že vidne pri COBISS+, npr.: fasetno omejevanje gle
de na ciljno skupino, združevanje zapisov po določenih lastnostih ipd. (COBISS+,
2017). Določene aktivnosti in priporočila so oblikovana skladno tudi z idejo po
večjem naboru (meta)podatkov in večji konsistentnosti (npr. ustrezna raba polj
v formatu COMARC).
V skladu z obetavnimi spremembami na področju enotne obdelave in tehnolo
škega razvoja pričakujemo, da se bodo aktivnosti skupine Bibliografska kontrola
še nadgrajevale, dopolnjevale in spreminjale. Kakovostni bibliografski podatki,
kot posledica dobrega, vestnega in strokovnega dela katalogizatorjev, so v dob
robit vsem nam. Tega se moramo vsi deležniki, vključeni v sistem COBISS, dobro
zavedati in tako tudi delovati.

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem katalogizatorjem za sodelovanje in pozitiven odziv ter dra
gocene predloge za nove aktivnosti v sistemu zagotavljanja kakovosti COBIB.SI.
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