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Izvleček: Knjižničarska in arhivska stroka sta sodelovali pri izdelavi standardov za opis
gradiva, ki jih pri ustvarjanju zapisov upoštevata, vendar pa na nacionalni ravni oblikujeta
popise gradiva in ustvarjalcev oziroma avtorjev neodvisno druga od druge. Na tak način se
napori popisovanja v veliko primerih podvajajo. Primerjali smo ustvarjalce iz območja
severne Primorske, ki jih pokrivata Goriška knjižnica Franceta Bevka ter Pokrajinski arhiv v
Novi Gorici. Na podlagi pridobljenih 10 primerov osebnih imen ter 16 primerov korporativnih
imen iz baze Cobiss.si oziroma normativne baze Conor.si slovenskih knjižnic ter arhivske
podatkovne zbirke SIRAnet, ki so se med seboj ujemali, je bila narejena primerjava, da bi
ugotovili, ali knjižnice in arhivi popisujejo osebna in korporativna imena na podoben način.
Primerjava je pokazala, da se podatki v zapisih v glavnem pokrivajo, vsaka stroka pa daje
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poudarek različnim podatkom. Pri arhivskih normativnih zapisih je poudarek na kontekstu
(historiatu ustvarjalca, njegovi administrativni strukturi, času delovanja), pri knjižničarskih
normativnih zapisih pa na variantah imena. Za zaključek je bil predlagan spletni portal, ki bi
združeval tako splošne podatke o osebi oziroma korporaciji, kot tudi normativne zapise iz
obeh normativnih baz. Hkrati pa bi imeli tudi povezave na sorodne osebe in korporacije ter
lokacije arhivov in knjižnic, kjer se gradivo nahaja.

Prevod v angleščino
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Library and Information Science and
Book Studies, Master's Study Programme: Library Science
Title: Authority Control of Persons, Families and Corporate Bodies in Libraries and Archives
: Comparison of Local Studies Department of France Bevk Public Library and Regional
Archives Nova Gorica
Keywords: local history collections, archival records, authority control, France Bevk Public
Library (Nova Gorica), Regional Archives Nova Gorica
Abstract: Libraries and Archives collaborated to create standards for the description of library
and archival material, which are considered at creating records. However, on national level
they create descriptions independently one from another. On this way the effort at creating
descriptions often doubles. Creators from north Primorska from France Bevk Public Library
and Regional Archives Nova Gorica were used to make a comparison. 10 cases of personal
names and 16 cases of corporate names from Cobiss.si (Conor.si) and SIRAnet matched and
were used to establish, if libraries and Archives are making the descriptions of personal and
corporative names in a similar way. The comparison showed that the records are similar but
each institution emphasizes different information. For Archives the context (administrative
history, administrative structure, dates of creation), while to libraries different forms of
names, are more important. In the conclusion, there is a proposal of a web portal which would
combine general information about a person or corporation, authority data from both authority
databases, links to connected persons and corporations and locations to the Archives and
libraries who keep the material.
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SEZNAM KRATIC
ARC – Archival Research Catalog
EAC-CPF – Encoded Archival Context-Corporate Bodies, Persons and Families
EAD – Encoded Archival Description
EGAD – Experts Group on Archival Description
FRAD - Functional Requirements for Authority Data
FRBR – Functional Requirements for Bibliographic Records
FRBR-LRM – Library Reference Model
FRSAD – Functional Requirements for Subject Authority Data
GARR – Guidelines for Authority Records and References
ICA – International Council on Archives
ISAAR (CPF) - International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,
Persons and Families
ISAD(G) - General International Standard Archival Description
ISADN – International Standard Authority Data Number
ISBD(G) – General International Standard Bibliographic Description
ISDF – International Standard for describing Functions
ISIDIAH – International Standard for describing Institutions
NARA – National Archives and Records Administration
OCLC – Online Computer Library Center
RIC – Records in Contexts
SNAC – Social Network and Archival Context
VIAF – Virtual International Authority File
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XML – Extensible Markup Language
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1 UVOD
Knjižničarska in arhivska stroka sta sodelovali pri izdelovanju standardov za opis gradiva
Splošnega mednarodnega standarda za arhivsko popisovanje (ISAD(G), 2000), Splošnega
mednarodnega standardnega bibliografskega opisa (ISBD(G), 1997), Mednarodnega
standarda za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah
in družinah (ISAAR (CPF)2, 2004)1 ter Smernicah za normativne in napotilne zapise (GARR,
2001). Semlič Rajh in Šauperl (2009) sta ugotovili, da stroki sicer upoštevata mednarodne
standarde, vendar na nacionalni ravni oblikujeta popise gradiva in ustvarjalcev oziroma
avtorjev neodvisno druga od druge in se napori popisovanja v veliko primerih podvajajo.
Avtorici poleg tega ugotavljata, da se standarda za opis gradiva Splošni mednarodni standard
za arhivsko popisovanje (ISAD(G), 2000) in Splošni mednarodni standardni bibliografski opis
(ISBD(G), 1997), le malo podvajata. Standarda Smernice za normativne in napotilne zapise
(GARR, 2001) in Mednarodni standard za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva:
pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah (ISAAR (CPF)2, 2004), ki sta namenjena prav
opisu imen korporativnih teles, oseb in družin pa se pokrivata. Zato bi lahko na tem področju
prišlo do sodelovanja. Pri obeh strokah so skupni podatki o identifikacijskem imenu
ustvarjalca oziroma normativna značnica, vzporedno ime oziroma vzporedna značnica,
standardizirane oblike imena, druga imena, področje povezav (kazalke in vodilke),
identifikacijska številka (ISADN) in področje opisa in kontrole (območje opomb).
Na podlagi predhodnih raziskav na temo normativne kontrole in povezovanja med
knjižnicami in arhivi, o katerem sta pisali Šauperl in Semlič Rajh (2009), se je porodila ideja
za temo tega magistrskega dela. Moj namen je bil predvsem ugotoviti, kako so oblikovani
normativni zapisi v knjižnicah in arhivih v Sloveniji in ali obstaja možnost za skupno
Pravilni prevod naslova standarda ISAAR (CPF)2 v slovenščino bi moral biti Mednarodni
standard za arhivski normativni zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: korporativnih telesih,
osebah in družinah. Prevod Mednarodni standard za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega
gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah namreč ni ustrezen, ker v slovenščino ne
moremo prevesti termin »corporate bodies« kot »pravna oseba«, saj zajema katerokoli
organizacijo ali skupino ljudi in/ali organizacij, ki ima svoje ime (Semlič Rajh in Šauperl,
2009).
Za namene tega magistrskega dela bomo uporabljali prevod Mednarodni standard za arhivski
zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah.
1
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sodelovanje oziroma izmenjavo zapisov. Za primerjavo sem vzela zapise iz Goriške knjižnice
Franceta Bevka in Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. S pomočjo pridobljenih primerov sem
pregledovala podobnosti in razlike pri oblikovanju zapisov in želela ugotoviti, ali se zapise
ustvarja na dovolj podoben način, da bi lahko govorili o možnosti delovanja skupne
normativne zbirke za knjižnice in arhive. V praksi bi to pripomoglo obema ustanovama, saj bi
ju spodbujalo k večjemu sodelovanju, kar bi izboljšalo delo in izmenjavo izkušenj in
informacij.
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2 PREGLED LITERATURE
2. 1 NORMATIVNA KONTROLA
Bibliotekarski terminološki slovar (2008) navaja normativno kontrolo kot obvezne postopke, s
katerimi se v katalogu in bibliografiji zagotovi nedvoumna identifikacija avtorjev, naslovov in
vsebinskih oznak ter njihovo povezovanje s pripadajočimi bibliografskimi zapisi.
Izraz je prišel v uporabo predvsem z uvedbo računalniške obdelave knjižničnega gradiva in
združuje dva postopka:
- določanje enotno oblikovanih elementov, po katerih je katalog organiziran in po katerih po
katalogu iščemo in
- njihovo povezavo z vsemi alternativnimi oblikami teh elementov (Dimec, 2002).

2. 1. 1 Značka
Normativno datoteko sestavljajo vpisi, ki omogočajo povezavo med dostopnimi elementi2 v
katalogu. Normativna datoteka vključuje:
-

veljavni dostopni element

-

napotila z variantnih na veljavne dostopne elemente

-

napotila na sorodne dostopne elemente

-

druge podatke (opombe, vire podatkov, identifikacijske oznake, ...).

Beseda ali besedna zveza uporabljena za enotni dostopni element je enotna značnica (Značka,
2001).
2. 1. 1. 1 Osebna značnica
Značnica je sestavljena iz imena/delov imena fizične osebe in je skupni izraz za vse sestavne
dele poimenovanja, s katerim določeno fizično osebo identificiramo. Za enotno značnico

Dostopni elementi in točke dostopa imajo isti pomen. Točka dostopa je najnovejši uradni
strokovni termin, čeprav smo v različnih obdobjih uporabljali različne izraze (Iz angleščine
access point, Komisija za katalogizacijo uporablja izraz element dostopa, Značka dostopni
element, BTS iskalni element, iskalni ključ, vstopna točka, Comarc točka dostopa).
2
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izberemo obliko imena, pod katero je avtor najbolj znan oziroma jo največkrat uporablja pri
izdajah svojih del v izvirnem jeziku.
Osebno značnico, ki je lahko pravo ali psevdonimno ime osebe, sestavljajo naslednji
elementi:
-

priimek (eden ali več)

-

osebno ime (eno ali več)

-

patronimik

-

vzdevek

-

apelativ, začetnice, kratice, akronim

-

dinastično ime

-

drugi dodatki (plemiški naslovi, častni nazivi, pridevki, zaporedne številke).

Za oblike imena, ki niso bile izbrane za enotno značnico, se izdela kazalke. Te se oblikuje po
istih načelih kot osebne značnice (Značka, 2001).

2. 1. 1. 2 Korporativna značnica
Korporacija je lahko katerakoli organizacija ali skupina ljudi in/ali organizacij, ki ima svoje
ime. Oznaka vključuje poimenovane občasne prireditve, kot so srečanja, sestanki, kongresi,
odprave, razstave, festivali, sejmi itd. Korporacija je lahko samostojna ali podrejena drugi
korporaciji. Enotna korporativna značnica je normativna oblika korporativne značnice, ki jo je
oblikovala in določila odgovorna katalogizacijska ustanova. Uporabljamo jo, kadarkoli se
določena korporacija kot značnica pojavlja v bibliografskem zapisu in je vedno zapisana v
enaki obliki. Za enotno korporativno značnico, ki mora biti v vseh bibliografskih zapisih
navedena v enaki obliki, izberemo obliko imena, pod katero je korporacija najbolj znana
oziroma se jo največkrat uporablja na publikacijah/enotah v izvirnem jeziku.
Korporativne značnice sestavljajo elementi imena:
-

ime korporacije,

-

ime političnoteritorialne enote,

-

ime podrejene korporacije
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in kvalifikatorji:
-

zemljepisno ime,

-

letnica, datum,

-

število,

-

vrsta korporacije, vrsta političnoteritorialne enote,

-

drugi kvalifikatorji.

Elementi, ki sestavljajo korporativno značnico, niso omejeni. Za iztočnico navadno izberemo
prvo besedo korporativne značnice, z izjemo določnih in nedoločnih členov pri nekaterih
jezikih. Iztočnica določa mesto bibliografskega zapisa v abecednem zaporedju in je grafično
poudarjena (na primer z velikimi črkami) (Značka, 2001).

2. 2 STANDARDI
2. 2. 1 Mednarodni standard za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva:
pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah (ISAAR (CPF)2, 2004)
ISAAR (CPF)2 (2004) je standard, ki služi pri pripravi standardiziranih normativnih zapisov.
Uporablja se za opis osebnih imen, družin in korporacij, za oblikovanje normativnih zapisov
in za ustvarjanje povezav in odnosov med različnimi zapisi. Glavna naloga tega standarda je
podati priporočila za ustvarjanje normativnih zapisov. S tem želijo povečati možnost dostopa
do arhivskega gradiva, lažje razumevanje kontekstov z vzpostavljanjem relacij, natančno
identifikacijo ustvarjalcev ter izmenjavo opisov med različnimi institucijami. Standard
predvideva strukturo normativnega zapisa, ki vsebuje območje identifikacije, območje opisa,
območje odnosov ter območje kontrole (ISAAR (CPF)2, 2004).
Vitali (2004) poudarja ISAAR (CPF)2 (2004) kot najpomembnejši dokument na področju
normativne kontrole. Ta dokument spodbuja k izmenjavi normativnih zapisov; ne samo med
različnimi tipi arhivov, ampak tudi širše, z ostalimi ustanovami, npr. muzeji in knjižnice.
Normativni zapisi v arhivih so podobni zapisom v knjižničarski stroki, tako v obliki kot
pomenu ustvarjanja standardiziranih oblik dostopa v opisih. V obeh strokah je ime ustvarjalca
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namreč ena najpomembnejših točk dostopa3. Seveda pa je v arhivih potrebno dodati več
informacij o ustvarjalcih kot pa v knjižnicah (področje opisa v arhivih mora zajemati datume,
historiat in območje delovanja ustvarjalca, pravni status, funkcije, delovanje, vire, interno
strukturo, politični in socialni kontekst, v katerem je ustvarjalec deloval, ter druge pomembne
informacije). Narava, struktura, zgodovinski in biografski dogodki osebnih in korporativnih
imen (entitet) so osnova za razumevanje in vrednotenje arhivskega gradiva, ki ga hranijo
arhivi.
Vitali (2004) postavlja v ospredje drugo izdajo standarda ISAAR (CPF) (2004), katerega
namen je nedvoumna identifikacija imen (entitet). V drugi izdaji standarda je pomembno tudi
to, da želi opredeliti odnose med entitetami (med osebami, korporacijami, družinami), tako,
da poda ime, kategorijo odnosa (hierarhično, kronološko, asociativno), naravo odnosa, opis,
datume. Poudarjene so tudi povezave odnosov z entitetami izven arhivov, v drugih podobnih
ustanovah (s katalogi, popisnimi sistemi, itd.). Vse to je mogoče dosegati s sodobno
tehnologijo ter s povezavami med različnimi viri (na primer bibliografski viri, opisi v
muzejskih zbirkah, besedila, slike).
ISAAR (CPF)2 (2004) deli elemente opisa na štiri področja:
1. Področje identifikacije (podatek, ki identificira in definira točko dostopa izbrane
entitete)
Na tem področju se specificira tip ustvarjalca, ali je to oseba, korporacija ali družina. Določi
se normativna oblika imena, ki služi kot točka dostopa in nedvoumno identificira
korporativno telo, osebo oziroma družino. Navede se vzporedne oblike imena, v drugih
jezikih oziroma drugih oblikah zapisa. Oblikovanje zapisa v standardni obliki imena na
podlagi pravil omogoča lažjo izmenjevanjo zapisov med različnimi strokami. Poleg tega se na
tem področju navaja še ostale variante istega imena (na primer kratice), ostala imena
korporacij (na primer spremembe imena skozi čas z letnicami sprememb), ostala imena oseb
ali družin (na primer spremembe imena, kot so psevdonimi ali dekliški priimki z letnicami
sprememb) ter nazive oseb ali družin.
Terminološka zadrega glede izrazov za točko dostopa je razložena v opombi pod črto na str.
11.
3
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2. Področje opisa (relevantne informacije o naravi, kontekstu, aktivnostih izbrane
entitete)
Namen tega področja je opisati historiat, vlogo, kontekst in aktivnosti korporacij, oseb
oziroma družin. Na tem področju določamo datume obstoja korporacij, oseb oziroma družin,
kratek zgodovinski pregled, glavne kraje v povezavi z entiteto, funkcije, aktivnosti, področja,
s katerimi so se ukvarjali, interno administrativno strukturo korporacije oziroma rodovnik
družine ter glavne informacije glede socialnega, kulturnega, ekonomskega, političnega ter
zgodovinskega konteksta, v katerem je korporacija, oseba oziroma družina delovala ali živela.
3. Področje relacij (opis odnosov z ostalimi korporacijami, osebami ali družinami)
Namen področja je opis odnosov entitete z drugimi korporacijami, osebami in družinami. Na
tem področju ustvarjamo povezave med entitetami, opisujemo tipe odnosov med entitetami,
navajamo trajanje odnosa oziroma letnice.
4. Področje kontrole zapisa (nedvoumna identifikacija normativnega imena ter
informacija o tem, kako, kdaj in katera ustanova je ustvarila normativni zapis)
Na tem področju ustvarimo nedvoumno identifikacijo normativnega imena v okviru
konteksta, v katerem se ga bo uporabljalo. Navede se ustanovo ali osebo, ki je ustvarila za
normativni zapis, identificira se pravila, ki se jih je uporabilo za ustvarjanje zapisa, navede se
status normativnega zapisa, nivo popolnosti zapisa, datume stvaritve, sprememb zapisa, jezik
ter vire (ISAAR (CPF)2, 2004).

2. 2. 2 Smernice za normativne in napotilne zapise (GARR, 2001)
Priročnik GARR (2001) je namenjen ustvarjanju normativnih zapisov in referenc za osebna
imena, korporativna imena in dela ter skrbi za lažjo izmenjavo in uporabo normativnih
zapisov med različnimi državami. Zato definira elemente in njihovo zaporedje, ki jih mora
vključevati normativni zapis ter določa ločila med posameznimi elementi.
Elementi opisa osebnega imena zajemajo:
-

priimek (vključno s predponami)
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-

ime

-

patronimik

-

vzdevek

-

dinastično ime

-

ostala imena

Osebna imena pa dopolnjujejo kvalifikatorji:
-

naslov plemstva, častno odlikovanje

-

datum rojstva, smrti

-

ostali kvalifikatorji.

Elementi korporativnega imena niso številčno omejeni. Po navadi zajemajo naslednje
kategorije:
-

ime korporacije,

-

ime političnoteritorialne enote,

-

ime podrejene korporacije.

Korporativna imena dopolnjujejo naslednji kvalifikatorji:
-

kraj, datum

-

število

-

tip korporacije oziroma političnoteritorialne enote

-

ostali kvalifikatorji (Guidelines for authority records and references, 2001).

2. 2. 3 Zapisi v kontekstu4 (RIC, 2016)
RIC (2016) je konceptualni model za arhivsko popisovanje dokumentov. Nastal je v okviru
Mednarodnega arhivskega sveta (ICA - International Council on Archives), s pomočjo izbrane
skupine strokovnjakov EGAD (Experts Group on Archival Description). Konceptualni model
temelji na štirih že obstoječih standardih, ISAD(G) (2000), ISAAR (CPF)2 (2004), ISDF

Gre za osnutek konceptualnega modela, ki je v zaključni fazi in bo predvidoma sprejet še
letos.
4
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(2007) in ISDIAH (2008). Nov standard je bilo nujno pripraviti zaradi vedno večje količine
elektronskega gradiva (RIC, 2016).
Konceptualni model RIC želi omogočiti način popisovanja, ki bi pomagal uporabniku dobiti
zadostno količino informacij za razumevanje arhivskih vsebin brez pomoči arhivskih
strokovnih delavcev. To bi bilo mogoče doseči z identifikacijo in definiranjem osnovnih
entitet popisovanja ter njihovih medsebojnih relacij. Konceptualni model RIC se ne omejuje
le na arhivsko področje ampak tudi na druga povezana področja (Novak, 2017).
V konceptualnem modelu RIC (2016) dobimo priporočila za entitete popisa, njihove lastnosti
in odnose. Entitete popisa so:
-

Zapis (Record): lingvistična, simbolična ali grafična informacija,

-

Komponente zapisa (Record Component): del zapisa, ki prispeva k celoti,

-

Niz zapisov (Record Set): dva ali več zapisov združenih na podlagi določene
značilnosti,

-

Agent (Agent): odgovorna oseba ali skupina,

-

Dejavnost (Occupation): s čim se je oseba ukvarjala,

-

Pozicija (Position): vloga, ki jo je oseba opravljala,

-

Funkcija (Function): cilj, namen agenta,

-

Funkcija (povzetek) (Function (Abstract)): določitev in opredelitev funkcije,

-

Aktivnost (Activity): niz ukrepov agenta za izpolnitev funkcije, poklica,

-

Pooblastila (Mandate): pristojnosti ali pravila, ki določajo ukrepe agenta,

-

Dokumentarni oblika (Documentary Form): pravila uporabljena pri oblikovanju
zapisa,

-

Datum (Date): kronološka informacija,

-

Kraj (Place): pristojnost in vsaka geografska ali upravna točka ali področje

-

Koncept/stvar (Concept/Thing): ideja, dogodek, pojem povezan z entitetami(Novak,
2017)5.

5

S prevodom poimenovanja entitet se ukvarja Medarhivska skupina za arhivsko strokovno
izrazje. Za enkrat je prevod še neuraden in bo mogoče prinesel še kakšno spremembo do
uradnega sprejetja. Neuradni prevod entitet je prevzet iz članka M. Novaka (2017). RIC kot
koncept potencialne univerzalne dostopnosti do arhivskega gradiva. V Filej, B. (ur.), Arhivi v
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2. 2. 4 Library reference model (FRBR-LRM)
FRBR-LRM je entitetno-relacijski model, ki se želi približati potrebam uporabnikov pri
iskanju virov. Uporabnikom omogoča najti, identificirati, izbrati in pridobiti želen vir ter z
njegovo pomočjo naprej raziskovati. Družina FRBR ima že tri obstoječe modele in sicer
FRBR, FRSAD in FRAD. Čeprav so modeli še dokaj novi, se je pojavila potreba po
izboljšanem združenemu modelu. Trije že obstoječi modeli niso bili enostavno združeni v
enega, ampak je nov model rezultat podrobnega pregleda lastnosti predhodnih treh (Riva, Le
Bœuf in Žumer, 2016). Člani delovne skupine, ki je pripomogla k nastanku FRBR-LRM, so
Pat Riva, Maja Žumer in Patrick Le Bœuf. Model FRBR-LRM pokriva tri elemente, in sicer
entitete, atribute in odnose. Entitete so razdeljene v tri skupine, ki so med seboj v
hierarhičnem odnosu (Riva in Žumer, 2015). V prvi je entiteta sama, v drugi delo, izrazna
oblika, pojavna oblika, enota, agent, ime, kraj in čas, v tretji skupini pa se nahajata oseba in
agent. FRBR-LRM omogoča prosto dodajanje atributov, saj ni noben obvezen. Med atribute
spadajo objekt, delo, koncept, dogodek, družina in korporativno telo. Pri odnosih, ki
povezujejo entitete pa so obvezni odnosi med deli, izraznimi in pojavnimi oblikami ter
enotami. Ostali odnosi niso obvezni, ampak se jih dodaja po potrebi (Riva, Le Bœuf in
Žumer, 2016).
2. 3 PRAKSA V SLOVENIJI
2. 3. 1 COBISS (CONOR.SI)
V Sloveniji imamo normativno bazo podatkov CONOR.SI v sklopu COBISSa, ki vsebuje
zapise za osebna imena avtorjev. Tudi korporativna imena se lahko že vnaša v bazo, niso pa
še vključena v normativno kontrolo (CONOR.SI, 2016).
CONOR.SI je nastal v sodelovanju med Institutom informacijskih znanosti v Mariboru
(IZUM) in slovenskimi knjižnicami. Prva verzija prototipa CONOR.SI je bila pripravljena
novembra 1996, kar je predstavljalo le izhodiščno točko za razvoj normativne baze (veliko je
bilo duplikatov dvoumno identificiranih). Zaradi slabe kvalitete je bilo potrebno še veliko
dela. Na IZUMu so med drugim ugotavljali, kako bi slovenske knjižnice urejale normativno

službi človeka – človek v službi arhivov: Zbornik prispevkov z recenzijo (81-90). Maribor:
Alma Mater Europea.
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kontrolo imen in kako bi ustvarili povezavo med normativnimi in bibliografskimi zapisi. V
Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so predlagali, da bi bili avtorji povezani med
bibliografskimi in normativnimi zapisi preko identifikacijskih številk (ID). Začetek
normativne kontrole je spremenil način, kako se podatki o avtorju vnašajo v polje o avtorstvu
v bibliografskih zapisih. Začetna normativna baza podatkov je vsebovala samo normativne
zapise za slovenske avtorje, ki so bili kreirani na osnovi osebnih bibliografij slovenskih
raziskovalcev in slovenske nacionalne bibliografije za monografske publikacije. Bibliografije
raziskovalcev vsebujejo namreč tudi enotni ID avtorja, šifro raziskovalne organizacije,
tipologijo dokumentov in pa tudi posebna polja za variantne značnice za osebne avtorje. Vsi ti
podatki so bili v pomoč pri vzpostavitvi normativne baze podatkov. CONOR.SI je bil končno
postavljen v uporabo med 18. in 21. aprilom 2003 (Seljak idr., 2004).
Vnos osebnih avtorjev v bibliografske zapise se je z uvedbo normativne baze CONOR.SI
spremenil. Značnic se ne vnaša več neposredno, ampak se jih izbere iz seznama iz normativne
baze podatkov; pod pogojem, da je avtor že vnesen v bazo. Na novo lahko vnaša imena
osebnih avtorjev le manjše število katalogizatorjev, s potrebnimi izkušnjami in z opravljenim
ustreznim dodatnim izobraževanjem. Ti katalogizatorji kreirajo nove normativne zapise in
ažurirajo že obstoječe. V normativni zapis se lahko poleg enotne značnice vnesejo še
variantne značnice, jezik in nacionalnost avtorja, datum rojstva in smrti avtorja ter nekatere
opombe. Omogočeno je tudi prevzemanje normativnih zapisov za osebne avtorje iz baze
podatkov Kongresne knjižnice, kar je še posebej priročno za ustvarjanje zapisov za tuje
avtorje. Zapise v CONOR.SI se lahko ažurira posredno ali neposredno, razlikuje se glede na
pooblastilo katalogizatorja. Katalogizatorji, ki imajo poln dostop do normativne baze
podatkov, lahko neposredno ažurirajo normativne zapise. Tisti katalogizatorji, ki pa
pooblastila nimajo, lahko ažurirajo normativne podatke le v bibliografski bazi podatkov
(Seljak idr., 2004).

2. 3. 2 SIRAnet
SIRAnet je vzajemna podatkovna zbirka slovenskih regionalnih arhivov, med katere spadajo
Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi
Gorici, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Zgodovinski arhiv na Ptuju.
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Vsak izmed arhivov v skupno podatkovno zbirko posreduje podatke na podlagi lastnega
ohranjenega arhivskega gradiva. V skupni zbirki pa se usklajuje in dopolnjuje normativno
zbirko podatkov, ki zajema družine, fizične osebe, funkcije/aktivnosti, korporativna telesa,
stvarna gesla, vsebinski tezaver in zemljepisna imena. Podatki iz vzajemne podatkovne zbirke
SIRAnet se povezujejo tudi z drugimi spletnimi viri, med katerimi je tudi COBISS (O vzajemi
zbirki podatkov SIRAnet, 2016).
Ker slovenska arhivska stroka še nima sprejetih podrobnih pravil popisovanja arhivskega
gradiva in pravil oblikovanja normativnih zapisov, kot jih pozna knjižničarska stroka, se
zapisi oseb in družin ter korporativnih teles v podatkovni zbirki SIRAnet med seboj zelo
razlikujejo in se ne oblikujejo enotno.
Z namenom poskusa poenotenja načina oblikovanja deskriptorjev v slovenski arhivski teoriji
in praksi je bila zato izvedena raziskava Smernice za gesljenje, klasificiranje in izdelavo
tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti (Semlič Rajh, 2016), na osnovi katere je bil izdelan
predlog smernic za oblikovanje posameznih vrst deskriptorjev.
V raziskavi Semlič Rajh (2016) opisuje načine oblikovanja deskriptorjev za osebna in
korporativna imena. Arhivisti morajo pri oblikovanju deskriptorja za osebna imena najprej
razbrati ime iz arhivskega gradiva. Če deskriptor v sistemu že obstaja, ga le povežejo s
popisno enoto. Če pa deskriptor še ne obstaja, morajo ustvariti novega in določiti ime, ki bo
normativno. Imena se zajemajo v invertirani obliki, torej na prvem mestu priimek, nato ime.
Normativni zapis osebe se izdela na podlagi standarda ISAAR (CPF)2 (2004). Poleg
normativnega zapisa se izdela še kazalke na druge oblike imena in ustvari odnose z drugimi
deskriptorji, kot zahteva standard.
Semlič Rajh (2016) navaja, da je osebno ime sestavljeno iz več elementov, eni so obvezni,
drugi pa izbirni. Med obvezne elemente spada eno ali več rojstnih imen in eden ali več
priimkov ter datum, v nekaterih primerih pa tudi dodaten kvalifikator. Izbirni elementi so
lahko naziv, plemiški naziv, drugo ime, dinastično ime, pridevki ali drugi kvalifikatorji
(poklic ali funkcija).
Kvalifikatorji so besede ali besedne zveze v normativnem zapisu imena, ki omogočajo
ločevanje ene fizične osebe od druge z istim imenom oziroma pojasnjujejo normativni zapis.
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Obvezen kvalifikator pri zapisih predstavlja datum, pri nosilcih kakršnih koli funkcij pa je
obvezen kvalifikator tudi naziv. Za razločevanje posameznih oseb lahko kot kvalifikatorje
uporabimo poklic, izobrazbo, vzdevke, psevdonime itd., ki so neobvezni (razen v primeru, da
imamo več oseb z istim imenom, priimkom in letnicami rojstva) (Semlič Rajh, 2016, str. 176–
179, 210).
Pri oblikovanju imena korporativnega telesa je potrebno najprej, navaja Semlič Rajh (2016)
določiti normativno ime korporativnega telesa.
Za vsako korporativno telo se izdela normativni zapis, ki ustreza uradnemu imenu
korporativnega telesa v določenem časovnem obdobju. To pomeni, da vsaka uradna
sprememba imena posledično botruje novemu normativnemu zapisu. Ime se zapiše v jeziku,
ki ga uporablja oziroma je uporabljalo korporativno telo. V oglatem oklepaju sledijo leta
obstoja korporativnega telesa kot obvezen kvalifikator. Vzporedna imena v slovenskem jeziku
in transliterirana imena v latinico povežemo s kazalkami, vendar v teh primerih ime ni
normativno. Če pa obstaja uradno ime v več jezikih, je vsaka oblika vodilka in vse oblike
skupaj predstavljajo normativni zapis. Prav tako se z vodilkami povezuje vsako spremembo
imena korporacijskega telesa, ki ga je potrebno oblikovati kot novo ime (Semlič Rajh, 2016,
str. 220–224).

2. 4 PRAKSA V TUJINI
Po svetu že obstaja veliko ustanov, ki se med seboj povezujejo pri izmenjavi skupnih ali
podobnih podatkov.
Reid in Simmons (2008) opisujeta nastanek spletnega kataloga ARC (Archival Research
Catalog) ameriškega nacionalnega arhiva NARA (National Archives and Records
Administration). Pri ustvarjanju so se zanesli na izvedence s področja arhivske in
knjižničarske stroke. V katalogu so ločili popis arhivskega gradiva in popis ustvarjalcev, kar
ne prinese samo ločene normativne zapise imen ustvarjalcev, ampak jih dopolni s celotnim
zgodovinskim ozadjem. To pa nam omogoči, da postavimo arhivsko gradivo povezano z
določenim ustvarjalcem v kontekst. Katalog vsebuje normativno ime, variante imena,
povezave, biografije, historiat za osebe, družine in korporacije, ki so lahko ustvarjalci,
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sodelavci (ki so prispevali k nastanku), donatorji, del vsebine. To pripomore k boljšemu
razumevanju nastanka fonda, hranjenja, uporabe. Pri ustvarjanju zbirke normativnih imen so
si pomagali z zbirko normativnih imen Kongresne knjižnice (Library of Congress Name
Authority). Zbirka vsebuje tudi različne hierarhične povezave med zapisi.
Savoja in Vitali (2008) prikažeta prakso arhivskih katalogov v Italiji. Že od izida prve izdaje
ISAAR (CPF) (2003) se njegova praktična uporaba povečuje tako v arhivski kot knjižničarski
stroki. Na podlagi standarda ISAAR (CPF)2 (2004 )so se v Italiji razvili naslednji sistemi:
-

Spletni vodnik po Državnem arhivu v Firencah (Guida on line dell’Archivio di Stato
di Firenze), ki vsebuje informacije o fondih in njihovih ustvarjalcih in lastnikih skozi
čas, zajema dokumente iz državnega arhiva;

-

Združen informacijski sistem arhivskega nadzora (Sistema Informativo Unificato
Soprintendenze Archivistiche), ki zbira in omogoča dostop do informacij o fondih iz
drugih arhivov (ne iz državnega);

-

Sistem zgodovinskih arhivov v Lombardiji (Archivi storici della Lombardia), ki
vsebuje opise fondov iz državnega arhiva in tudi drugih arhivov Lombardije.

Ti trije sistemi implementirajo ločene in povezane opise arhivskih fondov in ustvarjalcev.
Tako se lahko uporabniki premikajo iz fonda oziroma katerega od njegovih sestavnih delov
do ustvarjalcev in obratno. Normativna kontrola imen, ki se je začela v knjižničarski stroki, se
je izkazala kot dobra praksa tudi splošno v arhivih, ne le za iskanje informacij ampak tudi pri
opisovanju ustvarjalcev. Pri tem seveda ni šlo brez težav z določanjem oblike normativnih
imen, ki se med seboj razlikujejo zaradi opisovanja na različnih ustanovah, saj vsaka dodaja
različne dodatne podatke (letnice, kraj, poklic ...). To želijo rešiti z razvijanjem pravil in
smernic, kaj naj normativna oblika vsebuje. Če je potrebno in kjer jim standard dovoljuje,
imajo za določene primere tudi več normativnih imen. Težave so se pojavile tudi pri
ustvarjanju povezav, predvsem pri različnih relacijah. Prva rešitev je, da se opiše vse entitete,
ne samo ustvarjalce. Pri takem načinu je potrebno opisati tudi naravo odnosa (na primer kdo
je bil skrbnik arhivskega gradiva). Druga rešitev pri ustvarjanju povezav pa je ustvariti čim
več normativnih zapisov, ki so potrebni glede na tip odnosa (Savoja in Vitali, 2008).
Tudi Vitali (2004) predstavi nekaj primerov povezovanja po svetu:
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o Nacionalni register arhivov (National Register of Archives (Historical Manuscript
Commision)) v Veliki Britaniji je baza podatkov z zapisi o rokopisih in fondih o
zgodovini Velike Britanije (iz britanskih javnih in zasebnih ustanov). Tu nastopa kot
točka dostopa le ustvarjalec fonda, ki ga dobimo tudi po različnih knjižnicah in drugih
ustanovah.
o Avstralski center za znanstveno in tehnološko dediščino (Australian Science and
Technology Centre) omogoča dostop do baze podatkov Bright Sparcs, ki je podobna
angleškemu Nacionalnemu registru arhivov, le da vključuje še več nearhivskega
gradiva. Baza podatkov Bright Sparcs vsebuje biografije oseb, ki so pomembno
vplivale na različna znanstvena področja. Biografije so povezane s popisi arhivskega
gradiva ter različnimi bibliografskimi viri, ki so jih te osebe ustvarile oziroma so z
njimi na različne načine povezane.
o Katalog italijanskega Državnega arhiva v Firencah je dober primer kako iskati po
fondih v digitalnem okolju. Katalog predstavlja model ločenih in povezanih popisov
arhivskega gradiva in ustvarjalcev. Iskanje lahko začnemo kjerkoli, pri korporacijah,
osebah ali družinah, ki so ustvarile arhivsko gradivo. Za lažje iskanje sledimo
povezavam med entitetami.
2. 5 MOŽNI NAČINI POVEZOVANJA
Golub, Tudhope, Lei Zeng in Žumer (2014) so ugotavljali, kako združevati različne sisteme.
Posvetili so se terminološkim registrom (Terminology Registries), ki omogočajo dostop do
sistemov organizacije znanja (Knowlege Organization Systems). Ti registri zajemajo poleg
drugih zbirk (tezavrov, zbirk predmetnih oznak, klasifikacij, taksonomij, itd.) tudi zbirke
normativne kontrole. Iskali so različne terminološke registre, ki združujejo zbirke slovarjev na
določeno tematiko v eni zbirki. Na tak način lahko na primer, na enem mestu dostopamo do
zbirk podobnih ustanov. Terminološki registri temeljijo na uporabi in povezavi metapodatkov.
OCLC's Terminology Services je tak primer združevalnika različnih zbirk, saj omogoča
dostop do slovarjev kot so Library of Congress Subject Headings, MeSH, Faced Application
of Subject Terminology.
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Ta način združevanja bi lahko uporabljali tudi arhivi in knjižnice ter druge podobne ustanove
pri nas. Če se ne bi ustvarilo ene same zbirke normativne kontrole za te ustanove, bi se lahko
na tak način združevalo različne zbirke normativne kontrole na enem mestu.
Med že obstoječimi načini povezovanja ustanov na temo normativne kontrole je seveda
najbolj razširjen VIAF (Virtual International Authority File). VIAF namreč povezuje
normativne zapise iz nacionalnih knjižnic po vsem svetu. Je mednarodni servis, ki omogoča
dostop do svetovno največje zbirke normativnih imen. Ustanovni člani so Kongresna
knjižnica v Washingtonu, Nemška nacionalna knjižnica, Francoska nacionalna knjižnica in
OCLC (Online Computer Library Center). Odkar se je priključil še OCLC, se je zelo povečalo
število sodelujočih držav. Trenutno v projektu sodeluje 18 bibliografskih ustanov oziroma
knjižnic (VIAF: History, 2017).
Kot normativna zbirka imen je priročen za uporabo pri širši skupnosti knjižničarjev in
podobnih strok. Združuje različna poimenovanja ustvarjalcev v različnih pisavah, zapisih,
variantah. Omogoča izpisovanje značnic v obliki, ki je uporabniku kulturno in jezikovno
najbližja, hkrati pa ima uporabnik vpogled do vseh oblik značnic sodelujočih knjižnic oziroma
držav. Cilj servisa VIAF je zmanjšanje stroškov za oblikovanje normativnih zapisov ter
povečevanje uporabnosti ter spletne dostopnosti do normativnih zapisov, ki jih ustvarjajo
knjižnice po vsem svetu (VIAF: Virtual International Authority File, 2017).
Projektu VIAF je podoben prototip projekta SNAC (Social Network and Archival Context), ki
je namenjen predvsem arhivom ter povezuje tudi knjižnice in muzeje. Za enkrat so v projekt
vključene samo ameriške institucije. Želijo pa se širiti in sodelovati na mednarodni ravni.
Namenjen je ustanovam, ki ga ustvarjajo, kot tudi ostalim raziskovalcem, profesorjem in
vsem, ki bi jih objavljene vsebine zanimale. Na enem mestu tako dobimo opise ustvarjalcev
gradiva, ki ga sodelujoče ustanove hranijo. Namesto, da bi vsaka ustanova ustvarjala svoje
opise in bi se ti podvajali, je en dobro zasnovan opis dostopen vsem (SNAC: Cooperative
Program, 2017). Za razliko od VIAFa daje SNAC možnost tudi povezave avtorjev in
ustvarjalcev z gradivom in institucijami, ki ga hranijo.
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3 METODOLOGIJA
V magistrskem delu sem vzela za primerjavo ustvarjalce z območja severne Primorske, ki jih
pokrivata Goriška knjižnica Franceta Bevka ter Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. Knjižnice
zajemajo v normativno zbirko samo avtorje gradiva, arhivi pa poleg ustvarjalcev gradiva tudi
ostale osebe, korporativna telesa in družine, ki se pojavljajo v arhivskem gradivu. V
magistrskem delu pa so zajeti samo ustvarjalci fondov in zbirk PANG, ki so se ujemali z
avtorji gradiva iz domoznanskega oddelka v Goriški knjižnici.
Za raziskavo sem si postavila naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Ali ustanovi popisujeta imena oseb in korporacij na podoben način?

-

Ali bi jima ustrezal skupni model oblikovanja normativnih zapisov?

-

Ali ustanovi upoštevata standarde?

Goriška knjižnica kot osrednja območna knjižnica za območje severne Primorske ima nalogo
zbiranja domoznanskega gradiva. Med domoznansko gradivo, ki ga hrani Goriška knjižnica,
spada gradivo, ki je nastalo na geografskem območju Goriške oziroma severne Primorske ter
severnem delu Furlanije Julijske krajine, gradivo katerega avtor je živel na tem območju ter
gradivo, ki je nastalo na tem območju (Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje
nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, 2012 in
Domoznanstvo, Bevkova spominska soba in posebne zbirke, 2017). V Goriški knjižnici
predstavlja domoznansko gradivo 4,92% celotnega fonda knjižnice, to je skupaj s posebnimi
zbirkami okrog 30.000 enot gradiva (Vidmar, 2016).
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici pokriva območje severne Primorske in hrani okrog 3000
tekočih metrov arhivskega gradiva. Gradivo obsega področje upravnih, sodnih, gospodarskih,
družbenih, društvenih, političnih in družbenopolitičnih organizacij, zemljiških gospostev,
zasebnikov in rodbin ter različne zbirke (Arhivsko gradivo, 2017).
Za pridobitev ustreznega vzorca sem najprej prišla v stik s Pokrajinskim arhivom v Novi
Gorici (PANG), kjer mi je informatik Erik Preglj podal podrobnejša znanja o tem, kako se
poizveduje po arhivski podatkovni zbirki SIRAnet. Vse podatke o fondih in zbirkah, ki jih
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hrani PANG, sem dobila združene v Excelovo datoteko preko elektronske pošte. Na tak način
sem lažje dobila pregled nad vsemi potrebnimi primeri.
Nato sem osebna in korporativna imena iz fondov Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici iskala s
pomočjo deskriptorjev v podatkovni zbirki SIRAnet. Osebna imena sem pregledovala z izbiro
geslovnika fizična oseba, korporativna imena pa z geslovnikom korporativno telo (Slika 1).
Za primerjavo so bila uporabljena samo tista osebna imena in imena korporativnih teles, ki jih
je bilo mogoče najti v normativni zbirki podatkov znotraj SIRAnet.

Slika 1: Iskalnik deskriptorjev v podatkovni zbirki SIRAnet (pridobljeno 29. 6. 2017 s spletne
strani: http://www.siranet.si/deskriptorensuche.aspx)

Slika 2: Primer zapisa osebnega imena v podatkovni zbirki SIRAnet (pridobljeno 29. 6. 2017
s spletne strani: http://www.siranet.si/deskriptordetail.aspx?Id=729114)
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Slika 3: Primer zapisa korporativnega imena v podatkovni zbirki SIRAnet (pridobljeno 29. 6.
2017 s spletne strani: http://www.siranet.si/deskriptordetail.aspx?Id=760311)

Po pridobljenih primerih iz Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici je bilo potrebno ugotoviti,
kateri primeri se ujemajo z imeni oseb in korporacij na domoznanskem oddelku Goriške
knjižnice Franceta Bevka (Slika 2 in Slika 3). Z iskanjem osebnih imen nisem imela težav, saj
jih je mogoče dobiti v normativni bazi podatkov CONOR.SI (Slika 4 in Slika 5). Ob
dobljenem imenu v CONOR.SI sem ime avtorja dodatno preverila še v bibliografski bazi
podatkov. Dela tega avtorja hrani domoznanski oddelek Goriške knjižnice.

Slika 4: Iskalnik po normativni datoteki osebnih in korporativnih imen CONOR.SI
(pridobljeno 29. 6. 2017 s spletne strani:
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SFRM&id=2208398325791944)
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Slika 5: Primer zapisa osebnega imena v CONOR.SI (pridobljeno 29. 6. 2017 s spletne
strani: http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=2208398325791944)

Iskanje korporativnih imen pa je predstavljalo večjo težavo, saj normativna baza za
korporativna imena še ni dokončno vzpostavljena in jih je potrebno iskati na različne načine,
kar v bibliografski bazi podatkov (Slika 6). Tega sem se naučila v času delovne prakse v
Goriški knjižnici, ko sem imela možnost, zaradi tematike magistrskega dela, preživeti več
časa na oddelku za obdelavo. Z vodjo obdelave Vanjo Šuligoj, sva posvetili največ časa prav
iskanju primerov imen korporacij, ker sem s tem imela največ težav. Pokazala mi je, da je
potrebno iskati po različnih poljih v bibliografski bazi podatkov in ne v normativni bazi
podatkov CONOR.SI. Ime korporacije se v bibliografski bazi podatkov lahko nahaja v
različnih poljih in na različne načine. Poleg tega so se imena korporacij skozi zgodovino
spreminjala in dokler ne bo dokončno vzpostavljena normativna baza podatkov tudi za
korporativna imena, je potrebno ugotoviti, kako se je posamezna korporacija imenovala prej
in jo iskati na različnih mestih pod različnimi imeni. V veliko pomoč pri ugotavljanju
spreminjanja imen določenih korporacij mi je bil historiat fondov, kjer so bila zapisana
predhodna imena korporacij.
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Slika 6: Primer pridobivanja korporativnih imen v bibliografski bazi podatkov COBISS.SI
(pridobljeno 29. 6. 2017 s spletne strani:
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&rid=4873522&bno=99999&hsgl=50550&i
d=2223188788341600&sid=1)

Glede razvoja normativne baze podatkov za korporativna imena sem uporabila stik z
IZUMom. Odgovor sem dobila s strani Branka Kurnjeka (osebna elektronska pošta, marec
2017) iz Sektorja za bibliografsko kontrolo, in sicer da sta konec leta 2016 IZUM in NUK
aktivno pristopila k projektu normativne kontrole korporacij. V IZUM-u so v CONOR.SI že
vključili zapise za korporacije, ki temeljijo na osnovi bibliografskih zapisov za Slovensko
bibliografijo iz NUK-ove lokalne baze za obdobje 2000–2015. Z redakcijo omenjenih zapisov
so v NUK-u že pričeli. Načrtujejo pa, da jo bodo zaključili do konca leta 2017. Redigirana
baza normativnih zapisov za korporacije naj bi bila osnova za vzpostavitev povezave med
bibliografskimi in normativnimi zapisi za korporacije. Kdaj bodo izvedbo projekta dokončali
pa še ni znano.
Ob pregledovanju korporativnih imen v bibliografski bazi podatkov Cobiss sem dobljene
primere preverila tudi v normativni bazi Conor, ali so bili zapisi slučajno že ustvarjeni. Med
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dobljenimi 16 primeri korporativnih imen, kjer so se zapisi iz Goriške knjižnice ujemali z
zapisi iz Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, sem dobila tri primere, kjer je zapis
korporativnega imena že bil ustvarjen (Slika 7).

Slika 7: Primer zapisa korporativnega imena v CONOR.SI (pridobljeno 11. 7. 2017 s spletne
strani: http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=2208398325791944)

Seznam pridobljen v PANG je vseboval 1183 fondov in zbirk, iz katerih sem pridobila po
iskanju na osnovi deskriptorjev v podatkovni zbirki SIRAnet 21 osebnih imen in 75
korporativnih imen, ki so se pojavljala v seznamu kot ustvajalci arhivskega gradiva.
V Goriški knjižnici sicer ob kreiranju novih zapisov osebnih imen avtorjev, ki spadajo na
domoznanski oddelek, dodajajo interno oznako, vendar tega ne počnejo že od začetka. IZUM
pa vodi vsako leto evidenco, koliko zapisov osebnih imen je bilo ustvarjenih v posamezni
knjižnici. V zadnjem javno objavljenem statističnem pregledu normativnih zapisov je Goriška
knjižnica od priključitve k sistemu Cobiss leta 1992 do leta 2016 ustvarila 16.007 zapisov
osebnih imen. To število pa ne moremo enačiti s številom avtorjev na domoznanskem
oddelku Goriške knjižnice, saj so ustvarjeni zapisi zajemali tudi druge avtorje.
Evidenca korporativnih imen se še ne vodi, ker je zaenkrat začel zapise korporativnih imen
ustvarjati le NUK in se bo to razširilo na ostale knjižnice šele postopoma v naslednjem letu.
Končno število zapisov, ki so bili uporabljeni kot primeri v magistrskem delu, in ki so se
ujemali z zapisi iz domoznanskega oddelka Goriške knjižnice, pa je 10 primerov osebnih
imen in 16 primerov korporativnih imen.
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S pomočjo pridobljenih primerov sem ugotavljala podobnosti in razlike pri ustvarjanju
zapisov v arhivih in knjižnicah in s tem možnosti za medsebojno sodelovanje na tem
področju. Med seboj sem najprej primerjala zapise primerov iz Goriške knjižnice in
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Na koncu pa sem naredila še primerjavo dobljenih
zapisov za primerjavo s izbranim primerom dobrega zapisa osebnega in korporativnega imena
iz obeh zbirk (SIRAnet in Conor).
Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativno metodo analize vsebine, s katero iščemo in
ugotavljamo vzorce vedenja ali dogodkov v zbranih podatkih.
Značilnosti kvalitativnih metod so zbiranje verbalnih podatkov, odkrivanje in razumevanje
pomena, sprotno razvijanje meril, analiza na podlagi iskanje vzorcev in posploševanje na
osnovi dokazov iz podatkov (Šauperl, 2005).
Kvalitativno metodo analize vsebine sem uporabila, ker sem želela ugotoviti razlike in
podobnosti v pridobljenih zapisih. Prednost te metode je, primerjanje podatkev, ki so
zanesljivi oziroma se nam pokažejo v realnem stanju. Slabost pa je, da sem imela na voljo
manjši vzorec in je na tak način težje posploševati na celotno populacijo. To sem tudi
prikazala s primerjavo z dobrim primerom zapisa.
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4 PRIMERJAVA PRIMEROV
4.1 OSEBNA IMENA
1.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Pirnik, Makso, 1902-1993
Variante osebnega imena: Pirnik, Maks
; Pirnih, Makso
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
ID: 15437667

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Pirnik, Makso
Popisovanje6: 1902-1993; skladatelj,
zborovodja in pedagog

Pri obeh zapisih je izbrano enako normativno ime (Pirnik, Makso), prav tako se ujemata
letnici rojstva in smrti (1902-1993). Pri zapisu iz normativne datoteke iz knjižnice imamo
poleg imena še kvalifikator. V tem primeru sta to letnici rojstva in smrti avtorja. Poleg
normativnega imena dobimo še dve varianti osebnega imena (Pirnik, Maks; Pirnih, Makso),
državo delovanja (svn (Slovenija)) in jezik, v katerem je objavljal (slv (slovenski)) ter Cobiss
ID (15437667). Pri zapisu iz arhiva pa imamo izpolnjeno še polje za popisovanje, kjer dobimo
letnici rojstva in smrti (1902-1993) ter poklic oziroma dejavnost ustvarjalca (skladatelj,
zborovodja in pedagog).

2.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Res, Alojzij
Variante osebnega imena: Alrè
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
ID: 39779683

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Res, Alojzij
Popisovanje: Pisatelj, literarni delavec,
literarni zgodovinar
Zunanje povezave:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Alojzij_Res

Normativno ime ustvarjalca je enako pri obeh zapisih (Res, Alojzij). Zapis iz knjižnice
vsebuje še varianto osebnega imena (Alrè), državo delovanja (svn (Slovenija)), jezik (slv
(slovenski)) ter ID (39779683). Pri zapisu iz arhiva dobimo poleg imena še poklic, s katerim
se je ustvarjalec ukvarjal (Pisatelj, literarni delavec, literarni zgodovinar) in zunanjo povezavo
na članek o ustvarjalcu na Wikipediji (http://sl.wikipedia.org/wiki/Alojzij_Res).

Pravilen izraz bi bil »opis«, vendar je zaradi direktnega prevoda iz angleščine v slovenščino
in neupoštevanja konteksta, uporabljen izraz »popisovanje«.
6
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3.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Avčin, France
Variante osebnega imena: Avčin,
Francè ; Avčin, F.
Šifra raziskovalca: 00476
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
ID: 1553763

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Avčin, France
Popisovanje: France Avčin (Ljubljana,
6.10.1910 - 21. 2. 1984) elektrotehnik,
znanstvenik in učitelj, strokovnjak za
varnost v gorah, pisatelj in javni
delavec. Bil je predan znanosti,
vsestranski strokovnjak, avtor številnih
izumov in patentov. Bil je dejaven
plqaninec7, alpinist, gorski reševalec,
lovec in varstvenik narave.

Tudi v tem primeru je pri obeh zapisih izbrano enako normativno ime (Avčin, France). Zapis
iz knjižnice ima poleg tega še dve varianti osebnega imena (Avčin, Francè; Avčin, F.), šifro
raziskovalca (00476), podatek o državi delovanja (svn (Slovenija)), jeziku, v katerem je
objavljal (slv (slovenski)) in Cobiss ID (1553763). Zapis iz arhiva pa vsebuje še daljši popis
poklica ter ostalih dejavnosti ustvarjalca (elektrotehnik, znanstvenik in učitelj, strokovnjak za
varnost v gorah, pisatelj in javni delavec) ter kraj in letnico rojstva in letnico smrti (Ljubljana,
6.10.1910 - 21. 2. 1984).

4.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Vodopivec, Vinko, 18781952
Variante osebnega imena: Vodopivec,
V. (drugo) ; Vodopivec, Vincentio ;
Vodpivec, Vinko (drugo) ; Sraka,
Ambrozij (psevdonim) ; Vodopivez,
Vinko ; Vodopivec, Vincentius
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
ID: 10623843

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Vodopivec, Vinko

Pri normativnem imenu iz knjižnice dobimo poleg imena avtorja še letnici rojstva in smrti
(Vodopivec, Vinko, 1878-1952), medtem ko je pri zapisu iz arhiva navedeno samo ime
(Vodopivec, Vinko). Zapis iz knjižnice ima poleg tega še več variant imena ter psevdonime
avtorja (Vodopivec, V. (drugo); Vodopivec, Vincentio; Vodpivec, Vinko (drugo); Sraka,

7

Gre za tipkarsko napako v zapisu.

34

MIKULIN, V. Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in
arhivih. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

Ambrozij (psevdonim); Vodopivez, Vinko; Vodopivec, Vincentius), državo (svn (Slovenija)),
jezik (slv (slovenski)) in Cobiss ID (10623843). Pri zapisu iz arhiva ne dobimo dodatnih
podatkov.

5.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Rehar, Radivoj
Variante osebnega imena: Skalan, Marij
(psevdonim) ; Rudan, Radislav
(psevdonim) ; Goljak, Rudo (psevdonim)
; Rovanov, R.R. (psevdonim) ; Errah
(psevdonim) ; Trnovc, Janez (psevdonim)
; Branko, Vilko (psevdonim) ; Vrbnik,
Saša (psevdonim) ; Rehar, R. ;
M. S.
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
Opombe: Uporabljal tudi šifre -r, R.R. za
gledališke kritike
ID: 5881699

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Rehar, Radivoj
Obdobje obstoja: 4.1.1894 - 1969
Historiat: Radivoj Rehar (4. 1. 18941969), časnikar in književnik.
Obiskoval je trgovsko akademijo na
Dunaju. V Mariboru je urejal časnik
»Mariborski delavec«. Med leti 19201924 je bil glavni urednik »Tabora«,
nato pa mariborski urednik »Jutranjih
novosti«, »Narodnega dnevnika«,
»Jugoslovana« in »Mariborskega
večernika Jutra«. Pisal je pesmi, črtice
in novele. Ukvarjal se je tudi z
gledališko in slovstveno kritiko ter s
poročanjem o kulturnih dogodkih.
Deskriptorji: Rehar, Radivoj (osebe\)
Jezik zapisa: slovenski
Pisava zapisa: tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori: ISAAR(CPF)2
Mednarodni standard za arhivski
normativni zapis korporativnih teles,
oseb in družin (2003)8

Pri obeh zapisi je bilo izbrano enako normativno ime (Rehar, Radivoj). Zapis iz knjižnice
poleg tega vsebuje več variant in psevdonimov, ki jih je uporabljal avtor (Skalan, Marij
(psevdonim); Rudan, Radislav (psevdonim); Goljak, Rudo (psevdonim); Rovanov, R.R.
(psevdonim); Errah (psevdonim); Trnovc, Janez (psevdonim); Branko, Vilko (psevdonim);
Vrbnik, Saša (psevdonim); Rehar, R.; M. S.). V opombah dobimo še dodatno varianto

Navedena je napačna letnica izdaje. Vsi podatki v zapisu so natančen prepis normativnega
zapisa v podatkovni zbirki in to poimenovanje izhaja iz podatkovne zbirke.
8

35

MIKULIN, V. Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in
arhivih. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

oziroma šifre, ki jih je uporabljal (šifre -r, R.R. za gledališke kritike). Zapis iz knjižnice ima
še podatek o državi (svn (Slovenija)), jeziku (slv (slovenski)) ter ID (5881699).
Zapis iz arhiva poleg normativnega imena vsebuje še obdobje obstoja ustvarjalca, kjer sta
navedeni letnici rojstva in smrti, historiat, kjer prav tako dobimo letnici rojstva in smrti,
podroben opis poklica (časnikar in književnik), dejavnosti področij, s katerimi se je ukvarjal,
izobraževanja. Pri tem primeru dobimo izpolnjena tudi polja za deskriptorje (Rehar, Radivoj
(osebe\)), jezik zapisa (slovenski), pisavo zapisa (tipkopis (UNICODE)) ter pravila in
dogovore, ki so jih uporabili za oblikovanje zapisa (ISAAR (CPF)2)9.

6.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Kumar, Srečko
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
ID: 23026019

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Kumar, Srečko

V obeh zapisih dobimo, tako iz knjižnice kot iz arhiva, enako normativno ime (Kumar,
Srečko). Zapis iz arhiva ne vsebuje nobenih drugih podatkov, pri zapisu iz knjižnice pa
dobimo še podatke o državi (svn (Slovenija)), jeziku (slv (slovenski)) in ID avtorja
(23026019).

9

Zapis je bil ustvarjen v Pokrajinskem arhivu v Mariboru, ker se hrani nekaj arhivskega
gradiva Radivoja Reharja tudi tam.
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7.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Kragelj, Jožko, 1919-2010
Variante osebnega imena: Kragelj,
Joško (drugo) ; Pepac (psevdonim)
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
ID: 562531

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Kragelj, Jožko
Obdobje obstoja: 4.2.1919
Območje delovanja (povezava):
Tolmin [Tolmin] (zemljepisno
ime\domicilonim\naselje)
Modrejce [Tolmin] (zemljepisno
ime\domicilonim\naselje)
Vipava [Vipava] (zemljepisno
ime\domicilonim\naselje)
Deskriptorji: Vipava [Vipava]
(zemljepisno ime\domicilonim\naselje)
Jezik zapisa: slovenski
Pisava zapisa: tipkopis (UNICODE)
Pravila in dogovori: ISAAR (CPF)2
Mednarodni standard za arhivski
normativni zapis korporativnih teles,
oseb in družin (2003)

Ime v zapisu iz knjižnice ima poleg imena in priimka avtorja zraven še kvalifikator, ki
vsebuje letnici rojstva in smrti (Kragelj, Jožko, 1919-2010). Poleg normativnega imena
dobimo še varianto imena (Kragelj, Joško (drugo)) ter psevdonim (Pepac). V zapisu so še
podatki o državi, kjer je deloval avtor (svn (Slovenija)), jeziku (slv (slovenski)) ter Cobiss ID
številka (562531).
Zapis iz arhiva ima izpolnjenih več polj. Pri imenu dobimo priimek in ime ustvarjalca
(Kragelj, Jožko), pri obdobju obstoja datum rojstva (4.2.1919), potem imamo polje za
območje delovanja s povezavami na kraje delovanja (Tolmin, Modrejce, Vipavo), deskriptor
za zemljepisno področje (Vipavo), jezik zapisa (slovenski), pisavo zapisa (tipkopis
(UNICODE)) ter uporabljena pravila in dogovore (ISAAR (CPF)2).
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8.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Črnilogar, Otmar
Šifra raziskovalca: 13882
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski) ; ger (nemški) ;
eng (angleški) ; ita (italijanski) ; grc
(starogrški (-1453)) ; heb (hebrejski) ; lat
(latinski)
ID: 3940195

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Črnilogar, Otmar
Popisovanje: Črnilogar, Otmar (1931
Šebrelje - 1999 Podraga), duhovnik,
prof. latinščine in grščine ter filozofije,
prevajalec Svetega pisma, ljubitelj gora

Normativno ime je bilo v obeh ustanovah enako določeno (Črnilogar, Otmar). V zapisu iz
knjižnice imamo še šifro raziskovalca (13882), državo (svn (Slovenija)), več jezikov (slv
(slovenski); ger (nemški); eng (angleški); ita (italijanski); grc (starogrški (-1453)); heb
(hebrejski); lat (latinski)) ter ID avtorja (3940195). Pri zapisu iz arhiva pa imamo poleg imena
izpolnjeno še polje za popisovanje, kjer dobimo letnico ter kraj rojstva in smrti ((1931
Šebrelje - 1999 Podraga)), poklic in dejavnosti (duhovnik, prof. latinščine in grščine ter
filozofije, prevajalec Svetega pisma, ljubitelj gora).

9.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Rustja, Rudi
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
ID: 33531747

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Rustja, Rudi

Normativno ime je pri obeh zapisih enako (Rustja, Rudi). Pri zapisu iz arhiva druga polja niso
bila izpolnjena. Zapis iz knjižnice pa vsebuje še podatke o državi (svn (Slovenija)), jeziku (slv
(slovenski)) in Cobiss ID (33531747).
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10.

Goriška knjižnica F. Bevka
Osebno ime: Debenjak, Riko
Variante osebnega imena: Debenjak,
Rihard
Država: svn (Slovenija)
Jezik: slv (slovenski)
Opombe: Slikar in grafik
ID: 6259043

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: fizična oseba
Ime: Debenjak, Riko
Popisovanje: 1908 Kanal-1987
Ljubljana, akademski slikar in grafik,
pripadnik ljubljanske grafične šole
(Grupa 69); šolal se je v Beogradu,
izpopolnjeval v Parizu, od 1950
poučeval na ALU, od 1960 kot vodja
katedre za grafiko
Vir: Enciklopedija Slovenije

V obeh zapisih imamo enako normativno ime (Debenjak, Riko). Pri zapisu iz knjižnice je
dodana še varianta imena (Debenjak, Rihard), država (svn (Slovenija)), jezik (slv (slovenski)),
opombe s poklicem avtorja (slikar in grafik) ter Cobiss ID (6259043). Pri zapisu iz arhiva pa
sta izpolnjeni še polji za popisovanje in vir. V polju za popisovanje dobimo letnico ter kraj
rojstva in smrti (1908 Kanal-1987 Ljubljana), poklic (akademski slikar in grafik) in
izobraževanje ustvarjalca (Ljubljanska grafična šola, šolanje v Beogradu, izpopolnjevanje v
Parizu). Kot vir pa zapis navaja Enciklopedijo Slovenije.

4.1.1 Značilnosti zapisov osebnih imen
Iz pregledanih primerov v Conorju, normativni datoteki imen, ki ga uporabljajo knjižnice,
dobimo največkrat izpolnjena polja za osebno ime, variante osebnega imena, državo
delovanja, jezik, v katerem je obljavljal in ID avtorja. Osebno ime je invertirano, torej najprej
priimek potem ime, ločuje pa ju vejica. Pri nekaterih primerih dobimo poleg imena in priimka
avtorja še kvalifikator. V primeru izbranih zapisov je kvalifikator pri imenu predstavljala
letnica rojstva in smrti.
Pri zapisih iz knjižnice so poleg osebnega imena bile dodane, če je bilo ugotovljeno, da je
avtor objavljal z različnimi imeni, še druge variante osebnega imena. Variante osebnega
imena so zapisi osebnega imena, kjer se spremeni določena črka zapisa, ime in s tem avtor v
osnovi še vedno ostane prepoznaven. V polju za variante imena pa dobimo tudi navedene
psevdonime, pod katerimi so avtorji objavljali svoja dela. Psevdonimi pa so popolnoma
drugačna imena in če ne bi bili zbrani na enem mestu poleg normativnega imena, ne bi vedeli,
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da gre za isto osebo. Pri normativnem zapisu avtorjev dobimo tudi podatek o državi in jeziku,
kjer je deloval. Pri pregledanih primerih gre vedno pri državi za Slovenijo s kratico svn, pri
polju za jezik. Samo pri enem primeru, kjer je bilo navedenih jezikov več, je bil izbran jezik
slovenski s kratico slv. Vsak avtor ima določeno ID številko, ki ga identificira in loči od
ostalih avtorjev.
Poleg teh polj, ki so izpolnjena pri večini primerov, dobimo pri nekaterih še številko
raziskovalca, če je avtor deloval kot raziskovalec. Z isto številko je avtor identificiran tudi v
Informacijskem sistemu raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (Sicris). Nekatera osebna imena
imajo izpolnjeno pa tudi polje za opombe, kjer se lahko doda še kak podatek o avtorju. Med
izbranimi primeri je bilo izpolnjeno polje za opombe dvakrat. Enkrat, kdaj je bila uporabljena,
drugič pa smo dobili podatek o poklicu avtorja.
Pri zapisih osebnih imen iz Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici so v glavnem izpolnjena polja
za geslovnik, ime in popisovanje. V arhivih dobimo posebno polje za geslovnik, v katerem je
specificirano, da gre za fizično osebo. V normativni datoteki knjižnic pa je ime polja osebno
ime. Tako vemo, da je fizična oseba. V polju samem pa dobimo priimek in ime osebe. Tudi v
arhivih navajajo ime in priimek osebe invertirano. V nobenem primeru pa nismo zasledili
dodatnih kvalifikatorjev. V polju za popisovanje dobimo pri različnih primerih različno
količino podatkov o ustvarjalcu. V naših primerih sta tukaj v glavnem navedeni letnici rojstva
in smrti, poklic in dejavnost ustvarjalca.
Poleg teh polj dobimo pri določenih primerih izpolnjena še polja za povezave na vir, od koder
so črpali informacije, področja delovanja, pravila in dogovore, ki so jih uporabili za
oblikovanje zapisa, obdobje delovanja, jezik zapisa in pisavo. Pod področja delovanja so bila
navedena zemljepisna imena s povezavami, pri pravilih druga izdaja ISAAR (CPF), pri jeziku
zapisa slovenski jezik, pri pisavi pa tipkopis (UNICODE).
Pri zapisih iz knjižnice lahko vidimo, da so bolj poudarjene variante imen avtorjev, torej
identifikacija in združenje imen avtorja v en normativni zapis. Zapisi iz arhiva dajejo večji
poudarek na podajanju informacij o delovanju ustvarjalca, poklicih, dejavnosti. Pri nekaterih,
še posebej bolj enostavnih zapisih, kjer ni veliko podatkov, ugotovimo, da se ti dve ustanovi
pri ustvarjanju zapisov za osebna imena pokrivata, pri ostalih pa bi se lahko dopolnjevali s
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podatki. Tako bi lahko podatke o poklicih in letnicah dobili tudi pri zapisih iz knjižnice, zapisi
v arhivu pa bi se lahko dopolnili z variantami imen. Na tak način bi omogočili lažjo
identifikacijo oseb.

4.1.2 Primerjava z optimalnim normativnim zapisom (osebna imena)

Slika 8: Primer zapisa osebnega imena iz baze Conor.si (pridobljeno 8. 8. 2017 s spletne
strani: http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?id=0957294787562252)

Kot dober primer osebnega imena iz vzajemne baze podatkov Conor sem izbrala zapis
Franceta Bevka (Slika 8). Ta zapis ima izpolnjenih šest polj: polje za osebno ime, variante
osebnega imena, državo, jezik, opombe in ID številko. V polju za osebno ime dobimo
uveljavljen priimek in ime avtorja. V polju za variante imena imamo več variant,
psevdonimov, kratic, ki so bile prepoznane, da jih je avtor uporabljal pri objavi svojih del. V
polju za državo in ime sta navedena država Slovenija in slovenski jezik. Pri opombah dobimo
razlago uporabe enega izmed prej navedenih psevdonimov avtorja. Na koncu pa je še
identifikacijska številka avtorja 79971.
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Izbrani primeri osebnih imen so večinoma podobni temu primeru. Še najbolj je podoben
primer Radivoja Reharja, ki pokriva vsa ta polja in navaja več variant imena ter psevdonimov.
Tudi pri primeru Vodopivca Vinka imamo navedenih več variant imena. Ne dobimo pa
izpolnjenega polja za opombe. Pri ostalih primerih pa imamo večinoma izpolnjena polja za
ime, državo, jezik in ID. Polje za variante imena je tudi velikokrat izpolnjeno, le da večinoma
dobimo le po eno varianto imena.

Slika 9: Primer zapisa osebnega imena iz podatkovne zbirke SIRAnet (pridobljeno 16. 8.
2017 s spletne strani: http://www.siranet.si/deskriptordetail.aspx?Id=58983)

Primer zapisa osebnega imena iz podatkovne zbirke SIRAnet (Slika 9), ki sem ga izbrala kot
primer dobrega zapisa, ima izpolnjena polja iz treh področij: osnovne podatke, področje opisa
in področje kontrole zapisa.
V področju osnovnih podatkov dobimo polja za geslovnik, ime, popisovanje in vir. Kot
geslovnik navaja, da gre za fizično osebo. Pri imenu dobimo navedeno ime Aškerc Anton z
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kvalifikatorjem v oglatem oklepaju in sicer da je opravljal poklic duhovnika, pesnika in
arhivista. Kvalifikator predstavljata tudi letnici rojstva in smrti. V polju za popisovanje
dobimo poklice, s katerimi se je ukvarjal. Med osnovnimi podatki pa je tudi vir, od koder so
črpali podatke pri ustvarjanju zapisa o tej osebi.
V področju opisa dobimo letnici rojstva in smrti (9. 1. 1856 – 10. 6. 1912), historiat s kratkim
življenjepisom s podatki o njegovem osebnem in poklicnem življenju. V tem področju
dobimo tudi polje za zunanje povezave s povezavo na članek na Wikipediji ter deskriptorje z
imenom in kvalifikatorji.
V zadnjem področju, ki je področje kontrole zapisa, pa dobimo podatke o zapisu. Na tem
mestu dobimo izpolnjena polja za jezik (slovenski), pisavo (tipkopis (UNICODE)) ter pravila
in dogovore, ki so bili uporabljeni za ustvarjanje tega zapisa (ISAAR (CPF)2, 2003).
V primerjavi z zapisi iz Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, je ta primer kot zgled, ker je
popolnejši in ima več izpolnjenih polj. Prej omenjeni zapisi iz PANG imajo večinoma
izpolnjena samo polja za osnovne podatke iz prvega področja in so precej pomanjkljivi . Le
pri treh primerih od desetih dobimo izpolnjena še dodatna polja iz drugih področij. Najbolj
popoln zapis iz dobljenih primerov je zapis za Rehar Radivoja, ki pa je bil ustvarjen v
Pokrajinskem arhivu v Mariboru.
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4.2 KORPORATIVNA IMENA

1

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Poverjeništvo
Pokrajinskega Narodno Osvobodilnega
Odbora za Slovensko Primorje;
Pokrajinski Narodno Osvobodilni Odbor;
Ajdovščina : PNOO za Slovensko
Primorje

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Poverjeništvo Pokrajinskega
narodno osvobodilnega odbora za
slovensko primorje in Trst (PPNOO)10

Pri zapisu iz knjižnice dobimo tri variante imena. Pri eni gre za daljše ime (Poverjeništvo
Pokrajinskega Narodno Osvobodilnega Odbora za Slovensko Primorje), pri drugi skrajšano
ime (Pokrajinski Narodno Osvobodilni Odbor), pri tretji pa dobimo še kraj in kratico imena
(Ajdovščina : PNOO za Slovensko Primorje). Pri zapisu iz arhiva pa imamo ime z
zemljepisnim območjem in kratico, ki se razlikuje od kratice iz zapisa iz knjižnice
(Poverjeništvo Pokrajinskega narodno osvobodilnega odbora za slovensko primorje in Trst
(PPNOO)).

2

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Podkraj : Osnovna
šola

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Osnovna šola Podkraj

Pri obeh zapisih, iz knjižnice in iz arhiva, dobimo samo ime korporativnega telesa z
navedenim krajem, zapisano na dva različna načina (Podkraj : Osnovna šola in Osnovna šola
Podkraj).

3

10

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Dornberk - Kulturnoprosvetno društvo; Prosvetno društvo
Bojan; Prosvetno društvo "Bojan"
Dornberk

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Prosvetno društvo Bojan,
Dornberk

Imena korporacije so v primeru prepisana iz bibliografskega zapisa na Cobissu oz.
normativnega zapisa na SIRAnetu in so vsebovala pravopisne napake (zgrešene velike
začetnice).
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Zapis iz knjižnice vsebuje tri variante imena. Dve varianti imata dva različna zapisa imena
(Prosvetno društvo Bojan; Prosvetno društvo "Bojan" Dornberk), pri eni pa je navedeno samo
ime kraja (Dornberk - Kulturno-prosvetno društvo). V zapisu iz arhiva pa dobimo samo ime s
krajem (Prosvetno društvo Bojan, Dornberk).

4

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Učiteljišče
Tolmin; Tolminsko Učiteljišče;
Učiteljišče (Tolmin); Učiteljišče v
Tolminu

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Učiteljišče Tolmin

Pri tem primeru dobimo pri zapisu iz knjižnice na štiri različne načine zapisano ime
Učiteljišče Tolmin. Zapis iz arhiva pa vsebuje samo ime s krajem Učiteljišče Tolmin.

5

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Prosvetno društvo
"Lijak" Vogrsko; Prosvetno društvo
Lijak Vogrsko

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Prosvetno društvo Lijak, Vogrsko

Pri primeru iz knjižnice imamo dve varianti imena, ki se razlikujeta po načinu zapisa, pri eni
namreč dobimo ime prosvetnega društva zapisano v navednicah (Prosvetno društvo "Lijak"
Vogrsko; Prosvetno društvo Lijak Vogrsko). Zapis iz arhiva pa ima navedeno ime in kraj, ki
sta med seboj ločena z vejico (Prosvetno društvo Lijak, Vogrsko).
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6

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Primorsko dramsko
gledališče; Primorsko dramsko
gledališče (Nova Gorica); Nova Gorica :
Primorsko dramsko gledališče; PDG
Nova Gorica; Goriško gledališče Nova
Gorica; Goriško gledališče (Nova
Gorica); Nova Gorica : Goriško
gledališče; Slovensko narodno
gledališče (Nova Gorica); Nova Gorica :
Slovensko narodno gledališče; SNG
Nova Gorica
Zapis iz Conorja 1
Ime korporacije: Primorsko dramsko
gledališče (Nova Gorica)
Variante imena korporacije: PDG
(Nova Gorica)
ID: 288609123
Zapis iz Conorja 2
Ime korporacije: Slovensko narodno
gledališče (Nova Gorica)
ID: 289122915

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Goriško gledališče Nova Gorica

Zapis iz knjižnice vsebuje veliko različnih variant imena, kako se je ime gledališča
spreminjalo skozi čas, pri vsakem različnem imenu dobimo še različne načine zapisa imena s
krajem in kraticami. Za ime Primorsko dramsko gledališče imamo pet variant (Primorsko
dramsko gledališče; Primorsko dramsko gledališče (Nova Gorica); Nova Gorica : Primorsko
dramsko gledališče; PDG Nova Gorica), za Goriško gledališče tri variante (Goriško gledališče
Nova Gorica; Goriško gledališče (Nova Gorica); Nova Gorica : Goriško gledališče) in za
Slovensko narodno gledališče tudi tri variante zapisa imena (Slovensko narodno
gledališče (Nova Gorica); Nova Gorica : Slovensko narodno gledališče; SNG Nova Gorica).
Za ta primer sem dobila dva zapisa tudi v normativni datoteki Conor. Pri prvem zapisu iz
Conorja gre za Primorsko dramsko gledališče, za katerega imamo izpolnjena tri polja. Za ime
korporacije navaja Primorsko dramsko gledališče (Nova Gorica), kot varianto imena kratico
PDG (Nova Gorica), na koncu pa dobimo še ID številko (288609123). Pri drugem zapisu pa
gre za Slovensko narodno gledališče, kjer imamo izpolnjeni dve polji in sicer za ime
Slovensko narodno gledališče (Nova Gorica) ter ID (289122915).
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Zapis iz arhiva pa ima samo eno ime za gledališče, ki je v času svojega delovanja večkrat
zamenjalo ime (Goriško gledališče Nova Gorica).

7

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Prosvetno društvo
"Drago Bajc"

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Prosvetno društvo Drago Bajc,
Vipava

Pri tem primeru imamo pri obeh zapisih samo po eno ime. Zapis iz knjižnice ima ime
prosvetnega društva v navednicah (Prosvetno društvo "Drago Bajc"), zapis iz arhiva pa ima
poleg imena naveden še kraj, ki je ločen z vejico (Prosvetno društvo Drago Bajc, Vipava).

8

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Knjižnica Cirila
Kosmača Tolmin; Knjižnica Cirila
Kosmača (Tolmin); Knjižnica Cirila
Kosmača; Tolminska knjižnica; Tolmin :
Knjižnica Cirila Kosmača

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Ljudska knjižnica Tolmin

Zapis iz knjižnice vsebuje pet variant imena s krajem zapisanimi na različne načine (Knjižnica
Cirila Kosmača Tolmin; Knjižnica Cirila Kosmača (Tolmin); Knjižnica Cirila Kosmača;
Tolminska knjižnica; Tolmin : Knjižnica Cirila Kosmača). Zapis iz arhiva pa ima navedeno
samo eno ime (Ljudska knjižnica Tolmin), ki pa se ne ujema popolnoma z nobenim iz
knjižnice.

9

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Prvačina : Prosvetno
društvo France Bevk; Prvačina :
Prosvetno društvo "France Bevk"

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Prosvetno društvo France Bevk,
Prvačina

Pri tem primeru dobimo v zapisu iz knjižnice dve varianti zapisa imena z dodanim krajem
(Prvačina : Prosvetno društvo France Bevk; Prvačina : Prosvetno društvo "France Bevk"). Pri
PANG dobimo prav tako ime Prosvetno društvo France Bevk, Prvačina, vendar le pri iskanju
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po polnem tekstu. Ustvarjelec namreč še ni zajet v normativno podatkovno zbirko. Pri iskanju
z deskriptorji pa dobimo le Kulturnoumetniško društvo France Bevk, Prvačina, za katerega pa
ne moremo z gotovostjo trditi, da gre za isto korporativno telo.

10

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: KS Branik; Krajevna
skupnost Branik

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Krajevna skupnost Branik
Obdobje obstoja: od 1964
Historiat: 1964: Krajevna skupnost
Branik
Območje delovanja (povezava):
Branik [Nova Gorica] (zemljepisno
ime\domicilonim\naselje)

Zapis iz knjižnice vsebuje dve varianti imena, eno je zapisano s kratico in krajem (KS
Branik), drugo pa s celo besedo (Krajevna skupnost Branik). Pri tem primeru dobimo zapis iz
arhiva bolj popoln, saj poleg imena (Krajevna skupnost Branik) imamo še izpolnjeno polje za
obdobje obstoja (od 1964), kjer je zabeležena letnica ustanovitve krajevne skupnosti, polje za
historiat z letnico in imenom (1964: Krajevna skupnost Branik) ter območje delovanja s
povezavo na kraj delovanja (Branik).

11

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Gorica: Katoliško
tiskovno društvo

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Katoliško tiskovno društvo v
Gorici

Zapis iz Conorja
Ime korporacije: Katoliško tiskovno
društvo (Gorica)
ID: 287586147
Pri obeh zapisih dobimo samo ime s krajem delovanja (Gorica: Katoliško tiskovno društvo in
Katoliško tiskovno društvo v Gorici). Pri tem primeru dobimo tudi zapis iz Conorja, ki ima
izpolnjeni dve polji. Pri polju za ime dobimo Katoliško tiskovno društvo (Gorica), pri polju za
ID pa številko 287586147.

12

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Krajevna skupnost
Col

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Krajevna skupnost Col
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Pri tem primeru dobimo pri obeh ustanovah popolnoma enako ime korporacije (Krajevna
skupnost Col).

13

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Dornberk : Krajevna
skupnost; Dornberk (Slovenija ; Krajevna
skupnost); Krajevna
skupnost (Dornberk); Krajevna skupnost
Dornberk

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Krajevna skupnost Dornberk
Območje delovanja (povezava):
Dornberk [Nova Gorica] (zemljepisno
ime\domicilonim\naselje)

Pri zapisu iz knjižnice dobimo štiri variante imena z navedenim krajem (Dornberk : Krajevna
skupnost; Dornberk (Slovenija ; Krajevna skupnost); Krajevna skupnost (Dornberk); Krajevna
skupnost Dornberk). Pri zapisu iz arhiva pa dobimo ime s krajem (Krajevna skupnost
Dornberk) ter območje delovanja s povezavo na kraj Dornberk.

14

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: KS Kostanjevica na
Krasu; Krajevna skupnost Kostanjevica
na Krasu

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Krajevna skupnost Kostanjevica
na Krasu

Pri tem primeru dobimo v zapisu iz knjižnice dve varianti imena s krajem, eno celotno ime ter
eno s kratico (KS Kostanjevica na Krasu; Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu). Pri
zapisu iz arhiva pa imamo samo eno ime s krajem (Krajevna skupnost Kostanjevica na
Krasu).

15

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Krajevna skupnost
Kromberk-Loke; Kromberk : Krajevna
skupnost; KromberkLoke (Slovenija ; krajevna skupnost);
Krajevna skupnost Kromberk

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Krajevna skupnost Kromberk

Zapis iz knjižnice ima štiri variante imena s krajem Kromberk, pri dveh pa dodaja še kraj
Loke (Krajevna skupnost Kromberk-Loke; Kromberk : Krajevna skupnost; KromberkLoke (Slovenija ; krajevna skupnost); Krajevna skupnost Kromberk). Pri zapisu iz arhiva pa
dobimo izpolnjeno samo polje za ime korporacije (Krajevna skupnost Kromberk).
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16

Goriška knjižnica F. Bevka
Ime korporacije: Sela na Krasu :
Krajevna skupnost; Krajevna skupnost
Sela na Krasu

Pokrajinski arhiv NG
Geslovnik: korporativno telo
Ime: Krajevna skupnost Sela na Krasu
Obdobje obstoja: od 1965
Historiat:1965: Krajevna skupnost Sela
na Krasu

Pri zapisu iz knjižnice dobimo dve varianti imena (Sela na Krasu : Krajevna skupnost;
Krajevna skupnost Sela na Krasu). Pri zapisu iz arhiva sta poleg polja za ime (Krajevna
skupnost Sela na Krasu) izpolnjeni še polji za obdobje obstoja in historiat. V polju za obdobje
obstoja dobimo letnico od kdaj to korporativno telo obstaja (od 1965), v historiatu pa poleg
letnice dobimo še ime (1965: Krajevna skupnost Sela na Krasu).

4.2.1 Značilnosti zapisov korporativnih imen
Iz pregledanih primerov lahko ugotovimo, da prav tako kot pri osebnih imenih, je pri zapisih
iz knjižnice poudarek na različnih variantah imen. Pri zapisih iz arhiva pa je glavno
korporativno ime s poudarkom na obdobju in območju obstoja z letnicami in povezavami na
zemljepisna imena. V glavnem se izbrano normativno ime iz zapisa iz arhiva pokriva z
imenom iz knjižnice, izjema so nekateri primeri. Pri imenih, ki še niso v normativni bazi
Conor, je to še težko reči. So se pa imena pokrivala s tistimi, ki so bila dobljena v
bibliografski bazi.
Zapise iz knjižnice sem dobila v glavnem preko bibliografske baze podatkov Cobiss, tri
zapise pa sem že dobila tudi v normativni bazi podatkov Conor. Imena korporacij iz
bibliografske baze so bila prevzeta iz različnih polj bibliografskega zapisa. Tako so se imena
nahajala največkrat v naslovu, založbi ter predmetnih oznakah. Poleg teh pa tudi v polju za
enotni naslov, avtorja, ostale avtorje, nekontrolirane predmetne oznake, povzetek, druge
naslove in opombe. Zapisi korporativnih imen v Conorju pa so pokrivali polja za ime
korporacije, variante imena korporacije ter ID številko.
Pri pregledanih primerih so zapisi iz arhiva največkrat imeli izpolnjena polja za ime in
geslovnik, kjer je pri korporativnih imenih vedno navedeno »korporativno telo«. Poleg teh
polj pa so nekateri zapisi imeli izpolnjena polja še za obdobje obstoja, kjer je bil naveden čas
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obstoja korporacije z letnicami, območje delovanja, kjer so bila navedena zemljepisna imena s
povezavami ter polje za historiat z imenom in letnico začetka delovanja.

4.2.1 Primerjava z optimalnim normativnim zapisom (korporativna imena)

Slika 10: Primer zapisa korporativnega imena iz baze Conor.si (pridobljeno 10. 8. 2017 s
spletne strani:
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISS&id=0957294787562252&rec=28&sid=2&f
mt=1)

Primer zapisa korporativnega imena iz normativne baze Conor (Slika 10) ima izpolnjenih šest
polj, polje za ime korporacije, variante imena, sorodna imena, državo, jezik in identifikacijsko
številko.
V polju za ime dobimo nadrejeno ime korporacije (Univerza v Mariboru), ki mu sledi podrejeno
ime (Visoka šola za organizacijo dela Kranj). Med seboj sta imeni ločeni s piko. V polju za
variante imena imamo tri variante in sicer pri dveh primerih je kraj korporacije zapisan na
različna načina, enkrat v oklepaju (Univerza v Mariboru. Visoka šola za organizacijo dela
(Kranj)), drugič pa v sklanjani obliki (Visoka šola za organizacijo dela v Kranju). Tretja
varianta imena pa je kratica imena s krajem v oklepaju (VŠOD (Kranj)). V polju za sorodna
imena korporacij dobimo imeni dveh korporacij, ki sta v povezavi z glavno korporacijo (Višja
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šola za organizacijo dela (Kranj) in Univerza v Mariboru. Fakulteta za organizacijske vede
(Kranj)). Temu sledi polje za državo in jezik, ki sta Slovenija in slovenski. Na koncu pa dobimo
še identifikacijsko številko 289589347.
Pri večini primerov, ki sem jih izbrala za primerjavo, še ni bil ustvarjen zapis v bazi Conor. Za
enkrat pripravljajo zapise za korporativna imena samo v NUKu. Z naslednjim letom se bo to
razširilo še na druge knjižnice (V. Velkavrh, osebna elektronska pošta, avgust 2017).
Trije primeri, ki sem jih dobila v bazi Conor, niso tako popolni kot ta primer, ki sem ga izbrala
za primerjavo. Pri dveh dobimo izpolnjeno polje za ime, variante imena ter ID številko, pri
tretjem primeru pa samo ime in ID številko. Z ostalimi primeri, ki sem jih dobila v bibliografski
bazi Cobiss, pa ne moremo narediti dobre primerjave s tem primerom, saj tam dobimo le
različne variante imena oziroma zapisov iz različnih bibliografskih zapisov.
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Slika 11: Primer zapisa korporativnega imena iz podatkovne zbirke SIRAnet (pridobljeno 2.
8. 2017 s spletne strani: http://www.siranet.si/deskriptordetail.aspx?Id=60124)

Primer dobrega zapisa za korporativno ime iz podatkovne zbirke SIRAnet (Slika 11) ima
izpolnjena polja iz treh področij popisa, področje osnovnih podatkov, področje opisa in
področje kontrole zapisa.
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V prvem področju osebnih podatkov ima izpolnjena tri polja, geslovnik, ime in popisovanje.
Kot geslovnik dobimo korporativno telo, kot ime Mestna občina Maribor, pri popisovanju pa
opis korporativnega telesa.
V drugem področju opisa imamo izpolnjeno polje za obdobje obstoja, kjer dobimo letnici
1850 – 1941; v historiatu imamo podroben zgodovinski opis dogajanja z viri, ki so služili za
opis ter navedbo avtorjem vsebine, v območju delovanja dobimo navedene kraje, ki jih je
občina zajemala, v polju za deskriptorje pa povezavo na zemljepisno ime Maribor.
V zadnjem področju kontrole zapisa dobimo jezik (slovenski) in pisavo (tipkopis
(UNICODE)) zapisa ter pravila in dogovore uporabljene za ustvarjanje zapisa (ISAAR
(CPF)2, 2003).
Zapisi iz Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici so v primerjavi s tem zapisom precej okrnjeni in
nepopolni. Pri večini dobimo izpolnjena samo polja iz prvega področja. Razen pri 2 primerih
od 17 imamo namreč izpolnjeni samo polji za geslovnik in ime. Še najbolj se zgornjemu
zapisu približuje zapis Krajevne skupnosti Branik, ki ima izpolnjena polja za geslovnik, ime,
obdobje obstoja, historiat in obdobje delovanja, vendar je tudi ta zapis še precej pomanjkljiv.

54

MIKULIN, V. Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in
arhivih. Mag. delo
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2017

5 ZAKLJUČEK
Iz pregleda literature ugotavljamo, da se načini povezovanja različnih strok razvijajo in da
iščejo načine lažjega dostopa do virov oziroma podatkov, ki jih hranijo različne ustanove. Iz
predstavljenih primerov vidimo, da se določene značilnosti ustvarjanja zapisov normativne
kontrole imen pojavljajo v knjižnicah in v arhivih.
Vsaka stroka pa daje prednost različnim podatkom. V knjižnicah je pri normativni kontroli
imen bolj pomembno pod eno identifikacijsko številko zajeti čim več variant imena, ki jih je
avtor uporabljal. Ker so tako identificirana dela na podlagi imena avtorja in lažje povezljiva z
osebo, ki jih je ustvarila. V arhivih pa je bolj pomemben historiat oziroma zgodovinska
dejstva okoli osebe ali korporacije. V arhiv praviloma dokumenti 30 let po nastanku in je za
arhive in njihove uporabnike bolj pomembno zgodovinsko ozadje, umeščenost v čas in
prostor. Vedno večji pomen se daje medsebojnemu povezovanju oseb, krajev, korporacij, ker
dobimo tako na lažji način več informacij o iskani zadevi in razumevanje ozadja.
Skupna normativna baza podatkov bi arhivom in knjižnicam prihranila trud pri ustvarjanju in
dopolnjevanju zapisov. Določene letnice, kraji, dogodki ter ostali podatki, ki manjkajo pri eni
ustanovi, bi tako lahko dopolnila druga.
Ker pa so možnosti za ustvarjanje skupne normativne podatkovne zbirke nizke in bi s seboj
prinesle več ovir, sem se za zaključek magistrskega dela odločila predstaviti idejo spletnega
portala, ki bi bil namenjen knjižničarjem, arhivistom ter ostalim uporabnikom, ki jih zanimajo
viri, ki jih hranijo knjižnice in arhivi oziroma tu zajete osebe in korporacije.
Ideja spletnega portala je zasnovana na modelu SNAC, ki sem ga omenila že v pregledu
literature in omogoča povezovanje ustanov in informacij, ki jih ponujajo.
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Slika 12: Primer iz prototipnega modela SNAC (Pridobljeno 19. 9. 2017 s spletne strani:
http://socialarchive.iath.virginia.edu/ark:/99166/w6571kp5)

Na portalu lahko iščemo ustvarjalce med osebami, družinami in korporacijami. Ob izbiri
ustvarjalca dobimo nekaj glavnih podatkov, biografske podatke, povezave na zbirke, sorodna
imena, dobimo seznam ustanov, ki hranijo gradivo, iščemo na podlagi tematik oziroma oznak,
ki opisujejo ustvarjalca (Slika 12). Portal izredno spodbuja povezave in raziskovanje preko
povezav. Pri vsakem primeru ustvarjalca imamo tudi povezavo na grafični prikaz povezav na
druge sorodne ustvarjalce (Slika 13).

Slika 13: Grafični prikaz povezav med ustvarjalci (pridobljeno 19. 9. 2017 s spletne strani:
http://socialarchive.iath.virginia.edu/ark:/99166/w6sq923s?mode=RGraph)
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Slika 14: Predlog spletnega portala

Iz portala bi dostopali do oseb in korporacij, pri katerih bi dobili fotografijo, nekaj osnovnih
podatkov, povezave na gradivo, ki ga hranijo knjižnice in arhivi, povezave na sorodne osebe
in korporacije, ki se nahajajo na portalu ter normativni zapis iz baze Conor.si in normativni
zapis iz podatkovne zbirke SIRAnet (Slika 14).
Pri povezavah na gradivo, ki ga hranijo knjižnice, bi dobili povezavo na Cobiss.si. Tako bi si
lahko ogledali, katero gradivo je na voljo ter katere knjižnice to gradivo hranijo (Slika 15).
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Slika 15: Gradivo Radivoja Reharja v bazi Cobiss.si (pridobljeno 14. 8. 2017 s spletne strani:
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=rehar+radivoj&db=cobib&mat=allmaterials)

Pri povezavi na arhive pa bi dobili povezavo na SIRAnet, da bi videli, katero gradivo
Radivoja Reharja hranijo arhivi in v katerem arhivu to gradivo hranijo (Slika 16).

Slika 16: Gradivo Radivoja Reharja v podatkovni zbirki SIRAnet (pridobljeno 15. 9. 2017 s
spletne strani: http://www.siranet.si/resultatliste.aspx)
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Glavni del portala pa bi bil dostop do normativnih zapisov, iz arhivov kot iz knjižnic na enem
mestu. Na tak način bi si arhivisti in knjižničarji lahko pomagali s podatki, ki jim manjkajo,
ima pa jih druga ustanova in bi svoje zapise dopolnjevali.
S pomočjo tega magistrskega dela lahko bolje razumemo podobnosti in razlike normativne
kontrole v knjižnicah in arhivih. Daje pa tudi iztočnico za nadalnje možnosti za sodelovanje in
izmenjavo informacij.
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6 POVZETEK
Knjižničarska in arhivska stroka sta sodelovali pri izdelovanju standardov za opis gradiva,
Splošnega mednarodnega standarda za arhivsko popisovanje (ISAD(G), 2000), Splošnega
mednarodnega standardnega bibliografskega opisa (ISBD)G), 1997), Mednarodnega
standarda za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva: pravnih osebah, fizičnih osebah
in družinah (ISAAR (CPF)2, 2004) ter Smernicah za normativne in napotilne zapise (GARR,
2001).
Semlič Rajh in Šauperl (2009) sta ugotovili, da stroki sicer upoštevata mednarodne standarde,
vendar na nacionalni ravni oblikujeta popise gradiva in ustvarjalcev oziroma avtorjev
neodvisno druga od druge in se napori popisovanja v veliko primerih podvajajo. Zato bi lahko
na tem področju prišlo do sodelovanja.
S pomočjo magistrskega dela sem želela ugotoviti ali obstajajo podobnosti pri ustvarjanju
normativnih zapisov ter možnosti za sodelovanje med knjižnicami in arhivi.
Za primerjavo normativnih zapisov osebnih in korporativnih imen so bili vzeti ustvarjalci iz
območja severne Primorske, ki jih pokrivata Goriška knjižnica Franceta Bevka ter Pokrajinski
arhiv v Novi Gorici. Za raziskavo so bila postavljena naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Ali ustanovi popisujeta imena oseb in korporacij na podoben način?

-

Ali bi jima ustrezal skupni model oblikovanja normativnih zapisov?

-

Ali ustanovi upoštevata standarde?

Vzorec primerov je bil pridobljen s pomočjo seznama fondov in zbirk PANG, preko katerih je
bil narejen pregled obstoječih deskriptorjev osebnih in korporativnih imen v podatkovni zbirki
SIRAnet. Iz pridobljenih zapisov so bili potem najdeni še pripadajoči zapisi v normativni bazi
Conor za osebna imena in v bibliografski bazi Cobiss za korporativna imena (razen pri treh
primerih, za katere je že bil ustvarjen zapis v bazi Conor) za avtorje, katerih dela hranijo na
domoznanskem oddelku v Goriški knjižnici. Za primerjavo je bilo vzetih 10 primerov osebnih
imen in 16 primerov korporativnih imen.
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Ugotovitve po opravljeni primerjavi so naslednje:
1. Iz primerov lahko ugotovimo, da je pri zapisih osebnih imen iz knjižnice večji
poudarek na variantah imen avtorjev, torej identifikacija in združenje imen avtorja v
en normativni zapis. Zapisi iz arhiva dajejo večji poudarek na podajanju informacij o
delovanju ustvarjalca, poklicih, dejavnosti. Pri nekaterih, še posebej bolj enostavnih
zapisih, kjer ni veliko podatkov, ugotovimo, da se ti dve ustanovi pri ustvarjanju
zapisov za osebna imena pokrivata, pri ostalih pa bi se lahko dopolnjevali s podatki.
2. Pri zapisih korporativnih imen iz knjižnice je poudarek na različnih variantah imen.
Pri zapisih iz arhiva pa je glavno korporativno ime, s poudarkom na obdobju in
območju obstoja z letnicami in povezavami na zemljepisna imena. Pri imenih, ki še
niso v normativni bazi Conor je to še težko reči, so se pa imena pokrivala s tistimi, ki
so bila dobljena v bibliografski bazi.

3. V primerjavi s predstavljenimi optimalnimi primeri tako iz normativne baze Conor,
kot tudi iz podatkovne zbirke SIRAnet, so zapisi osebnih imen iz Conorja, ki so bili
vzeti za primerjavo, večinoma podobni optimalnemu primeru le da vsebujejo manj
variant in psevdonimov. Zapisi izbranih osebnih imen iz PANG imajo večinoma
izpolnjena samo polja za osnovne podatke iz prvega področja in so precej
pomanjkljivi, obstaja pa nekaj izjem. Izbrani zapisi korporativnih imen pa so v obeh
primerih precej okrnjeni in nepopolni. Problem pri primerjavi predstavlja tudi to, da
večina zapisov korporativnih imen v Conorju še ni bila ustvarjena.
4. Na podlagi ugotovitev, ne bi bilo možno neposredno sodelovanje za gradnjo
normativnih zapisov. Uporaben pa bi bil lahko spletni portal, ki bi bil namenjen
knjižničarjem, arhivistom ter ostalim uporabnikom, ki jih zanimajo viri, ki jih hranijo
knjižnice in arhivi oziroma tu zajete osebe in korporacije. Pri izbiri osebe ali
korporacije bi dobili nekaj osnovnih podatkov, povezave na gradivo, ki ga hranijo
knjižnice in arhivi, povezave na sorodne osebe in korporacije, ki se nahajajo na portalu
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ter normativni zapis iz baze Conor.si in normativni zapis iz podatkovne zbirke
SIRAnet.
Magistrsko delo omogoča boljše razumevanje podobnosti in razlik normativne kontrole v
knjižnicah in arhivih. Daje pa tudi iztočnico za nadalnje možnosti za sodelovanje in
izmenjavo informacij.
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