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Izvleček:
Trenutno se slovenski knjižni trg na področju metapodatkov sooča s težavami, ki so
posledica nestandardnih postopkov in pravil za opisovanje ter posredovanje podatkov za
knjige. Namen doktorske disertacije je priprava izboljšanega metapodatkovnega okvira za
knjižni trg, ki bi optimiziral opisovanje in prikaz knjig v informacijskih sistemih. Izhodišče
za to nalogo smo črpali iz modela LRM (Library Reference Model) oziroma njegovega
predhodnika FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), ki se je kot
primeren izkazal tudi na drugih področjih. Z uporabo raznolikih metod smo izvedli devet
študij, s katerimi smo analizirali trenutno stanje metapodatkov na knjižnem trgu. V
raziskave, ki so bile izvedene med marcem 2015 in julijem 2018, smo želeli zajeti vse
pomembnejše akterje, ki nastopajo v življenjskem krogu knjige. Z založniki in
katalogizatorji smo izvedli intervjuje, opravili smo ekspertno študijo sistemov za vpis
metapodatkov in z isto metodo analizirali prisotnost metapodatkov v spletnih knjigarnah.
Ugotovitve slednje študije smo primerjali z rezultati spletne ankete z bralci. V zvezi z
uporabniško ustvarjenimi podatki smo opravili analizo vsebine spletnih komentarjev na
različnih platformah, povezanih s knjigami, kjer smo tudi izvedli ekspertno študijo orodij za
upravljanje s komentarji. S pomočjo intervjujev in z reševanjem nalog smo na koncu
preverjali zasnovo drugačne metode za razvrščanje in prikaz spletnih komentarjev. Rezultati
raziskav so potrdili, da bi ustvarjanje, organizacija in predstavitev podatkov za knjige glede
na model LRM pripomogli k boljši ureditvi metapodatkov na različnih točkah življenjskega
kroga knjige, kar bi lahko razrešilo trenutne težave na tem področju.
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Abstract:
Slovenian book market is currently facing problems regarding nonstandard procedures and
tasks for describing and transmitting book information. The purpose of dissertation is to
establish an improved metadata framework for the book market, which would optimize a
book description and its presentation in information systems. The backbone for this task was
the LRM model (Library Reference Model), the successor of the FRBR (Functional
Requirements for Bibliographic Records) which was also proven efficient on other fields.
To analyze the current state of metadata on the book market, we conducted nine studies using
variety of research methods. In the research carried out between March 2015 and July 2018,
we wanted to examine all the essential players in the book’s life cycle. Firstly, we conducted
interviews with publishers and catalogers. We also used an expert study of metadata entry
systems and analyzed the presence of metadata in online bookstores. We compared the
findings of the latter study with the results of an online survey with the readers. Regarding
user-generated data, we carried out a content analysis of online book reviews on various
book-related platforms, where we also conducted an expert study of the tools for managing
reviews. Finally, we tested a different method design for organizing and displaying book
reviews using interviews and a task solving method. The results confirmed that creating,
organizing and presenting book data according to the LRM model would help to improve
metadata management in different stages of a book’s life cycle and could solve current
problems in this field.
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FRSAD - Functional Requirements for Subject Authority Data
FZBZ - Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise
GTIN - Global Trade Item Number
ISBD – International standard bibliographic description
ISBN - International Standard Book Number
ISMN – International Standard Music Number
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ISNI - International Standard Name Identifier
ISTC - International Standard Text Code
IZUM - Institut Informacijskih znanosti
JAK – Javna agencija za knjigo
LRM - Library Reference Model
MARC - MAchine Readable Cataloging
NISO – National Information Standards Organization
NSK – Narodna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica
OCLC - Online Computer Library Center
ONIX - ONline Information eXchange
ORCHID - Open Researcher and Contributor ID
PPIAK - Pravilnik i priručnik za izrabu abecednih kataloga
RDA - Resource Description and Access
SBN - Standard Book Number Code
SEO – Search Engine Optimization
SVAROG - Sistem za Varno Arhiviranje Oddanega Gradiva
UKM - Univerzitetna knjižnica Maribor
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VIAF – Virtual International Authority File
XML - eXtensible Markup Language
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UVOD

Metapodatki oziroma podatki o podatkih so strukturirane informacije, ki opisujejo,
razlagajo, locirajo ali kakorkoli olajšajo prenos, uporabo in upravljanje informacijskega vira
(Zeng in Qin, 2016). V kontekstu knjižnega trga se uporabljajo za opis, identifikacijo,
ohranjanje, organizacijo in najdenje vseh vrst ter oblik publikacij. Knjigo spremljajo prek
celega življenjskega kroga, saj so sprva ustvarjeni pri založniku, le-ta pa jih kasneje
posreduje knjižnicam, knjigarnam, distributerjem in ostalim poslovnim parterjem (Register
in Mcllroy, 2015). Uporabnikom so dostopni v spletnih katalogih in knjigarnah, kjer si
običajno ne ogledujejo knjig samih, ampak njihove metapodatke (Kasdorf, 2014). Poleg tega
uporabniki ne le dostopajo do teh podatkov, ampak tudi prispevajo nove informacije, kot so
uporabniško ustvarjene vsebine in podatki o prodaji, na podlagi katerih so pogosto osnovana
različna knjižna priporočila (Riley, 2017). Uporabniško ustvarjene vsebine predstavljajo tudi
dopolnitev k profesionalnemu opisu publikacije (Kakali, 2014) ter pozitivno vplivajo na
prodajo (Chevalier in Mayzlin, 2006) in izposojo knjig (Huang in Yang, 2010).
Glede na lastne potrebe so različne organizacije v knjižni industriji za ustvarjanje in
izmenjavo podatkov razvile svoje metapodatkovne standarde, kar je problematično z vidika
izmenjave podatkov o publikacijah. Ponekod v tujini so se zato že uveljavili enotni standardi
za knjižne metapodatke, kot je na primer ONIX for Books, ki je prevladujoč v Ameriki,
Avstraliji in Evropi, saj je primeren za poslovanje in izmenjavo podatkov o knjigah med
vsemi akterji v knjižni industriji (ONIX: Overview, 2019). Zaradi naraščajočega zavedanja
pomena poenotenja in interoperabilnosti so na nekaterih večjih knjižnih trgih razvili tudi
orodja za avtomatično pretvorbo zapisa iz založniškega ONIX-a v knjižničarski MARC
format, kar zmanjša stroške in čas, povezan s katalogizacijo, in obogati opis knjige (Cato in
Haapamäki, 2009; Godby, 2010, 2012; OCLC Metadata Services, 2010).
Večina založnikov se kljub temu sooča s težavami, povezanimi z metapodatki. Za manjše in
srednje velike založnike je namreč prehod na enoten standard zelo drag in zamuden, poleg
tega pa se ne zavedajo dolgoročnega pozitivnega vpliva, ki bi ga lahko tak standard prinesel
(Beky, 2004). Prav zato veliko število založnikov ne uporablja enotnih standardov,
metapodatke pa ustvarjajo z različnimi orodji, na primer s spletnimi obrazci, Excelovimi
datotekami in internimi sistemi, ki zahtevajo veliko ročnega vnašanja in so dovzetni za
napake (Breznik Močnik, Trplan in Milohnić, 2013; Jug, 2014; Luther, 2009; Register in
Mcllroy, 2015). Poleg tega je glede na zahteve različnih poslovnih partnerjev potrebno opis
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za isto knjigo kreirati večkrat (Coviello in Bell, 2016), ravno tako pa se enake knjige v
različnih formatih običajno opisuje ločeno (O'Leary, 2012; Register in Mcllroy, 2015), kar
lahko vodi v različne opise za isto vsebino.
S podobnimi težavami se srečujejo tudi založniki na slovenskem knjižnem trgu. Zanj je
značilno predvsem veliko število založnikov, ki izdajajo izredno raznovrstno in obsežno
knjižno produkcijo. Poleg tega je opazna tudi določena stopnja nepovezanosti akterjev, ki
delujejo na področju knjige (Grilc, 2006; Rugelj 2017b). Založniki pri nas ne poznajo
enotnih standardov in imajo pomanjkljivo znanje o knjižnih metapodatkih (Breznik Močnik
et al., 2013). Poleg tega morajo opise o knjigah ustvarjati večkrat in njihove informacije
posredovati raznovrstnim partnerjem, kot so knjižnice, Javna agencija za knjigo, spletne
knjigarne ipd.
Razvoj obrazca E-prijava knjig je prvi poskus standardizacije knjižnih metapodatkov v
Sloveniji, ki pa ni doživel splošne uporabe. V času pisanja doktorske disertacije je na
slovenskem knjižnem trgu začel delovati knjižničarski sistem CatSi, ki je trenutno namenjen
predvsem pripravi kataložnega zapisa o publikaciji (CIP) in olajšanju katalogizacije
elektronskih knjig. Njegova dolgoročna vizija je postati osnova bodočega sistema, s pomočjo
katere bi lahko založniki izvedli vse zakonsko potrebne postopke v zvezi z e-gradivom
(CatSi, 2018). Kljub temu da CatSi predstavlja dobro izhodišče za ureditev metapodatkov
na slovenskem knjižnem trgu, se sistem v svoji zgodnji fazi sooča z nekaterimi omejitvami
in težavami, ki bi jih bilo treba za učinkovito ustvarjanje in posredovanje knjižnih
metapodatkov odpraviti.
V procesu optimizacije založniških in knjigotrških metapodatkov ter načrtovanja
učinkovitega metapodatkovnega okvira za knjižni trg bi se lahko zgledovali po že obstoječih
konceptualnih modelih, katerih namen je ureditev bibliografskega univerzuma. V
knjižničarskem okolju se trenutno izpostavlja uporabnost modela Funkcionalne zahteve za
bibliografske zapise oziroma Functional Requirements for Bibliographic Records
(Functional Requirements, 1998), ki je bil pred kratkim konsolidiran v Library Reference
Model oziroma LRM (Riva, Bœuf in Žumer, 2017). Gre za entitetno-relacijski model, ki
knjigo obravnava na različnih ravneh abstrakcije, usmerjen pa je v uporabnika in njegove
osnovne postopke pri uporabi knjižničnih katalogov in ostalih bibliografskih baz podatkov
(Functional Requirements, 1998; Riva et al., 2017). Do zdaj se je model kot učinkovit izkazal
predvsem v kontekstu knjižničnih katalogov (Zhang in Salaba, 2012), njegovo primernost
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pa so dokazali tudi za organizacijo zapisov na področju avdiovizualnega gradiva (Amato,
Castelli in Venerosi, 2001), muzejskih zbirk (Chen in Chen, 2004) in digitalnega upravljanja
pravic (DRM) (García in Gil, 2010; Iannella, 2001). Pri tem je primeren tako za ustvarjalce
bibliografskih zapisov (Pauman Budanović in Žumer, 2015; Tillett, 2005) kot za končne
uporabnike (Arastoopoor, Fattahi in Parirokh, 2011; Pisanski in Žumer, 2010; Žumer, Salaba
in Zhang, 2012). Glede na to, da so založniki prvotni ustvarjalci metapodatkov o knjigah,
kupcem v spletnih knjigarnah pa je treba zagotoviti izvajanje podobnih postopkov kot v
knjižničnem katalogu, menimo, da bi bila načela modela LRM primerna tudi za založnike in
knjigotržce.
Cilj doktorske disertacije je bil zasnovati metapodatkovni okvir za potrebe manjšega
knjižnega trga, kakršen je tudi slovenski, ki bi ob primerni implementaciji izboljšal
bibliografske opise publikacij in bi olajšal pretok informacij o knjigah med različnimi
poslovnimi partnerji. S tem namenom smo obravnavali tako tiskane kot tudi elektronske in
avdio knjige. V naših raziskavah nas ni zanimal le na nabor primernih metapodatkovnih
elementov, ampak tudi način, ki bi omogočal boljšo organizacijo in izmenjavo novih
metapodatkovnih opisov med različnimi akterji na knjižnem trgu. Izhodišče za to nalogo
smo črpali iz že obstoječih praks in sistemov s podobnim namenom. Čeprav smo se pretežno
osredotočali na slovenski knjižni trg, smo za primerjavo preverjali tudi tuje prakse uporabe
knjižnih metapodatkov. Kot potencialno orodje za ureditev metapodatkov smo izpostavili
model FRBR, ki se je kot primeren izkazal tudi v drugih okoljih. Čeprav smo ime modela v
naslovu doktorske disertacije navedli v slovenskem jeziku, smo zaradi terminološke jasnosti
v besedilu uporabljali njegovo originalno, angleško različico. Tekom pisanja disertacije je
bila izdana tudi konsolidirana verzija modela, ki pa ni prinesla sprememb v kontekstih, ki
smo jih preverjali v naših raziskavah. Z željo po poudarjanju ustreznosti rezultatov tudi za
prenovljeni model se v poglavjih z raziskavami sklicujemo na model LRM, kljub temu da
so bile nekatere študije opravljene pred časom njegovega uradnega izida.
V naših raziskavah smo preučili stanje metapodatkov v različnih korakih življenjskega kroga
knjige. Središče našega zanimanja so bili predvsem metapodatki o knjigah, ki jih ustvarjajo
in upravljajo založniki, knjigotržci in uporabniki, saj je področje knjižničnih metapodatkov
dokaj urejeno in tema številnih raziskav. V prvem koraku študije nas je zanimalo, s katerimi
težavami na področju metapodatkov za knjige se srečujejo slovenski založniki. S tem
namenom smo poskušali izvesti Delfi študijo, saj je ta metoda primerna za skupinsko
raziskovanje z eksperti, njeni rezultati pa služijo konstrukciji teorij, razumevanju problemov
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ter odkrivanju priložnosti in rešitev na področjih, kjer nimamo popolnega znanja o nekem
pojavu (Holsapple in Joshi, 2002; Skulmoski, Hartman in Krahn, 2007). Zaradi majhnega
števila udeležencev in konsistentnih odgovorov raziskave nismo izvedli v večjem številu
krogov, kar je sicer glavna značilnost te metode. Na podlagi rezultatov raziskave smo
ustvarili nov vprašalnik in v naslednjem koraku izvedli intervjuje s katalogizatorji. Pri tem
nas je zanimalo predvsem njihovo mnenje glede težav in priložnosti v zvezi z založniškimi
metapodatki ter trenutnih prednosti in ovir uporabe sistema CatSi. Zanimala nas je tudi
primernost te platforme kot osnove sistema za enoten opis knjig na slovenskem knjižnem
trgu. Izpostavljene težave in priporočila so bili povod za izvedbo ekspertne študije in
primerjavo različnih slovenskih in tujih sistemov, ki jih uporabljajo založniki za opisovanje
knjig. S to raziskavo smo želeli preveriti, vpis katerih podatkov zahtevajo različni obrazci
ter kakšni sta trenutna funkcionalnost in uporabniška prijaznost njihovih vmesnikov.
Založniki poleg posredovanja podatkov o knjigah knjižnicam in poslovnim partnerjem
metapodatke prispevajo tudi v spletne knjigarne in na svoje spletne strani. Z ekspertno
študijo smo zato preverili prisotnost in funkcije metapodatkovnih elementov v slovenskih in
ameriških spletnih knjigarnah ter opravili primerjavo med tema dvema trgoma. Ker
prisotnost metapodatkovnih elementov ne pomeni nujno tudi njihove uporabnosti za bralce,
smo z njimi izvedli spletno anketo o pomembnosti posameznih podatkov o knjigah v spletnih
knjigarnah.
V zadnjem sklopu naše študije smo se osredotočali na uporabniško ustvarjene vsebine in
orodja, ki na platformah, povezanih s knjigami, omogočajo spletno komentiranje. Najprej
smo opravili analizo vsebine spletnih komentarjev na Amazonu. Ugotovili smo, da
uporabniki v tej spletni knjigarni pogosto omenjajo atribute na različnih nivojih abstrakcije
knjige in zato trenutna organizacija komentarjev, ki združuje vsa mnenja pod istim
naslovom, včasih ni popolnoma primerna. Vedenje bralcev se lahko na različnih platformah
razlikuje, zato smo raziskavo razširili in analizirali tudi spletne komentarje, prisotne v
sodelovalnih katalogih (Goodreads in LibraryThing) in knjižničnih katalogih prihodnje
generacije (BiblioCommons). Rezultati raziskave so pokazali razlike med vsebino
komentarjev na različnih platformah, tekom raziskave pa smo zasledili tudi razlike v
prisotnosti in delovanju orodij, ki jih v zvezi s spletnimi komentarji omogočajo platforme.
To je bil tudi povod za ekspertno študijo orodij za upravljanje s spletnimi komentarji na
obravnavanih platformah, kjer smo ugotovili, da sta funkcionalnost teh orodij in aktivno
sodelovanje uporabnikov ključna za uporabnost spletnih komentarjev. V zadnji študiji smo
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si zamislili nov način organizacije spletnih komentarjev, ki bi temeljil na uporabniško
ustvarjenih oznakah in kategorijah, ki odražajo različne vidike knjige. Pristop smo testirali
z metodo intervjujev in z reševanjem nalog, ki sta v kontekstu spletnih knjigarn teoretično
podprla njegovo ustreznost.
Cilj doktorske disertacije je priprava izboljšanega celostnega metapodatkovnega okvira za
knjižni trg. Na podlagi rezultatov raziskav in načel modela LRM smo zasnovali predloge za
izboljšanje že obstoječih orodij in praks, ki odpirajo vrata k enotnemu načinu opisovanja
knjig za založnike. Uvedba takšnega sistema bi namreč olajšala komunikacijo z metapodatki
za knjige med različnimi organizacijami in s tem ponudila možnost za prihranek časovnih in
finančnih sredstev, izboljšala pa bi se tudi kakovost metapodatkovnih opisov, kar je izjemno
pomembno za podporo uporabniškim postopkom v bibliografskih informacijskih sistemih.
Rezultati naših raziskav so prinesli nova spoznanja o metapodatkih na slovenskem knjižnem
trgu, ki lahko služijo tudi kot celostni pregled stanja knjižnih metapodatkov v Sloveniji.
Poleg tega vsaka izmed omenjenih študij prispeva rezultate, ki so uporabni tudi kot
samostojna priporočila za izboljšanje trenutnega stanja metapodatkov v ožjih segmentih
slovenskega ali tujega knjižnega trga. Naša študija je bila zasnovana kot poizkus vpeljave
funkcionalnosti modela FRBR oziroma LRM v založniško in knjigotrško okolje. Izkazalo se
je, da bi ureditev podatkov po vzoru tega modela pripomogla k racionalizaciji kreiranja
metapodatkovnih zapisov in bi optimizirala njihovo organizacijo ter predstavitev v
uporabniških vmesnikih platform, povezanih s knjigo.
Doktorska disertacija ima naslednjo strukturo:
Drugo poglavje definira knjigo, opiše njene vidike in predstavi standardno strukturo tiskanih
in elektronskih publikacij. Podana je tudi definicija knjižnega trga in opis komunikacijskega
kroga knjige, ki potuje od avtorja in založnika prek različnih akterjev do bralca.
Tretje poglavje predstavi metapodatke in njihov pomen za organizacijo informacijskih
objektov. Pod drobnogled sta vzeti tudi njihova vloga na knjižnem trgu ter funkcija
metapodatkovnih standardov in shem. Po kratkem pregledu zgodovine metapodatkovnih
pravil in standardov so podrobneje opisani tisti, ki so pomembni predvsem za založnike.
Predstavljen je tudi pregled vrst in kvalitete metapodatkov ter njihov pomen tekom celega
življenjskega kroga knjige. Posebna pozornost je posvečena predstavitvi slovenskega
knjižnega trga in metapodatkov, s katerimi na tem področju upravljajo različni akterji.
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Četrto poglavje je namenjeno predstavitvi konceptualnega modela FRBR oziroma
konsolidiranega IFLA LRM. Prek zgodovinskega razvoja so razloženi potreba in razlogi za
preureditev modela, podrobneje pa so opisane tudi entitete, atributi in relacije, definirani v
LRM. Prek praktičnih primerov so predstavljeni predhodni poskusi implementacije FRBR v
različna okolja, podan pa je tudi razmislek o novih priložnostih, kjer bi funkcionalnost
modela LRM lahko pripomogla k ureditvi področja založniških metapodatkov.
Peto poglavje na podlagi v literaturi definiranih težav zastavi splošna raziskovalna vprašanja,
ki so povod za naše raziskave. Opisane so tudi uporabljene metode, velikost vzorcev in
zastavljen časovni okvir.
Osrednji del doktorske disertacije predstavlja šesto poglavje, v katerem so opisane izvedene
raziskave. Vsako podpoglavje je razdeljeno na kratek pregled ozadja in povoda za
posamezno raziskavo, osnovno raziskovalno vprašanje pa je razčlenjeno na natančnejša
podvprašanja. Sledita opis metodologije in potek raziskave, na koncu pa so predstavljeni
rezultati in diskusija posamezne raziskave.
Sedmo poglavje je namenjeno skupnemu pregledu rezultatov vseh raziskav in celostni
razpravi. Predstavljeni so tudi končni rezultati in na podlagi ugotovitev zasnovana
priporočila za vzpostavitev izboljšanega metapodatkovnega okvira za knjižni trg.
V zaključku doktorske disertacije so podani povzetki raziskav in rezultatov ter odgovori na
raziskovalna vprašanja, izpostavljene pa so tudi omejitve študije ter predlogi za nadaljnje
delo.
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KNJIGA, KNJIŽNI TRG IN ŽIVLJENJSKI KROG KNJIGE

Za razumevanje knjižnih metapodatkov je najprej potrebno dobro razumevanje koncepta
knjige, knjižnega trga in življenjskega oziroma komunikacijskega kroga knjige. Zastaviti si
moramo vprašanja, kot so: Kaj sploh je knjiga? Kateri so njeni elementi? Kakšne so
značilnosti njenih proizvajalcev? Kdo se njeni uporabniki? Kako knjiga do njih pride?
Kljub temu da se zdijo odgovori na ta vprašanja dokaj logični in enostavni, temu ni vedno
tako, saj sta knjiga in njen trg kompleksni temi, ki pogosto presegata uradne definicije.

2.1 KAJ JE KNJIGA?
Formalno gledano je knjiga »javnosti namenjena tiskana ali z drugimi tehničnimi sredstvi
izdana publikacija z besedilom, ilustracijami, ali drugače oblikovanim sporočilom,
natisnjenim na straneh, listih ter polah knjižnega bloka in zaščitenim v vezavo« (Kanič,
Leder, Ujčič, Vilar in Vodeb, 2009, str. 145). Lahko se nahaja v enem ali več zvezkih,
Unescova definicija pa knjigo od ostalih publikacij loči glede na dolžino, in sicer kot
neperiodično publikacijo z najmanj 49 stranmi, ki je izdana v neki državi in je dostopna
javnosti (UNESCO, 1986). Ta definicija pa je dokaj zastarela in ne obsega vseh publikacij,
saj na primer izvzame slikanice, ki jih javnost dojema kot knjige.
Knjiga sestoji iz več elementov, ki nosijo različne informacije. Pri tiskani knjigi velja, da
platnice in slika naslovnice že na daleč identificirajo knjigo ali vzbudijo pozornost, knjižni
blok nosi zgodbo in vsebino, naslovna stran in kolofon pa ponujata splošne informacije o
knjigi. Največji delež promocije in vidnosti opravlja knjižni ovitek. Poleg likovne
upodobitve vsebine se spredaj nahajajo informacije o naslovu, avtorju, drugih avtorjih in
založniku. Zadaj se nahajajo koda, cena, kratka vsebina knjige, predstavitev avtorja, spisek
morebitnih ostalih knjig istega avtorja, kratka ocena knjige, priporočila ipd. Če pod
drobnogled vzamemo notranjo strukturo knjige, ugotovimo, da je razporeditev precej
standardna in da bralec lahko v določenih segmentih pričakuje specifične informacije. Prva
stran je običajno namenjena logotipu založbe, naslovu in simbolni sliki. Druga, četrta ali
zadnja stran nosijo najpomembnejše informacije o knjigi, saj vsebujejo kolofon, CIP
(Cataloging in Publication), ISBN (International Standard Book Number), izjavo o lastništvu
avtorskih pravic, morebitno izjavo glede fotokopiranja ali drugih oblik reproduciranja ipd.
Tretja stran je namenjena navedbi naslova, avtorjev, ostalih avtorjev in založnika. V primeru,
ko knjiga nima posvetila, uvoda ali spremne besede, se na peti strani običajno nahaja začetek
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teksta. Pogosto je tu vsebinsko kazalo, ki pa se lahko nahaja tudi na koncu teksta. Po straneh
z besedilom in vsebino sledijo morebitna spremljevalna besedila, kot so spremna beseda,
opombe, biografije, seznam slikovnega gradiva, indeks, vsebinsko kazalo, kolofon, CIP in
ISBN, če ti niso navedeni na začetku knjige. Pogosto so na povsem zadnjih straneh tudi
reklamna besedila, ki promovirajo avtorja, njegove druge knjige in sorodne knjige iste
založbe (Duhovnik, 2017).
Struktura vsebine elektronske knjige je precej podobna kot pri tiskani knjigi, saj je obdržala
večino elementov, ki so jih bili uporabniki vajeni pri njeni predhodnici. Glavna razlika je,
da običajno nima zadnje strani naslovnice, kamor se umešča citate in ostalo promocijsko
besedilo, ki jih je zato priporočljivo vstaviti kot metapodatke. Naslovnica še vedno ostaja
sestavni del knjige, saj služi prepoznavnosti in spodbuja izbiro, druge bibliografske
informacije, kot so kolofon, CIP in avtorske pravice, pa so lahko združene na koncu knjige
(Hercog, 2017).
Zaradi porasta števila elektronskih publikacij in spletne prodaje tiskanih knjig je informacije,
ki so jih bralci prej pridobivali neposredno iz knjige, večinoma treba nadomestiti s podatki
na spletnih straneh oziroma v spletnih prodajalnah. Splet ponuja tudi ogromno priložnosti
za prikaz drugačnih informacij, ki so težje dostopne v fizičnem svetu. Gre za zunanje
povezave in dodatne informacije o avtorjih ter o knjigi sami, kot so povezani dogodki, video
vsebine, kritike, podobna in povezana dela ter mnenja kupcev.
Če smo v prvi fazi knjigo v spletno okolje prenesli v njeni tradicionalni obliki, smo jo v
drugi fazi v tem okolju zmožni obogatiti z dodatnimi informacijami. Zanimiva pa je tretja
faza, v kateri nekateri prodajalci že eksperimentirajo s prenosom lastnosti digitalnega v
fizično okolje. Tak primer je nastanek Amazonovih zidanih knjigarn, ki so svoja vrata v
Ameriki odprle leta 2015. Posebnost teh knjigarn je, da so knjige, podobno kot v spletnih
knjigarnah, k uporabnikom obrnjene frontalno, spremljajo pa jih natisnjeni komentarji
kupcev in njihove ocene knjige (McCarthy, 2017). Za pridobitev informacije o ceni morajo
obiskovalci uporabiti Amazonovo aplikacijo in skenirati kodo, ki kupcem prikaže dodatne
informacije o knjigi (Salkowitz, 2015). Trenutno Amazon v Ameriki knjige prodaja na
sedemnajstih lokacijah, svoja vrata pa odpirajo tudi nove trgovine (Amazon stores, 2019).
S pojavom spleta in elektronskih knjig je prišlo do še večje delitve med knjigo kot
predmetom in njeno vsebino, kjer naj bi bil nosilec le sekundarni objekt, ki nosi pomembno
in primarno vsebino (Cotter, 2004; Vogler, 2000). Knjigo lahko delimo na vsebino in nosilec
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tudi po definiciji, ki jo je zastavil Nelson (1970; 1974). Avtor glede na tip izdelka, o katerem
uporabniki iščejo informacijo, loči med iskanimi in izkustvenimi izdelki. Iskani izdelki
predstavljajo proizvode, kot je elektronika, za katere lahko pridobimo informacije glede
kvalitete in lastnosti pred samim nakupom. Nasprotno morajo kupci izkustvene izdelke, kot
so zdravila, dejansko uporabljati, da ugotovijo njihovo kakovost (Nelson, 1970). Knjigo
običajno obravnavamo kot izkustven izdelek, saj moramo vsebino po pridobitvi prebrati
sami, da lahko določimo njeno všečnost. Kljub temu Klein (1998) trdi, da spletno okolje
lahko transformira nekatere izkustvene izdelke v iskane, saj ponuja dostop do raznolikih baz
podatkov, iskalnih orodij in informacij o lastnostih knjige, ki ustvarijo nekakšno predhodno
virtualno izkušnjo z izdelkom (Klein, 1998). Platforme, povezane s knjigami, običajno
ponujajo predoglede, odlomke in komentarje, s pomočjo katerih si še pred samim
pridobivanjem knjige ustvarimo vtis o kvaliteti njenih značilnosti, kot so zgodba, ilustracije,
tipografija, vezava ipd. Na ta način knjige, ki jih lahko iščemo prek spleta, postanejo
mešanica med izkustvenim in iskanim izdelkom ter predstavljajo nekakšen hibrid med tema
dvema skupinama (Nakayama, Sutcliffe in Wan, 2010).
Z razvojem tehnologije je prišlo tudi do različnega razumevanja, kaj knjiga sploh je, saj so
se začele pojavljati interaktivne knjige, hibridi med zvočnimi in elektronskimi knjigami, po
naročilu tiskane elektronske knjige, formalno neizdana besedila na spletu, ki po strukturi
ustrezajo knjigi, in učbeniki, sestavljeni izključno iz poglavij drugih knjig. Knjigo je zato
danes knjigo težko definirati, saj so njene obstoječe definicije za nove oblike besedil
nezadostne. Ne le, da takšne knjige nimajo tradicionalne strukture, ampak pogosto tudi
nimajo potrebnih identifikatorjev in ne živijo istega življenja kot ostale knjige (Kovač,
Phillips, van der Weel in Wischenbart, 2017).

2.2 KNJIŽNI TRG
Trg je fizični ali virtualni prostor, v katerem se srečata ponudnik in povpraševalec, da bi po
določeni ceni zamenjala blago. Povpraševalci so kupci, ki se razlikujejo glede na več
vidikov, bodisi po željah, prostorski razporeditvi, kupni moči in nakupnem vedenju
(TERMIS, 2014). Z vidika knjižnega trga, kjer je glavno blago knjiga, delujejo različni
akterji, ki želijo izdelke ustvariti, založiti, distribuirati, pridobiti in jih ponuditi končnemu
uporabniku. Načeloma življenjski krog knjige poteka od avtorja, ki ustvari vsebino, in
založnika, ki to vsebino utelesi ter ponudi na trgu, prek posrednikov do bralcev.
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Na svetu obstajajo velike razlike tako med knjižnimi trgi v različnih državah kot med
založniki v posamični državi. Razlike se ne pojavljajo le v najpogostejšem jeziku, v katerem
so knjige izdane, ter v številu založnikov in izdanih knjig, ampak tudi v sami organizaciji in
delovanju knjižnega trga. Manjši založniki lahko izdajo le en naslov letno, medtem ko večje
založniške hiše založijo tudi do 20.000 naslovov na leto (Luther, 2009; Mcllroy, 2016). Pri
tem število knjig, ki jih izdajo majhni založniki in samozaložniki, iz leta v leto narašča, saj
je s pojavom elektronskega založništva ta dejavnost postala dostopnejša tudi njim. Kljub
temu na trgu še vedno prevladujejo knjige profesionalnih založnikov, saj si na primer v
Ameriki 34 % dobička prodaje elektronskih knjig še vedno deli velikih 51 (Nielsen book
research, 2016).
Bowker kot majhne založnike definira organizacije, ki izdajo med 100 in 499 naslovov letno
(Bowker, 2019). Na nekaterih knjižnih trgih, kot je tudi slovenski, le peščica založb letno
izda več kot 100 naslovov. Pri nas po podatkih Centra za razvoj knjižnic v to kategorijo
spada le 5 založnikov (CeZaR, 2019), Mladinska knjiga pa je edina, ki letno izda več kot
500 knjig in se tako po teh kriterijih smatra za srednje veliko oziroma veliko založbo.
Medtem zares velike organizacije, kot je Penguin Random House v Ameriki, izdajo okoli
15000 novih naslovov na leto (Mcllroy, 2016), kar je skoraj trikrat toliko, kot je vseh letno
izdanih naslovov v Sloveniji (CeZaR, 2019).
Kljub razlikam na trgih obstajajo podobnosti v življenjskem krogu knjige, saj so za uspešno
pot med avtorjem in bralcem potrebni določeni postopki in akterji, ki knjigo utelesijo in jo
naredijo dostopno. Na Sliki 1 vidimo komunikacijski krog tiskane knjige, kot si ga je zamislil
Darnton v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Darnton, 1982). V določeni meri je ta model
relevanten še danes, vendar se je dejanska situacija zaradi tehnološkega razvoja s pojavom
digitalnih vsebin precej spremenila.
Kot pravi Kovač (2013), so za razliko od 18. stoletja založniki knjigarnarjem prenehali
dobavljati knjige v tiskarskih polah, vezava knjige pa je postala del tiskarskega postopka.
Poklic stavca je z izumom računalnikov in namiznega založništva izumrl, njegovo vlogo pa
je prevzel avtor sam, ki svoje besedilo že piše na elektronskem mediju. Kupci so s pojavom
svetovnega spleta dobili neomejen dostop do spletnih knjigarn in hkrati do nekaj milijonov
naslovov, ki jih s takojšnjim naročilom prek distribucijskih podjetij in pošte na dom prejmejo
že v nekaj dneh. Razvoj tehnologije in zniževanje stroškov sta omogočila tudi razvoj

1

To so Hachette Book Group, HarperCollins, Macmillan Publishers, Penguin Random House in Simon and Schuster
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samozaložništva, saj lahko svojo knjigo danes praktično izda kdorkoli. Tako komunikacijski
krog poteka veliko hitreje, hkrati pa se je v njem občutno povečala količina knjig (Kovač,
2013).

Slika 1: Darntonov komunikacijski krog knjige. Osenčene segmente je dodal Kovač (prirejeno po
Kovač, 2009, str. 75)

Če je kljub nekaterim spremembam za tiskane knjige Darntonov komunikacijski krog danes
še vedno relevanten, to težko rečemo v primeru elektronskih publikacij in novih oblik knjig,
kjer lahko večina vmesnih členov med avtorjem in bralcem odpade, v posebnih primerih pa
je teoretično gledano mogoča tudi neposredna komunikacija med tema dvema akterjema
Clark in Phillips (2014). Na spletu so se začeli pojavljati tudi drugačni poslovni modeli in
načini širjenja naslovov, kot so samozaložniške platforme, naročniški programi in portali s
spletnimi knjižnimi vsebinami (Steiner, 2018). Predvsem za tiskano knjigo pa velja, da so
nekateri akterji komunikacijskega kroga knjige še vedno ključni za uspešen življenjski krog
knjige, vsekakor pa so tudi nujni za obstoj knjižnega trga.

2.3 AKTERJI NA KNJIŽNEM TRGU
Učinkovit življenjski krog knjige vključuje različne akterje na knjižnem trgu. Založnik je
običajno prvi in najpomembnejši člen med avtorjem knjige in njenim bralcem. Po uradni
definiciji je založnik »kdor se ukvarja z zalaganjem knjig, revij« (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, 2000, str. 1006). Gre za »podjetje oziroma ustanovo, ki financira in
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navadno tudi pripravi izdajo in natis publikacije ter distribuira naklado« (Kanič et al., 2009,
str. 355).
Založniki pred izidom ali celo pred samim zaključkom pisanja urejajo rokopis in vodijo
avtorja, ki deluje pod njihovo blagovno znamko, upravljajo založniški proces, organizirajo
in financirajo produkcijo in trženje ter prodajajo knjige v raznolikih formatih in prek
različnih prodajnih poti. Za sam izid knjige poleg uredniškega dela in oblikovanja
organizirajo tudi aktivnosti, ki pripomorejo k produkciji, tisku in distribuciji neke knjige,
upravljajo s platformami za spletno prodajo, hranijo primerno zalogo in upravljajo z naročili.
Ukvarjajo se tudi s pogajanjem in upravljanjem pogodb z avtorji, agenti, drugimi založniki,
mediji, dobavitelji, prodajalci in končnimi uporabniki ter ščitijo in prodajajo avtorske
pravice (Clark in Phillips, 2014).
Založniki se med seboj razlikujejo glede na tip poslovanja in delovanja, ki je odvisno tudi
od njihove velikosti. Kljub temu da specializirano osebje zaposleno v velikih založbah lahko
izvaja večino izmed zgoraj navedenih aktivnosti, običajno nekatere prek pogodb opravljajo
zunanja podjetja ali samostojni delavci (Clark in Phillips, 2014). Gre za poslovne partnerje,
kot so distributerji, agregatorji metapodatkov, agenti, prodajalci na debelo ipd., ki služijo kot
posredniki med založniki, knjižničarji, prodajalci in nenazadnje tudi končnimi uporabniki.
Medtem ko založniki na manjših trgih običajno ne potrebujejo distributerjev in ne
izkoriščajo storitev, ki jih ponujajo neodvisne organizacije, so le-te zelo pomembne na večjih
knjižnih trgih (Luther, 2009; Register in Mcllroy, 2015). Po drugi strani samozaložniki za
celoten proces izdajanja knjig in njihovo predstavitev na trgu lahko uporabijo zunanje
storitve in platforme, kakor sta na primer Amazonova CreateSpace2 in Kindle Direct
Publishing3. Amazon tako priložnostnim založnikom ne ponuja le orodij za urejanje besedil,
ampak tudi poskrbi za distribucijo knjigo in jih ponudi v svoji spletni knjigarni.
Spletne knjigarne niso le eden izmed najpomembnejših prodajnih kanalov knjige, ampak je
spletna predstavitev danes vse bolj pomembna tudi kot podpora klasični prodaji v zidanih
knjigarnah. Po raziskavah naj bi namreč več kot 70 odstotkov slovenskih uporabnikov pred
nakupom izdelka v fizični trgovini opravilo pregled ponudbe na spletu, pridobilo dodatne
informacije, preverilo mnenje kupcev ipd. (Rugelj in Vračko, 2017). Fizične in spletne
knjigarne pa so tudi najpogostejša mesta, kjer bralci ne le kupujejo knjige, ampak o njih tudi
pridobivajo informacije, ko se odločajo za njihovo pridobitev na druge načine. Tako velika
2
3

Dostopno na: https://www.createspace.com/
Dostopno na: https://kdp.amazon.com/en_US?ref_=kdpgp_e_us_mm_l1
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večina Američanov, ki si izposoja elektronske knjige v knjižnicah, informacije o njih ali
priporočila najde tudi v spletnih knjigarnah ali na drugih spletnih straneh (Albanese, 2016;
Zickuhr, Rainie, Purcell, Madden in Brenner, 2012).
Kljub splošnemu prepričanju, da knjižnice založnikom predstavljajo konkurenco, je lahko
razvoj knjižnične mreže za knjižni trg in prodajo knjig izjemno pomemben. Zickuhr et al.
(2012) so ugotovili, da ljudje, ki si elektronske knjige izposojajo, pogosto tovrstne knjige
tudi kupujejo. Pri tem pomemben odstotek knjižničnih uporabnikov redno kupuje knjige, ki
so jih sprva odkrili v knjižnicah. Tako na primer več kot polovica uporabnikov knjižnice
kupi knjigo avtorja, ki so ga spoznali v knjižnici (Albanese, 2011). Večja knjižnična izposoja
pa ne pomeni nujno večje prodaje knjig. Ta pojav je značilen tudi za Slovenijo, kjer je
izposoja na odraslega prebivalca vsaj še enkrat večja kot prodaja knjig (Kovač in Gregorin,
2016). Kljub temu naj bi bili ti dve panogi pri nas dokaj povezani, saj slovenske knjižnice
za nekatere knjige prestavljajo tudi do tri četrtine celotnega odkupa (Blatnik, 2018) in so
glavni prodajni kanal za večino knjig, ki so izšle s finančno podporo (Rugelj, 2010).
Zadnji člen v življenjskem krogu knjige so končni kupci oziroma bralci, ki so glavni razlog
za obstoj knjige. Za dobro delovanje knjižnega trga morajo vsi zgoraj navedeni akterji
potencialne in obstoječe kupce dobro poznati, saj le tako lahko učinkovito načrtujejo delovne
procese in dejavnosti, kot so produkcija, trženje, nakup ipd. Pri tem se morajo zavedati, da
redni bralci niso nujno tudi pogosti kupci knjige in obratno. Tako so na primer kupci otroških
knjig starši, pomemben delež prodaje pa predstavljajo tudi darila, ki naj bi v Ameriki
obsegala približno 23 odstotkov (Nielsen book research, 2016), v Sloveniji pa okoli 30
odstotkov prodanih knjig (Rugelj, 2014).
Nove naslove bralci najpogosteje odkrijejo z brskanjem oziroma iskanjem v zidanih
knjižnicah in knjigarnah, v spletnih prodajalnah in katalogih ter na drugih spletnih straneh,
pomembno vlogo pa igrajo tudi priporočila znancev in ostalih bralcev. Na nakup oziroma
izposojo vplivajo različni elementi knjige, kot so všečnost avtorja, teme ali serije. Sledijo
opis knjige, nizka cena, glavni junaki, priporočila, naslovnica, predogled in primernost
knjige za darilo (Nielsen Book Research, 2016, 2017).
V fizičnem svetu uporabniki te informacije pridobijo na podlagi pogovorov s profesionalci
in znanci, postavitve v spletnih knjigarnah in knjižnicah ter iz knjige same, v spletnih
knjigarnah in knjižničnih katalogih pa morajo biti le-te predstavljene v obliki metapodatkov.

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

3

27

METAPODATKI

Metapodatki so strukturirane informacije, ki opisujejo, razlagajo, locirajo ali na drug način
omogočajo pridobivanje, uporabo in upravljanje z informacijskimi viri. Pogosto jih
imenujemo tudi podatki o podatkih ali informacije o informacijah (NISO, 2004). V
vsakodnevnem življenju so metapodatki osnova za delovanje spletnih sistemov, kot so
knjižnični katalogi, spletne knjigarne in socialni mediji, ki uporabnikom omogočajo najdenje
virov, shranjevanje informacij o njih in deljenje teh informacij z ostalimi uporabniki. Poleg
tega so metapodatki ključni za poslovne transakcije, saj prodajalcem omogočajo spremljanje
informacij o svojih izdelkih, kot so cena, zaloga in ostali opisni podatki. Spletni prodajalci
lahko tudi beležijo uporabniško vedenje in transakcije, kar služi kot osnova analize prodajnih
trendov in ustvarjanja personalizirane nakupne izkušnje (Riley, 2017).
Izraz »metapodatki« se v različnih profesionalnih skupnostih, ki oblikujejo, ustvarjajo,
ohranjajo in uporabljajo informacijske sisteme in vire, razume različno (Gilliland, 2008).
Medtem ko v računalniški stroki predstavljajo računalniško razumljive informacije, drugje
pomenijo zapise, ki opisujejo elektronske vire. Z vidika knjižničarstva in v življenjskem
krogu knjige metapodatki predstavljajo formalne sheme za opis knjig ter ostalih digitalnih
in fizičnih objektov, kot so dokumenti, umetnine, izobraževalni materiali in baze podatkov.
Pri tem metapodatki vir lahko opisujejo na katerikoli ravni, od celotne zbirke pa do
posameznega dokumenta ali le njegovega dela. Poleg tega je določen naslov možno opisati
glede na katerokoli raven abstrakcije, od same vsebine nekega dela do točno določene
knjižne izdaje ali celo posameznega izvoda te izdaje (Functional Requirements, 1998; Riva,
Bœuf in Žumer, 2017).
Metapodatke se ustvarja predvsem z namenom olajšanja odkrivanje nekega objekta, saj
omogočajo njegovo najdenje glede na relevantne kriterije, pomagajo identificirati vir,
povezujejo podobne vire in jih med seboj ločijo ter podajo informacijo o njihovi lokaciji.
Poleg tega metapodatki pripomorejo k organizaciji virov na spletnih straneh, kot je
kategorizacija knjig glede na temo ali ciljno skupino. Z uporabo metapodatkovnih shem in
standardov lahko poskrbimo tudi za nedvoumno digitalno identifikacijo objektov in njihovo
ohranjanje, kar je še posebej pomembno v nestabilnem digitalnem okolju. Razvijanje shem,
protokolov in preslikav med shemami omogoča tudi interoperabilnost metapodatkov, kar
pomeni, da je le-te mogoče z minimalno izgubo izmenjevati med sistemi z različnimi
vmesniki, podatkovnimi strukturami ter programsko in strojno opremo (NISO, 2004).
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Običajno metapodatke s pomočjo specializiranih sistemov ali obrazcev ustvarja tehnična
služba oziroma avtor vira, lahko pa so dodeljeni tudi s strani uporabnikov, na podlagi
povezav z drugimi viri ali z avtomatsko ekstrakcijo (NISO, 2004). Tako na primer sistemi
za opis virov običajno omogočajo, da z nalaganjem digitalne datoteke programska oprema
sama identificira in izvozi različne tehnične metapodatke, na primer velikost datoteke,
format in obseg. Ostale opisne podatke, kot so naslov, ključne besede, opis vsebine ipd., je
mogoče kasneje dodati ročno in tako dopolniti zapis (Zeng in Qin, 2016). Ti metapodatki se
glede na potrebe sistemov in uporabnikov tekom življenja objekta neprestano spreminjajo in
dopolnjujejo (Gilliland, 2008). Glede na to, da avtor oziroma stvaritelj vir najbolje pozna, se
predvideva, da ima tudi najboljše razumevanje in poznavanje le-tega, kar pomeni, da je od
njega odvisna kvaliteta in popolnost prvotnega opisa. Kljub temu običajno najpopolnejše
metapodatke kasneje dodeljujejo informacijski profesionalci, saj avtorji in ustvarjalci nimajo
potrebnega časa in znanja za kvalitetno opravljanje te naloge. Za optimizacijo delovnih
procesov in pospeševanje prenosa metapodatkov med različnimi sistemi in strokami so bila
razvita tudi različna orodja za avtomatično pretvorbo metapodatkovnega zapisa iz enega
formata v drugega (NISO, 2004).
Metapodatki so lahko vgrajeni v sam vir ali pa so shranjeni posebej. Shranjevanje
metapodatkov znotraj vira sicer omogoča njihovo ohranjanje, povezovanje in posodabljanje
z virom, vendar je to mogoče le za digitalne objekte. Običajno so metapodatki shranjeni v
podatkovnih bazah in so posredno povezani z objekti, kar olajša upravljanje z metapodatki
ter iskanje in pridobivanje virov (NISO, 2004). Seveda pa metapodatki niso nujno shranjeni
in predstavljeni v digitalni obliki, ampak se lahko pojavljajo tudi kot zapisi v listkovnih
katalogih, kot informacije na izdelkih ali kot nalepke na objektih (Gilliland, 2008).

3.1 METAPODATKI NA KNJIŽNEM TRGU
Metapodatki predstavljajo orodje, s pomočjo katerega založniki prodajajo svoje vsebine in
način, na katerega uporabniki te vsebine odkrijejo. Gre za bistven element pri uredniškem
procesu, knjižni produkciji, trženju in procesu distribucije ter so srčika katalogizacije in
knjižničarstva. Brez metapodatkov bi bilo namreč iskanje in odkrivanje knjig na spletu
praktično nemogoče (Kasdorf, 2014).
Metapodatki knjigo spremljajo tekom celotnega življenjskega kroga, saj se ustvarijo pri
založniku in prek različnih akterjev na knjižnem trgu hkrati s knjigo potujejo do bralca. V
idealnem primeru bi vsak založnik vzdrževal le eno bazo podatkov, kamor bi vpisoval
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podatke o svojih knjigah in jih kasneje posredoval vsem svojim partnerjem, na primer
knjižnicam, distributerjem in spletnim knjigarnam. Kljub temu da je realna situacija precej
drugačna, morata ustreznost in kvaliteta knjižnih metapodatkov zadostiti osnovnim
potrebam elektronskega poslovanja (Register in Mcllroy, 2015), nabor in vrednosti v
metapodatkovnem zapisu pa morajo biti konsistentni, saj to vpliva na izmenjavo podatkov
ter uporabnikovo izkušnjo, ko brska in išče nove naslove (McKay et al., 2012).
Dober knjižni opis bi tako moral vsebovati metapodatke za opis publikacije, ki so potrebni
za identifikacijo specifičnega naslova in izdaje, ter obogatene metapodatke, ki spodbujajo
odločitev za nakup. Poleg tega bi moral vsebovati tudi metapodatke za trgovanje, ki
omogočajo poslovne transakcije. Četudi se založnik teh kriterijev drži in poskuša ustvariti
optimalen opis, poslovni partnerji metapodatke tekom življenjskega kroga knjige pogosto
spremenijo ali preuredijo in jih tako naredijo koristne za različne ciljne publike (Register in
Mcllroy, 2015). Spreminjanje metapodatkovnih opisov je lahko tudi problematično, saj v
nekaterih primerih podatki zaradi modifikacij brez založnikove vednosti ali soglasja
postanejo napačni (O'Leary, 2012). Z zagotavljanjem popolnih in kvalitetnih metapodatkov
se založniki temu problemu lahko izognejo in pripomorejo k temu, da se pravilne informacije
posredujejo poslovnim partnerjem in posledično končnim uporabnikom.
Pogosto so metapodatki edino trženjsko orodje za digitalne publikacije in naslove, ki se
prodajajo prek spleta, saj uporabniki ne odkrijejo knjige same, ampak informacije o njej.
Več kot je informacij o določeni knjigi, bolj verjetno bodo uporabniki našli, kar potrebujejo
(Dawson, 2012). Pri odkrivanju ter vidnosti knjig in avtorjev ob iskanju s spletnimi iskalniki
igra pomembno vlogo optimizacija spletnih strani (angleško search engine optimization
oziroma SEO). Kljub temu je večina knjižnih nakupov namenskih, saj kupci svoje iskanje
pogosteje začnejo v spletnih knjigarnah, kot je Amazon, kjer bogat knjižni opis predstavlja
osnovo za najdenje in izbiro naslovov (Sim, 2017). Po drugi strani je najbolj problematično
ugotoviti, česa vsega uporabniki niso našli, ter izmeriti negativne vplive in stroške, ki jih
povzročijo slabi, nepopolni ali manjkajoči metapodatki. Zastareli podatki lahko škodijo tudi
založnikom, saj je, kot poroča Luther (2009), vsako leto preklicanih na tisoče naročil zaradi
napačnega podatka, da knjiga ni na zalogi, ali ker v opisu ni navedenega distributerja. Za
zagotavljanje kvalitete bi morali biti metapodatki posodobljeni z vsako spremembo, ki se
tiče knjige, ravno tako pa bi morale biti sproti dodajane informacije, ki odražajo pomembne
dogodke in dejavnosti, povezane z naslovom (Register in Mcllroy, 2015).
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3.2 VRSTE METAPODATKOV
Metapodatki so osnovni gradniki opisov knjig, saj vsak element predstavlja določen vidik
oziroma lastnost informacijskega vira (Hider, 2013; NISO, 2004; Zeng in Qin, 2016). Tako
so na primer lastnosti knjige njen naslov, avtor, tema, velikost, teža ipd. Čeprav obstaja
mnogo načinov, kako opisati določen objekt, niso vsi metapodatkovni elementi relevantni
za vse ciljne skupine. Podatek o teži knjige je na primer za končnega uporabnika morda manj
pomemben, za distributerje in knjigotržce pa predstavlja ključno informacijo pri načrtovanju
transporta (Hider, 2013).
Metapodatkovne elemente lahko razdelimo v skupine, ki naj bi predstavljale različne
funkcije in interesne skupine posamičnega tipa metapodatkov. Kljub temu da različni avtorji
občasno uporabljajo identične izraze za poimenovanje skupin, moramo biti pozorni, saj lete lahko vsebujejo raznolike elemente.
NISO navaja tri glavne tipe metapodatkov. Opisni metapodatki opisujejo vir z namenom
najdenja in identifikacije. Gre za elemente, ki vključujejo identifikatorje in bibliografske
podatke knjige. Strukturni metapodatki omogočajo navigacijo in predstavljajo notranjo
organizacijo vira, kot so razporeditev poglavij, kazala in odnosi med vsebinami, vključenimi
v vir. Tretji tip predstavljajo administrativni metapodatki, ki se lahko delijo tudi na
metapodatke za upravljanje s pravicami in metapodatke za ohranjanje. Le-ti ponujajo
informacije za upravljanje z virom in vključujejo elemente, ki se nanašajo na format, datum
nastanka, avtorske pravice, pogoje uporabe in informacije za ohranjanje (NISO, 2004).
Gilliland (2008) navaja drugačno delitev in loči med petimi tipi metapodatkov.
Administrativni metapodatki se nanašajo na upravljanje in nadziranje zbirk in informacijskih
virov ter vsebujejo informacije o lokaciji in načinih pridobivanje vira, za sledenje pravicam
ipd. Opisni metapodatki služijo identifikaciji in opisu zbirke ali vira ter se nahajajo v obliki
kataložnih zapisov, indeksov in ostalih pripomočkov za iskanje. Metapodatki za ohranjanje
predstavljajo dokumentacijo glede stanja objekta, postopkov dela z objektom in morebitnih
sprememb na objektu. Tehnični metapodatki se navezujejo na informacije v zvezi s
programskimi in strojnimi zahtevami, formatom, preverjanjem pristnosti in varnostnimi
podatki. Dodani so tudi metapodatki uporabe, ki podajajo informacije o iskanju, izposoji in
uporabi vira (Gilliland, 2008). Slednja skupina igra pomembno vlogo predvsem za
založnike, socialne medije in marketinške storitve, saj razkrije, kolikokrat je bil vir ogledan,
prenesen, komentiran, priporočen, deljen ali citiran. Amazon takšne podatke uporablja za
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kreiranje priporočil drugih knjig, ki so jih kupili uporabniki, ogled najpopularnejših knjig,
prikaz povprečnih ocen uporabnikov ipd. (Zeng in Qin, 2016).
Založniki in knjigotržci več pozornosti posvečajo delitvi metapodatkov glede na funkcije, ki
jih opravljajo v različnih korakih življenjskega kroga knjige. Kasdorf (2014) tako na
knjižnem trgu loči med štirimi vrstami metapodatkov. Bibliografski podatki so vsi ključni
podatki za opis knjige, ki jih založniki redno pošiljajo svojim poslovnim partnerjem, saj
obsegajo informacije o naslovu, avtorjih, založniku, identifikatorjih ipd. Poleg tega
organizacije na knjižnem trgu potrebujejo tudi komercialne metapodatke, ki vključujejo cene
knjige, popuste, datum dostopnosti na trgu, dimenzije, težo, število enot ipd. Te informacije
so ključne predvsem za organizacije, ki knjige prodajajo in skladiščijo, saj brez njih ne
morejo načrtovati svojih delovnih procesov. Založniki pa želijo v opis vključiti tudi
marketinške metapodatke, kot so na primer recenzije, nagrade in avtorjeva biografija, ki
prispevajo k prodaji knjige. Na koncu so tu tudi tematski metapodatki oziroma predmetne
oznake, ki že dolga leta predstavljajo vodnik knjigarnam za pravilno umestitev tiskanih knjig
na police in elektronskih publikacij pod primerne kategorije na spletu (Kasdorf, 2014).
Register in Mcllroy (2015) podajata precej podobno delitev, le da ločita med vsebino knjige
in njenim nosilcem. Metapodatki za opis vsebine se nanašajo na delo in ne na specifičen
format, kar pomeni, da ustrezajo skoraj vsem verzijam neke knjige. Sem spadajo elementi,
kot so naslov, podnaslov, avtorji, navedba izdaje in zbirke, jezik, ciljna publika, starostna
stopnja, opis, tematika ter informacije o povezanih delih. Metapodatki za opis izdelka se
nanašajo na podatke o specifični verziji in so pomembni tako za izbiro knjige kot za analizo
uporabniškega vedenja in načrtovanje marketinške strategije. Ta skupina vključuje podatke
o ISBN številki, sliki naslovnice, založniku, obliki izdelka, obsegu, dimenzijah, teži, številu
enot, omejitvah uporabe in programskih zahtevah. Komercialni metapodatki so pomembni
predvsem za založnika in njegove partnerje, saj podajajo informacijo o tem, kdaj, kako in
pod katerimi pogoji se knjigo lahko prodaja. To so informacije o ceni, črtni kodi, času izida,
času prodaje, statusu, dostopnosti, založniškem popustu, distributerjih, državi izdelave,
pravicah in pakiranju. Za prodajo so izjemno pomembni tudi tako imenovani obogateni
metapodatki, kot so na primer predogledi, vzorčna poglavja, nagrade, kritike ipd., ki knjigo
na trgu naredijo vidno in zanimivo (Register in Mcllroy, 2015).
Za učinkovito ustvarjanje ter posredovanje metapodatkov si akterji na knjižnem trgu lahko
pomagajo z metapodatkovnimi standardi in shemami, ki ne le zahtevajo primeren nabor
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informacij ter narekujejo njihovo obliko, ampak te informacije tudi pretvorijo v računalniško
razumljiv jezik.

3.3 METAPODATKOVNI STANDARDI IN SHEME
Metapodatkovni standardi so formalni dokumenti, ki določajo enotne kriterije, metode,
procese in prakse pri upravljanju s podatki. Ustvarjeni so bili z namenom vodenja pri
oblikovanju, ustvarjanju in implementaciji podatkovnih struktur, vrednosti, vsebine ter
izmenjave podatkov na učinkovit in konsistenten način. Zeng in Qin (2016) delita
metapodatkovne standarde na štiri skupine oziroma ravni. Standardi za strukturo podatkov
definirajo zgradbo podatkov in njihovo semantiko, zato jih pogosto imenujemo kar nabori
elementov ali metapodatkovni slovarji. Standardi za vsebino podatkov so namenjeni vodenju
praks ustvarjanja metapodatkov in katalogizaciji, saj vključujejo smernice glede ravni
katalogizacije, beleženja odnosov med deli ter pravila za slovarje in normativno kontrolo.
Standardi za vrednosti podatkov se nanašajo na uporabo seznamov kontroliranih izrazov,
klasifikacijskih shem, tezavrov, normativnih datotek in predmetnih oznak. Zadnjo skupino
predstavljajo standardi za izmenjavo podatkov, ki definirajo različne formate, potrebne za
posredovanje metapodatkov in za komunikacijo z njimi (Zeng in Qin, 2016).
Metapodatkovne sheme se od standardov razlikujejo po tem, da definirajo celoten nabor in
imena metapodatkovnih elementov, ki so pomembni za raznolike namene, kot sta opis ali
prodaja knjig. Glede na tip vira in njegovo pričakovano uporabo obstaja mnogo različnih
metapodatkovnih elementov, kar pa ne pomeni, da so vsi koristni (Hider, 2013), zato je treba
pazljivo premisliti, katere je primerno vključiti v shemo. Sama struktura in pravila sheme
glede vrednosti in vsebine podatkov omogočajo, da so metapodatkovni elementi v
strukturiranem formatu učinkovito in natančno distribuirani, prejeti in interpretirani s strani
različnih prejemnikov ter pravilno prikazani v uporabniških vmesnikih (NISO, 2004).
Skozi zgodovino se je razvilo veliko različnih metapodatkovnih shem in standardov, ki naj
bi zadovoljevali potrebe raznovrstnih okolij in disciplin. Kljub temu da so za dobro
delovanje določenih področij prilagojene sheme in standardi izjemno pomembni, preveliko
število le-teh onemogoča kvalitetno izmenjavo informacij, kar lahko povzroči napačno
interpretacijo ali celo izgubo podatkov (Zeng in Qin, 2016).

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

33

Zgodovina metapodatkovnih pravil in standardov
Lahko bi rekli, da so metapodatki za knjige stari toliko, kolikor so stari tablični katalogi v
Hetitski knjižnici, ploščice v Assurbanipalovi knjižnici v Mezopotamiji in v steno vklesani
katalogi v Edfuju v Gornjem Egiptu (Dolinar, 2004). Za najstarejši pisani katalog veljajo
Pinakes, popis tematsko urejenih knjig Aleksandrijske knjižnice, ki je bila zgrajena v tretjem
stoletju pred našim štetjem (Chan in Salaba, 2016). Običajno je opis že takrat obsegal naslov
knjige, avtorjevo ime in kraj rojstva, ime očeta, učitelje, izobrazbo, kratko biografijo in
seznam avtorjevih publikacij. Dodani so bili lahko tudi prva vrstica dela, informacija o
njegovem izvoru in povzetek vsebine. Prakticiranje in uporaba metapodatkov je ostala
domena knjižnic in samostanov do iznajdbe tiska okoli leta 1440, ko so knjige postale
dostopne splošni javnosti (Register in Mcllroy, 2015). Različne variacije sistema, ki se je
uporabljal v katalogu Pinakes, so bile v praksi do konca 18. stoletja, ko so se začeli
uveljavljati bolj standardizirani pristopi opisovanja knjig.
Knjižnice bile prve, ki so začele razvijati nove katalogizacijske pravilnike, metapodatkovne
standarde in prakse. Uveljavila so se pomembna pravila, kot so Avstrijske bibliotečne
instrukcije iz leta 1778 (Dolar, 1982), pravila knjižnice Britanskega muzeja (1841),
Panizzijev pravilnik (1841) in Cutterjeva pravila (1876), ki so relevantna še danes (Register
in Mcllroy, 2015). Panizzi in Cutter sta že takrat v središče ciljev oziroma funkcij kataloga
postavila uporabnika (Denton, 2007). Cutter v svojem pravilniku z naslovom Rules for a
Printed Dictionary Catalog pravi, da naj bi katalog omogočal najti knjigo, če uporabnik
pozna avtorja, naslov ali temo. Poleg tega naj bi omogočal pregled, katere knjige knjižnica
hrani od nekega avtorja, na določeno temo ali za specifično zvrst gradiva. Katalog naj bi tudi
pomagal pri izbiri knjige glede na podatek o izdaji ali vrsti literature (Cutter, 1889).
Cutterjeve ideje so bile med drugim tudi osnova za razvoj Pariških načel, ki so v ospredje
postavila uporabnikove potrebe in internacionalizacijo katalogov (Načela, 1961), vendar pa
so se usmerjala le v opisno katalogizacijo. Na osnovi teh načel je leta 1967 izšel mednarodni
Angloameriški katalogizacijski pravilnik (Anglo-American Cataloging Rules ali AACR)
(Denton, 2007), upošteval pa jih je tudi novi Abecedni imenski katalog (Kalan, 1967), ki
predstavlja prenovo prvega katalogizacijskega pravilnika AIK (1947) v jugoslovanskem
okolju. Glede na novi AIK naj bi bilo iz kataloga razvidno, ali knjižnica ima določeno knjigo
nekega avtorja oziroma knjigo s specifičnim naslovom ter katera dela avtorja in katere izdaje
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dela so v knjižnici na voljo (Kalan, 1967). Podobne funkcije kataloga najdemo tudi v
Pravilniku i priručniku za izrabu abecednih kataloga (PPIAK) Eve Verone (1970).
Standardi, ki so se začeli pojavljati od poznih šestdesetih let dvajsetega stoletja, so odražali
gibanje k elektronskim zapisom in podatkovni izmenjavi v knjižnicah in knjižni verigi.
Knjižnice so razvile MAchine Readable Cataloging (MARC) format, ki omogoča
elektronsko izmenjavo in prikaz zapisov v knjižničnih katalogih ter je v mnogih različicah
še danes najpomembnejši format za opisovanje knjižničnih virov. Zaradi večje izmenjave
podatkov in s tem povečanja potrebe po poenotenju bibliografskih zapisov je leta 1969 nastal
tudi Mednarodni standardni bibliografski opis (angleško International Standard
Bibliographic Description ali ISBD), ki narekuje niz podatkov za opis in identifikacijo
publikacije (ISBD, 2017). Kljub napredku tehnologije in možnostim za izboljšave so zapisi
v katalogih ostali dokaj podobni kataložnim karticam in se od prehoda v elektronski format
niso dosti spreminjali.
Korak naprej je leta 2002 naredila Kongresna knjižnica, ki je razvila MARCXML shemo,
namenjeno boljšemu upravljanju knjižničnih zapisov v spletnem okolju (MARCXML,
2018). V ospredje je bila postavljena tudi želja k prehodu na povezane podatke (angleško
linked data), kar nakazuje težnjo po integraciji in večji interaktivnosti med metapodatki za
knjige. Gre za medsebojno povezovanje podatkov, informacij in znanja na semantičnem
spletu (Linked data, 2019).
V odgovor na problematiko neoptimalne izrabe knjižničnih katalogov so se začeli razvijati
tudi različni konceptualnih modeli, ki se osredotočajo na uporabnika in njegova opravila v
bibliografskem svetu. Leta 1998 je bil predstavljen entitetno-relacijski model Functional
Requirements For Bibliographic Records oziroma FRBR (slovensko Funkcionalne zahteve
za bibliografske zapise ali FZBZ), ki je svojo prenovo pred kratkim doživel v obliki modela
IFLA Library Reference Model oziroma LRM (Riva et al., 2017). FRBR predstavlja okvirno
shemo bibliografskega zapisa in priporočila za osnovni nivo zapisa za nacionalne
bibliografske ustanove (Functional Requirements, 1998). Ponoven pregled pravil AACR je
vodil v razvoj katalogizacijskega standarda Resource Description and Acess (RDA), ki s
svojimi smernicami za oblikovanje podatkov omogoča boljšo podporo odkrivanju
informacijskih virov (RDA, 2015). Ta katalogizacijski standard temelji na modelu FRBR in
se bo v prihodnosti uskladil tudi s konsolidiranim LRM. Poleg tega je kompatibilen s
povezanimi podatki in s semantičnim spletom, saj vključuje enake koncepte, terminologijo
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in strukturo. RDA je bil leta 2013 v celoti implementiran v Kongresno knjižnico in je tako
nadomestil takratno verzijo AACR2 (About RDA, 2019). Kritike uporabe MARC formata
in vprašanje, ali bi bil za spletne kataloge potreben nov standard, so bili tudi povod za
nastanek modela BIBFRAME, ki ga je leta 2012 začela oblikovati Kongresna knjižnica.
Omenjen model naj bi ravno tako izkoriščal principe povezanih podatkov in naj bi imel
potencial, da sčasoma nadomesti MARC zapise (Overview of the BIBFRAME 2.0 Model,
2016; Steele, 2018).
Čeprav je knjižničarska skupnost za razvoj metapodatkovnih pravil in standardov prispevala
največ, so pri tem sodelovali tudi založniki in distributerji. Leta 1948 je bil prvič izdan tiskan
popis na trgu dostopnih izdanih naslovov, imenovan Books In Print, ki je bil namenjen
založnikom, knjigotržcem in knjižnicam. Dvanajst let kasneje se je pojavila prva elektronska
različica na disku, od leta 2000 pa je popis dostopen na spletu. Danes Books In Print vzdržuje
Bowker, še vedno pa velja za eno izmed glavnih bibliografskih baz podatkov za založnike
(Books In Print, 2019).
Poleg tega je leta 1965 takrat vodilni britanski knjigotržec WHSmith oznanil svoje načrte o
prehodu na računalniško podprto skladiščenje in popis knjig, kar je kasneje vodilo do razvoja
Standard Book Number (SBN), ki je leta 1970 služil kot osnova za nastanek International
Standard Book Number (ISBN-10) (ISBN History, 2014). Leta 1997 je bil ISBN-10 iz
desetmestne kode razširjen v trinajstmestni ISBN-13 z namenom povečanja števila
identifikatorjev in usklajevanjem z Global Trade Item Number (GTIN) sistemom, ki se
uporablja kot podlaga za črtne kode in kot mednarodni identifikator za ostale izdelke (Guide
to Identifiers, 2014).
Kljub temu da je ISBN sistem poskrbel za upravljanje in sledenje knjižnemu inventarju, je
še vedno rasla potreba po standardih za elektronsko trgovanje. Odgovor na to problematiko
so bili Electronic Data Interchange (EDI) standardi, ki so avtomatizirali komercialno
komunikacijo med podjetji. V tistem času založniški in knjigotrški knjižni podatki še niso
bili razkriti kupcem, elektronski opisi pa so bili običajno precej skopi. Vse se je spremenilo
s pojavom Amazona in spletne prodaje knjig, ki je zahtevala obsežnejše in zanimivejše
informacije, vidne uporabnikom (Dawson, 2012). Eden izmed razlogov za prvotni uspeh
Amazona naj bi bil ravno v tem, da je že takrat predstavljal vmesnik med kupci ter
Ingramovim distribucijsko-informacijskim sistemom za knjige na trgu (Kovač in Gregorin,
2016). Zaradi povečevanja produkcije in potrebe po bogatih elektronskih podatkih pa je
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založniška industrija leta 2000 predstavila standard ONline Information eXchange (ONIX),
ki je internacionalni standard za ustvarjanje in posredovanje metapodatkov o knjigi.
Uporabljajo ga različni partnerji na knjižnih trgih v Ameriki, Evropi in Avstraliji, saj je
neodvisen od jezika in značilnosti trga (ONIX: Overview, 2019). Leta 2006 je bil v
sodelovanju med knjižničarsko in založniško skupnostjo razvit RDA/ONIX Framework for
Resource Categorization, ki loči med vsebino intelektualnega ali umetniškega vira in
nosilcem vsebine. Služil naj bi kategorizaciji virov na vseh medijih, ki bi podpirala potrebe
obeh strok ter med njima olajšala prenos in uporabo opisnih podatkov vira (RDA/ONIX
Framework, 2006).
Pospešena knjižna produkcija, večanje števila knjižnih naslovov na trgu in porast
samozaložništva še dandanes spodbujajo uporabo in razvoj novih standardov za opisovanje
knjig ter identifikacijo ustvarjalcev, vsebine in njenih sestavnih delov.
Založniški metapodatkovni standardi in sheme
Kot je razvidno iz zgornjega pregleda, trenutno obstaja veliko število uveljavljenih shem in
standardov, ki služijo potrebam različnih organizacij na knjižnem trgu. V knjižničarskem
svetu je še vedno vodilni MARC format, založniki pa pogosto uporabljajo svoje standarde
za ustvarjanje in izmenjavo podatkov, saj le-ti bolje ustrezajo njihovim potrebam in
zahtevam partnerjev. Trenutno je na nekaterih knjižnih trgih najpomembnejši enotni
standard ONIX for Books, založniki in knjigotržci pa se za opis knjig poslužujejo tudi
standarda Dublin Core in metapodatkovnega slovarja Schema.org.
3.3.2.1 ONIX for Books
ONline Information eXchange (ONIX) for Books je mednarodni standard, ki ga je leta 2000
razvila organizacija EDItEUR. Gre za bogat nabor metapodatkovnih elementov, ki
založnikom omogočajo opisovanje knjig v formatu eXtensible Markup Language (XML) in
internacionalno izmenjavo informacij med poslovnimi partnerji brez jezikovnih omejitev.
Opisi se nahajajo v zunanjih datotekah, običajno pa so v založbi ustvarjeni na marketinškem
oddelku oziroma oddelkih ločenih od uredništva in tistih, ki se ukvarjajo s produkcijo knjige
(Kasdorf, 2014; ONIX: Overview, 2019).
Standard ONIX je nastal kot odgovor na povečanje količine in raznolikosti informacij, ki jih
je treba posredovati različnim partnerjem na knjižnem trgu. ONIX kot komunikacijski
format omogoča preprosto in hkratno deljenje bogatih informacij vsem poslovnim
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partnerjem, med njimi prodajalcem na debelo, distributerjem, knjigarnarjem, knjižnicam in
podatkovnim agregatorjem. V večini primerov je tako za knjigo potrebno kreirati le en opis,
ki je primeren za vse prejemnike, kar občutno zmanjša stroške in možnost napak, saj
založnikom ni treba ustvarjati večkratnih opisov v mnogih različnih formatih in oblikah.
ONIX, ki obsega več kot 230 elementov, ponuja tudi vsebinsko in strukturno predlogo, ki
ne le zagotavlja kvalitetne zapise, ampak tudi priporoča dober metapodatkovni nabor, ki je
pomemben tako za sam opis kot tudi za promocijo novih naslovov (ONIX: Overview, 2019).
Njegove prednosti so predvsem zmanjšanje ročnega vnašanja, izboljšanje kakovosti in
interpretacije podatkov ter povečanje hitrosti njihove obdelave (Register in Mcllroy, 2015).
ONIX uporablja že lepo število večjih organizacij, na primer vodilni ameriški založniki,
knjižnice in spletni iskalniki (ONIX: Users and Services directory, 2019), ki za upravljanje
z metapodatki in pravilno rabo standarda običajno uporabljajo profesionalna orodja.
3.3.2.2 Dublin Core
Dublin Core je metapodatkovni standard, ki je primeren tako za opis digitalnih vsebin, kot
so spletne strani, slike, video posnetki ipd., kot tudi fizičnih objektov, kamor spadajo
umetniška dela in tiskane knjige. Osnovna različica metapodatkovnega nabora Dublin Core
Metadata Element Set (DCMES) iz leta 1995 je obsegala 15 metapodatkovnih elementov.
To so avtor, časovni in geografski obseg, ustvarjalec, datum, opis, format, identifikator,
jezik, založnik, referenca na povezan vir, pravice, vir, tema, naslov in tip vira. Na voljo je
bila tudi napredna različica standarda, ki je vsebovala tri dodatne elemente (ciljna publika,
izvor in nosilec pravic) in številne kvalifikatorje. Leta 2012 sta bili različici konsolidirani v
enoten nabor DCMI Metadata Terms, ki vključuje 54 metapodatkovnih elementov (Dublin
Core Metadata Initiative, 2019).
V knjižni verigi nekateri založniki uporabljajo tudi nabor metapodatkov, ki jih predpisuje
shema Dublin Core. Le-ti so primerni za opis knjig v spletnih knjigarnah, vključeni pa so
tudi v EPUB standard, ki je eden izmed vodilnih formatov za oblikovanje elektronskih knjig.
Podatki, kot so naslov, identifikator, jezik in datum spremembe vira, so vgrajeni v samo
elektronsko publikacijo in na ta način omogočajo lažjo identifikacijo in najdenje knjige
(EPUB, 2018).
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3.3.2.3 Schema.org
Schema.org je nastala iz sodelovalne dejavnosti skupnosti s ciljem ustvarjanja, vzdrževanja
in promocije shem za strukturirane podatke na internetu, na spletnih straneh, v elektronski
pošti ipd. Leta 2011 so jo razvili Google, Microsoft, Pinterest in Yandex z namenom
izboljšanja razumevanja spletnih strani za spletne iskalnike (Schema.org, 2019). Gre za
zbirko shem oziroma metapodatkovnih slovarjev, namenjenih označevanju delov vsebine
spletnih strani in posamičnih podatkov, kar omogoča boljše procesiranje in najdenje želenih
informacij pri iskanju s spletnimi iskalniki (Riley, 2017). Schema.org omogoča opisovanje
različnih tipov objektov, kot so osebe, kraji, izdelki, dejanja, organizacije, umetniška dela
ipd. Znotraj splošnih skupin lahko izbiramo med natančneje definiranimi tipi, kjer najdemo
tudi sheme z naborom metapodatkovnih elementov, primernih za opis knjig. Le-te trenutno
uporablja več kot 10000 domen, vključno s spletnimi knjigarnami (Schema.org, 2019).
Tematske oznake
Tematske oziroma predmetne oznake so ene izmed najstarejših in najpomembnejših
metapodatkovnih elementov za knjigo. Brskanje po tematiki namreč spada med
najpogostejše načine iskanja in odkrivanja knjig v fizičnih knjigarnah in knjižnicah kot tudi
na spletu. Poleg tega so statistične informacije o tematiki izdanih in prodanih knjig ključne
za razumevanje dinamike knjižnega trga (Bell, 2018). V digitalnem okolju se tematske
oznake uporabljajo v obliki kategorij in faset, ki omogočajo brskanje po podobnih naslovih
ali s pomočjo katerih filtriramo knjige na določeno tematiko. Organizacija naslovov glede
na temo pa je učinkovita le v primeru, ko so oznake predstavljene konsistentno, kar je
mogoče doseči z uporabo kontroliranih slovarjev in standardov.
Trenutno se v založniškem in knjigotrškem okolju najpogosteje uporabljajo trije standardi
za določanje tematskih oznak, in sicer BISAC v Ameriki, BIC v Angliji in Thema, ki je
internacionalni standard (Register in Mcllroy, 2015).
3.3.3.1 BISAC in BIC
Book Industry Standards and Communication (BISAC) ponuja bogato tematsko
taksonomijo, ki je bila primarno razvita za organizacijo knjig na police v fizičnih knjigarnah,
danes pa se v Ameriki vsesplošno uporablja za zagotavljanje tematskih oznak skozi celotno
knjižno verigo. Razvit je bil s strani organizacije BISG, ki ima več kot 150 članov, med
katerimi so večje založbe, kot je na primer Penguin Random House, spletne knjigarne (npr.

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

39

Amazon), knjižnice (npr. Library of Congress), spletni iskalniki (npr. Google) in druge
organizacije, ki se ukvarjajo s knjigo (BISG members, 2019).
Tematske oznake standarda BISAC so pomembne za izmenjavo podatkov med poslovnimi
partnerji, pravilno organizacijo naslovov v fizičnem in digitalnem okolju ter posledično za
podporo iskanju v bibliografskih bazah podatkov (Book Industry Study Group, 2018). Zaradi
uporabnosti oznak so tudi nekatere ameriške knjižnice začele eksperimentirati s postavitvijo
knjig glede na BISAC oznake, ki predstavljajo alternativo tam dobro uveljavljeni Deweyevi
decimalni klasifikaciji (Martínez-Ávila, San Segundo in Olson, 2014).
Standard BISAC opisuje vsebinsko plat knjige z izbiro ene izmed 53 glavnih kategorij, ki se
delijo v podrazrede. Ta delitev omogoča zelo natančno določanje tematike vsebine in
ločevanje med različnimi knjigami, ki bi bile v nasprotnem primeru uvrščene pod isto
kategorijo (Complete BISAC, 2018).
Na britanskem in ostalih angleško govorečih knjižnih trgih se za določanje tematskih oznak
uporablja standard organizacije Book Industry Communication (BIC), ki je različica
ameriškega BISAC-a. Sestavlja ga 19 glavnih kategorij in pet kvalifikatorjev, ki se delijo v
podkategorije. Za lažje odkrivanje in sestavljanje primernih oznak BIC uporabnikom ponuja
spletno orodje4, ki omogoča preprosto iskanje in brskanje po oznakah ter sprotno grajenje
vrstilcev. BIC je oznanil, da svoje sheme ne bo več razvijal in da je v prihodnosti za
označevanje tematike knjig zaželena uporaba standarda Thema (BIC Standard, 2018).
3.3.3.2 Thema
Thema je novejši tematski klasifikacijski standard za tiskane in elektronske knjige, ki se je
razvil kot plod sodelovanja različnih založniških organizacij po svetu. Nastal je kot odgovor
na ovire, kot so večkratno dodeljevanje podobnih oznak različnih standardov in težave pri
preslikovanju podatkov med njimi. Thema se je razvila iz BIC projekta, katerega namen je
bil internacionalizacija BIC sheme, danes pa jo vzdržuje EDItEUR (Bell, 2018). Na spletu
dostopno orodje za iskanje in sestavljanje tematskih kategorij5 je zelo podobno tistemu, ki
ga uporablja BIC, omogoča pa enostavno brskanje in iskanje po seznamu oznak.
Cilji Theme so globalnost, medkulturnost in večjezičnost, kar ustreza vsem delom knjižne
verige in je zato primerna za uporabo s strani založnikov, knjigotržcev in splošnih knjižnic

4
5

Dostopno na: https://ns.editeur.org/bic_categories/
Dostopno na: https://ns.editeur.org/thema/en

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

40

(Thema, 2019). Zaradi svoje prilagodljivosti je ta standard preprost za adaptacijo, saj se
lahko uporablja hkrati z obstoječimi nacionalnimi shemami, kot so britanski BIC, ameriški
BISAC, nemški WGS in francoski CLIL. Čeprav namen Theme ni nadomestev že obstoječih
nacionalnih shem, se njena uporaba širi v mnoge države. Praktično uporabo Theme lahko
zasledimo predvsem v angleških spletnih knjigarnah in v Amazonovih evropskih
prodajalnah, kjer služi kot podpora brskanju knjig glede na tematiko (Bell, 2018).
Identifikatorji
Izjemno pomembno je, da so knjige na trgu identificirane in s tem razlikovane od ostalih
verzij in del. To lahko dosežemo s povezovanjem metapodatkov s primernimi identifikatorji
(Best Practices for Identifying, 2013). Le-ti predstavljajo zaporedje alfanumeričnih znakov,
ki v specifičnem kontekstu nedvoumno ločijo neko stvar od druge. V knjižni industriji
poznamo več tipov identifikatorjev. Nekateri izmed njih identificirajo ustvarjalce oziroma
soustvarjalce, torej entiteto, ki prispeva k nastanku dela oziroma njegove verzije. Poznamo
tudi identifikatorje, ki označujejo točno določeno delo ali informacijo o odnosu med enim
ali več deli ter izdelkom, ki ta dela vključujejo. Identificiramo lahko tako izdelek kot
posamičen primerek tega izdelka, na knjižnem trgu pa ločimo tudi med splošno sprejetimi
identifikatorji in internimi identifikatorji, ki so veljavni in uporabni le v določenem okolju
(Guide to Identifiers, 2014).
3.3.4.1

ISNI in ORCHID

Na knjižnem trgu je zelo pomembno, da so ustvarjalci del in njihovih različic nedvoumno
identificirani. Težava je namreč v tem, da imajo nekateri avtorji soimenjake, poleg tega pa
naziv individualnega avtorja ni vedno zabeležen v isti obliki, saj prihaja do menjave imen in
priimkov, nekateri posamezniki pa za pisanje različnih del uporabljajo tudi psevdonime.
International Standard Name Identifier (ISNI) in Open Researcher and Contributor ID
(ORCHID) sta le dva izmed identifikatorjev, ki identificirata ustvarjalce umetniških del in
tako posameznike ločita od drugih avtorjev.
ISNI dodeljuje »javno identiteto« posameznikom in organizacijam, saj z enotno oznako
identificira pisatelje, raziskovalce, izumitelje, producente, založnike itd. Podatkovna baza
ISNI črpa informacije iz številnih drugih podatkovnih baz, omogoča pa tudi ročni vnos in
popravke zapisov. Za pomoč pri iskanju ISNI identifikatorjev je na voljo spletno orodje6, ki

6

Dostopno na: http://www.isni.org/search

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

41

nam pri iskanju oseb razkrije avtorjev identifikator ter vse različice njegovega imena.
Posameznik za vsak naziv pridobi svoj ISNI, saj posamično ime predstavlja lastno »javno
identiteto«, sistem pa jih na podlagi podatkov iz drugih baz med seboj poveže (ISNI, 2019).
S prikazovanjem vseh znanih verzij imena nekega avtorja in z razločevanjem med avtorji z
istim imenom tako omogoča združevanje vseh del nekega avtorja ne glede na to, kako je
njegovo ime zapisano na določenem delu. S tem prispeva k boljši iskalni izkušnji, ravno tako
pa ponuja potencial za razreševanje avtorskih pravic (Register in Mcllroy, 2015), zato ga
uporabljajo številne knjižnice, založniki, podatkovne baze in sistemi za upravljanje s
pravicami (ISNI, 2019).
Dvoumna identifikacija lahko predstavlja velik problem tudi za akademske avtorje, saj
njihov prihodek in status ni odvisen le od pisanja člankov in drugih strokovnih in
znanstvenih besedil, ampak tudi od citatov, ki se na ta dela sklicujejo. Kot odgovor na to
problematiko je bil razvit ORCHID, ki omogoča razločevanje med imeni raziskovalcev in
uporablja enak ISO standard za poimenovanje kot že prej omenjen ISNI (ORCHID, 2019).
Poleg identifikacije avtorjev le-tem omogoča tudi povezovanje svoje ORCHID številke z
ORCHID identifikatorji drugih oseb v sistemu in z drugimi identifikatorji za osebe,
organizacije in dela (Guide to Identifiers, 2014).
3.3.4.2 DOI in ISTC
Sistem Digital Object Identifier (DOI) omogoča infrastrukturo za enolično digitalno
označevanje vseh tipov objektov na spletu. DOI se trajno dodeli objektu in omogoči
povezavo do njegovih trenutnih informacij, vključno s podatkom, kje je objekt mogoče najti
na spletu. To je zelo koristno, saj se informacije in lokacija sčasoma lahko spremenijo, DOI
pa bo ostal isti. Njegove prednosti so predvsem obstojnost v primeru premestitve oziroma
preurejanja objekta, razširljivost ter dinamično posodabljanje metapodatkov, aplikacij in
storitev (DOI Handbook, 2018). Poleg tega se lahko uporablja za povezovanje metapodatkov
o avtorskih pravicah in s tem omogoča avtomatično licenciranje, povezuje pa tudi posamične
dele vsebine v agregate in v smiselne sklope. Poslovne priložnosti številke DOI so tudi v
tem, da se lahko uporablja za netradicionalne tipe vsebine, kot so podatkovni nizi, in jih tako
naredi bolj dostopne (Guide to Identifiers, 2014). V smislu založništva in knjižnega trga je
DOI izjemno pomemben predvsem za akademsko gradivo, kot so članki, konferenčni
prispevki, knjige in elektronske knjige, saj olajša najdenje, citiranje, povezovanje in dostop
do virov. Ena izmed najbolj poznanih agencij za dodeljevanje DOI številk je CrossRef, ki
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poleg ostalih dejavnosti pripisuje identifikatorje tako celotnim dokumentom kot
individualnim komponentam dokumenta. Posamičen DOI je lahko dodeljen celotni knjižni
zbirki, specifičnemu naslovu ali vsakemu poglavju, tabeli in prikazu (Best Practices for
Identifying, 2013).
Nasprotno International Standard Text Code (ISTC) predstavlja sistem enkratne
identifikacije izključno tekstovnih del, ki so javnosti na voljo kot tiskane, avdio, elektronske
in celo interaktivne knjige. Vsak ISTC je unikatna številka, ki se jo dodeli individualnemu
tekstualnemu delu v centraliziranemu registracijskemu sistemu. To pomeni, da naj bi bil v
praksi uporabljen enak ISTC za identifikacijo iste vsebine, četudi je bila le-ta objavljena pod
drugim naslovom, s strani drugega založnika ali v drugem formatu. ISTC naj bi pripomogel
k izboljšani najdljivosti knjig in ostalih publikacij. Poleg tega naj bi prispeval k lažjemu
upravljanju z avtorskimi pravicami, k povezovanju različnih izdaj neke knjige in vseh knjig
v zbirki ter služil kot orodje za izvedbo prodajnih in izposojevalnih analiz. Slednje bi bile
namreč učinkovitejše, če bi upoštevale popularnost nekega tekstovnega dela na kateremkoli
nosilcu in ne le določenih izdaj, kakor to trenutno počnejo analize na podlagi ISBN številk
(ISTC, 2019). Po potrebi je s številko ISTC mogoče identificirati tako celotna besedila kot
posamične segmente vsebine, kot so na primer poglavja, odlomki ali odstavki. Registracija
dela temelji na ONIX shemi in vključuje metapodatkovne elemente, kot so tip dela, izvor
besedila, tip izpeljave, tip naslova, vloga avtorja, jezik ipd. Določeno delo je lahko
registrirano kot original ali kot izpeljava, kot različna dela pa se smatrajo vse različne verzije
nekega besedila, med njimi tudi prevodi (International standard Text Code, 2010). ISTC na
tak način lahko med seboj poveže vse verzije nekega dela in je zato boljši kandidat za
identifikacijo različnih vsebin kot ISBN. Prednost ISTC številke pa je hkrati tudi njena
slabost, saj je primarno namenjena le identifikaciji tekstovnih del, dandanes pa knjige
obsegajo tudi druge pomembne elemente (Kasdorf, 2014).
3.3.4.3 GTIN in ISBN
Global Trade Item Number (GTIN) se uporablja za identifikacijo prodajne enote na ravni
pakiranja. Ta edinstveni identifikator, ki je poznan tudi kot EAN številka, poskrbi za
učinkovito in standardizirano obdelavo skozi mednarodno dobavno verigo za vse tipe
izdelkov. Gre za družino, v katero spada tudi ISBN (Guide to Identifiers, 2014). GTIN se
vsakemu izdelku dodeli samo enkrat, ne glede na državo, kjer se izdelek proizvaja ali
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prodaja. Številka je sestavljena iz treh delov, in sicer iz predpone podjetja, referenčne
številke izdelka in kontrolne številke (GTIN, 2019).
Podobno je Mednarodna standardna knjižna številka oziroma ISBN 10- ali 13-mestna
oznaka, ki enkratno in nezamenljivo identificira knjigo ter poskrbi za boljšo mednarodno
izmenjavo podatkov. ISBN ne identificira knjige same, ampak predstavlja identifikator
izdelka, torej točno določene verzije na izbranem nosilcu. Vsak ISBN sestoji iz petih
elementov, ki predstavljajo državo izida, založnika, verzijo oziroma format in kontrolno
številko specifične knjige. Dolžnost založnikov je, da o dodelitvi oznak ISBN obveščajo
organizacijo, ki je v določeni državi zadolžena za vodenje evidenc o registraciji publikacij.
Priročnik za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke (ISBN User's Manual,
2017) tudi navaja, katere osnovne metapodatkovne elemente morajo založniki posredovati
agencijam in da morajo biti ti opisi usklajeni z ONIX-om. Trenutno poznamo več kot 150
ISBN agencij po celem svetu, ki v nekaterih državah zaračunavajo za kreiranje ISBN-ja,
ponekod pa ga dodelijo zastonj (International ISBN Agency, 2019).
Namen ISBN-ja je nedvoumna identifikacija in razlikovanje publikacije od njenih verzij, kar
omogoča učinkovito upravljanje s knjigami za knjigotržce, knjižnice, univerze, prodajalce
na debelo in distributerje. Tovrstna identifikacija je izjemno pomembna tudi za kupce, ki
pogosto potrebujejo ISBN, da si zagotovijo nakup pravega naslova in primerne izdaje
(Carpenter, 2010). Ravno zato igra pomembno vlogo tudi pravilo, da različne končne oblike
publikacije (trda vezava, broširana vezava, elektronska knjiga v različnih formatih, zvočna
knjiga ipd.) zahtevajo različne ISBN oznake (ISBN User's Manual, 2017).
Na podlagi tega pravila WorldCat, mednarodni spletni katalog, ponuja storitev xISBN. Leta končnemu uporabniku omogoča, da pridobi seznam ISBN-jev, povezanih z iskanim
ISBN-jem, ter tako prikaže informacije o vseh verzijah in izdajah posamičnega dela (xISBN,
2018). Nekateri založniki žal zaradi nevednosti ali zaradi visoke cene ustvarjanja ISBN-jev
v določenih državah dodeljujejo iste identifikatorje vsem verzijam neke knjige, kar pomeni,
da je nemogoče identificirati ter med sabo ločiti različne formate in izdaje istega naslova
(Carpenter, 2010). Nekatere platforme avtorjem in založnikom celo omogočajo, da pri izidu
obidejo postopek registracije ISBN-ja, zaradi česar se ti naslovi kasneje ne uvrstijo v
podatkovne baze razpoložljivih knjig in v knjižnične kataloge (Register in Mcllroy, 2015;
Steiner, 2018), posledično pa se ne morejo vključiti v knjigotrško mrežo.
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Zaradi široke uporabe omenjenega standarda na številu izdanih ISBN-jev temelji tudi ena
najstarejših in trenutno najzanesljivejših oblik analize podatkov o knjižni produkciji. Vendar
glede na to, da vsaka knjiga na različnih nosilcih in v različnih formatih zahteva svoj ISBN,
to število v resnici ne izraža dejanske količine izdanih naslovov (Kovač et al., 2017).
Korektno statistiko na podlagi ISBN-ja onemogočajo tudi že prej omenjeni naslovi, ki jim
ta identifikator iz različnih razlogov ni bil dodeljen. Tako se na primer v zadnjih letih zaradi
porasta samozaložništva in izdajanja knjig prek Amazona pojavlja trend, da se knjigam, ki
se prodajajo večinoma v tej spletni prodajalni, dodeli le interni identifikator Amazon
Standard Identification Number (ASIN), ki pa je primeren za identifikacijo in prodajo knjig
le v tem okolju. Kovač in van der Weel (2018) pravita, da je v Ameriki in v Evropi večina
elektronskih knjig na Amazonu samozaložniških. Ta spletna knjigarna ISBN pravil ne
upošteva, kar je še eden izmed razlogov, da s trenutnimi metodami ne moremo natančno
statistično ugotavljati produkcije in uporabe elektronskih knjig (Kovač in van der Weel,
2018).

3.4 KVALITETA METAPODATKOV IN DOBRE PRAKSE
Kvaliteta metapodatkov je osnova za uspešno poslovanje s knjigami. Avtomatično ustvarjeni
metapodatki ali informacije, posredovane s strani neizkušenih opisovalcev, lahko
povzročajo probleme, saj le-ti pogosto izpustijo pomembne elemente ali pa jih uporabijo
neprimerno (NISO, 2004). Za kvaliteten opis je ključnega pomena prisotnost vseh
zahtevanih in priporočenih elementov. Ti podatki morajo biti v skladu s predpisanimi
standardi, pomembno vlogo pa igrata tudi njihova konsistentnost in natančnost vpisanih
vrednosti. Z izboljšanjem kvalitete podatkov lahko organizacije znižajo svoje stroške,
izboljšajo produktivnost in povečajo hitrost prodora izdelka na trg. Hider (2013) navaja pet
kriterijev za ocenjevanje kvalitete metapodatkov, in sicer njihovo funkcionalnost, celovitost,
natančnost, jasnost in konsistentnost. Metapodatki so funkcionalni, če podpirajo
funkcionalne zahteve in uporabniške postopke v informacijskih sistemih. Celovitost se
nanaša tako na število metapodatkovnih elementov, kakor tudi na izčrpnost njihovih
vrednosti, ki pa sta odvisni od narave vira in potreb uporabnikov. Natančnost opisanih
atributov in vrednosti je kritična za najdenje, identifikacijo, izbiro in pridobivanje virov, saj
napačni podatki ali tipografske nepravilnosti ta opravila onemogočijo. Tudi v primeru
korektno zapisanih podatkov lahko prihaja do nerazumevanja informacij zaradi nejasnosti
elementov in njihovih vrednosti, kot so nepoznan jezik, strokovni izrazi in okrajšave, ki jih
uporabljajo ustvarjalci metapodatkov. Podane informacije morajo biti jasne in jedrnate, saj
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le tako omogočajo večjo natančnost in število ustrezno priklicanih rezultatov. Pri vsem tem
je treba stremeti tudi h konsistentnosti, torej uporabi enakih elementov pri vseh opisih in
istih vrednosti za neki pomen, saj to izboljša priklic rezultatov in omogoča interoperabilnost
med sistemi. Za pomoč pri zagotavljanju kvalitete metapodatkov v smislu natančnosti,
jasnosti in konsistentnosti se priporoča uporaba kontroliranih izrazov in normativnih imen,
ki zagotavljajo jasno in enotno zapisovanje vrednosti elementov (Hider, 2013).
Za pomoč pri doseganju kvalitete si lahko pomagamo z različnimi dokumenti, ki navajajo
priporočila za optimalno ustvarjanje in upravljanje z metapodatki. Dobre prakse in principi
so del vsake industrije z namenom spodbujanja kvalitete, standardizacije in ustvarjanja
učinkovitih poslovnih praks. Pri tem ne gre za standarde ali pravila, ampak za na praksi
osnovane smernice in informacije o najučinkovitejših načinih za izpolnjevanje nalog.
Običajno taki vodiči vključujejo seznam zahtevanega nabora metapodatkovnih elementov s
priporočili in navodili za uporabo v različnih situacijah (Zeng in Qin, 2016). Eden izmed
takih dokumentov je Best Practices for Product Metadata: Guide for North American Data
Senders and Recievers iz leta 2005, ki je bil nazadnje dopolnjen leta 2015. Gre za priporočila
glede zahtevanih metapodatkovnih elementov, njihove oblike in uporabe, ki so primerna
tako za velike založnike kot za manjše organizacije in samozaložnike. Smernice v tem
dokumentu se nanašajo predvsem na uporabo ONIX standarda, saj je trenutno vodilni
založniški standard v ameriškem okolju (Best Practices for Product Metadata, 2015). V
Veliki Britaniji poznajo zelo podobna priporočila imenovana BIC Basic iz leta 2009, ki
predpisujejo minimalni nabor metapodatkov, potrebnih za komunikacijo med založniki in
knjigotržci. Kljub temu da se BIC zaveda pomembnosti vključevanja obogatenih podatkov
v metapodatkovne opise, le-ti v njegov seznam niso vključeni, saj ne spadajo v absolutni
minimum potrebnih podatkov (Coviello in Bell, 2016). V Preglednici 1 si lahko ogledamo
skupen nabor metapodatkovnih elementov, ki jih za opis knjig predpisujeta dokumenta Best
Practices for Product Metadata (2015) in BIC Basic Required Information (2009).
BISAC in BIC sta celo vzpostavila programe, ki založnikom in drugim organizacijam
podeljujejo certifikate za ustvarjanje kvalitetnih metapodatkovnih opisov. Gre za nekakšno
povratno informacijo založnikom, poleg tega pa tudi zagotovilo poslovnim partnerjem, da
bodo opisi teh organizacij zadostili njihovim potrebam. Bivši BISG-jev Product
Certification Program (PDCP) je tako ocenjeval opise glede na kriterije opisane v
dokumentu Best Practices for Product Metadata: Guide for North American Data Senders
and Recievers (2015). V procesu evalvacije se je ročno ocenjevala struktura datoteke zapisa,
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prisotnost obveznih metapodatkovnih elementov in pravilnost njihovih vrednosti (Register
in Mcllroy, 2015). Omenjeni program trenutno ne deluje, v prihodnosti pa se načrtuje uvedba
avtomatiziranega sistema, kjer bodo založniki lahko predhodno tudi sami preverili kvaliteto
svojih metapodatkov in tako hitreje pridobili povratno informacijo (BISG Annual Meeting,
2015). Podobno kot BISG tudi BIC od leta 2010 ponuja tri stopnje nagrad, in sicer BIC Basic
Award, BIC Excellence Award in BIC Excellence Plus Award, ki so odvisne od kakovosti
in konsistentnosti opisa knjig založnikov, ki uporabljajo ONIX ali interne standarde (Product
Data Excellence Awards, 2019).
Preglednica 1: Zahtevani elementi za kvaliteten metapodatkovni opis (prirejeno po Best Practices,
2015; BIC Basic Required Information, 2009)

OPIS
IZDELKA
-ISBN
-Format
-Teža
-Dimenzije
-Kraj
-Omejitve
-Štev. delov
-Zbirka
-Naslovi
-Avtorstvo
-Izdaja
-Jezik
-Obseg
-Tema
-Težavnost

DODATNE
INFORMACIJE
-Biografija
-Kraj avtorstva
-Opis vsebine
-Slika naslovnice
-Nagrade

ZALOŽNIŠKI
PODATKI
-Založnik
-Status
-Datum izida
-Datum prodaje
-Pravice

POVEZANA
DELA
-ID dela
-ID alt. formata
-ID predhodnika
-ID naslednika

TRŽNI
PODATKI
-Trg
-Distributer
-Koda vračila
-Koda dostopnosti
-Pakiranje
-Cena
-Koda popusta

Tudi založniki, ki ne delujejo v državah, kjer bi različne organizacije neposredno kontrolirale
kvaliteto metapodatkov, lahko poskrbijo za le-to in zagotovijo njihovo funkcionalnost,
celovitost, natančnost, jasnost in konsistentnost. V pomoč jim lahko služijo smernice,
podane v priročniku za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke, ki navajajo
minimalen nabor opisnih metapodatkovnih elementov usklajenih z ONIX standardom, ki jih
morajo založniki posredovati ISBN agencijam. To so ISBN, oblika, zbirka, naslov, avtorji,
izdaja, jezik, založnik, blagovna znamka, država izida, datum izida in ISBN matične
publikacije (ISBN User's Manual, 2017). Poleg tega lahko uporabijo različna spletna orodja,
ki so namenjena predvsem testiranju nabora besed, vključenih v podnaslov, opis, ključne
besede e-knjige in v opis publikacij, namenjenih spletni prodaji. To so na primer Google
Trends, Google Analytics in Google Adwords (Hercog, 2017).
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3.5 ŽIVLJENJSKI KROG METAPODATKOV
Metapodatki knjigo spremljajo prek celotnega življenjskega kroga knjige in so prisotni v
skoraj vsakem vidiku založništva. Sprva jih ustvarijo založniki, ki jih uporabljajo med
pripravo publikacije, in jih še pred samim izidom knjige posredujejo knjižnicam in ostalim
poslovnim partnerjem. Le-ti podatke dopolnijo in preoblikujejo glede na lastne potrebe. Po
izidu publikacije metapodatki pomembno vlogo odigrajo pri distribuciji in prodaji, saj so
ključni za naročanje, spremljanje zaloge in načrtovanje delovnih procesov. Končnim
uporabnikom so vidni na založnikovi spletni strani, v spletnih knjigarnah, knjižničnih
katalogih in na drugih platformah, povezanih s knjigo. Uporabniki s svojo dejavnostjo na
spletu ustvarjajo nove metapodatke v obliki logov in uporabniško ustvarjenih vsebin, ki so
uporabni za analizo in načrtovanje uspešnejšega poslovanja organizacij na knjižnem trgu
(Register in Mcllroy, 2015).
Na Sliki 2 vidimo poenostavljen prikaz življenjskega kroga metapodatkov in glavnih
akterjev na knjižnem trgu. Realno stanje je seveda veliko kompleksnejše in vključuje
dodatne vmesne člene, ki pa so odvisni od posameznega založnika in knjižnega trga, na
katerem deluje. Naslednja podpoglavja natančneje opisujejo nekatere akterje na knjižnem
trgu in njihovo vlogo v življenjskem krogu metapodatkov. Opisana situacija se sicer pretežno
nanaša na ameriški knjižni trg, vendar je v osnovi ustrezna tudi za nekatere druge trge.
Razmere se namreč med državami lahko korenito razlikujejo glede na različne faktorje, kot
so tržne regulacije, vloga posamičnih akterjev ter bralne in nakupne navade prebivalcev.

Slika 2: Življenjski krog metapodatkov za knjige
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Založniki
Priprava metapodatkov je proces, ki mora vključevati skoraj vse sodelujoče v založniškem
procesu, tako urednike kot tehnične redaktorje, marketinški oddelek in prodajni oddelek.
Osnovo metapodatkovnega opisa predstavljajo bibliografski podatki, ki so potrebni tudi za
katalogizacijo knjige. Uredništvo pri tem prispeva podatke o vsebini in avtorju, tehnična
redakcija pa doda podatke o obsegu in formatu. Marketinški oddelek na koncu na podlagi
vseh ustvarjenih informacij pripravi končno verzijo metapodatkov (Hercog, 2017).
Prve podatke, kot so na primer delovni naslov, informacije o avtorjih, splošen žanr itd., lahko
založniki ustvarijo, še preden je delo zaključeno. Nato je najmanj šest mesecev pred izidom
knjige potrebno natančnejše informacije posredovati ISBN agencijam, knjižnicam in
glavnim tržnim kanalom (Register in Mcllroy, 2015). Pravočasno posredovanje podatkov
poslovnim partnerjem je izjemno pomembno, saj le-tem omogoča najdenje, naročanje in
upravljanje z novimi knjigami. Glede na to, da knjige največjo prodajo doživijo v prvih
tednih po njihovem izidu, je ključnega pomena, da so njihovi podatki še pred tem na voljo
tudi končnim uporabnikom v spletnih prodajalnah in knjigarnah (Walter, 2016a).
Običajno se metapodatki za knjige tekom njihovega življenjskega kroga spreminjajo in
dopolnjujejo (Gilliland, 2008; Register in Mcllroy, 2015). V založbi se pred izidom
preoblikuje delovni naslov knjige, dodata se končna paginacija in slika naslovnice, poslovni
partnerji pa metapodatke prilagodijo za izboljšanje kvalitete in uporabnosti znotraj svojih
internih sistemov (Register in Mcllroy, 2015). Po izidu knjige in začetku njene prodaje
morajo založniki tudi spremljati podatke o transakcijah in spremembah zaloge, na voljo pa
jim je tudi ogromno informacij o uporabniškem vedenju.
Za efektivno ustvarjanje, upravljanje in posredovanje metapodatkov med organizacijami na
knjižnem trgu so potrebna učinkovita orodja in postopki, ki so odvisni tako od potreb
založnika kot od zahtev prejemnikov. V osnovi poznamo štiri najpogostejše tipe orodij za
upravljanje z metapodatki. To so spletne platforme, Excelove preglednice, interne
podatkovne baze ter profesionalna orodja in aplikacije (Tallent, 2016).
Spletne platforme običajno na podlagi vnosa podatkov v obrazce shranjujejo zapise o
knjigah. Za to je potreben ročni vnos v določena polja, ki založnika vodijo pri kreiranju
sprejemljivega opisa. Ta pristop običajno uporabljajo ISBN agencije, pogosti pa postajajo
tudi obrazci za oddajo zahtevka knjižnicam za pripravo CIP zapisa. Kljub enostavnosti in

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

49

jasnosti tega postopka je ročno vnašanje metapodatkov zelo dovzetno za napake
(Shneiderman in Plaisant, 2010) in ni optimalno za založnike, ki izdajo veliko število knjig.
Pogosto se založniki z namenom vodenja evidence in razširjanja podatkov poslužujejo tudi
Excelovih tabel, Wordovih dokumentov in ostalih enostavnih orodij (Coviello in Bell, 2016;
Luther, 2009). Občasno založniki partnerjem lahko posredujejo svoje dokumente z opisi po
elektronski pošti ali s pomočjo orodij, kot so Google dokumenti, še bolj običajno pa je, da
imajo partnerji svoje predloge z navodili, ki jih morajo založniki pri oblikovanju opisov
upoštevati (Coviello in Bell, 2016). Pri tem ni problematična le dovzetnost za napake, ampak
tudi podvajanje dela, saj ima vsak partner svoje zahteve in predloge, ki jih je treba v malce
spremenjeni obliki večkrat izpolnjevati.
Nekateri založniki za opis knjig in shranjevanje podatkov uporabljajo interne podatkovne
baze, ki so ustvarjene z Accessom ali drugimi naprednejšimi orodji. Le-te je težko
posodabljati in z njimi slediti spremembam na knjižnem trgu, poleg tega pa so takšna orodja
običajno razvita in upravljana s strani ene osebe, ki sama težko ustvari kvalitetne
metapodatke, predvsem takrat, ko je založba zelo produktivna (Tallent, 2016).
Najboljši način ustvarjanja, spreminjanja in posredovanja opisov trenutno podpirajo
profesionalna orodja in aplikacije, kot je na primer ONIXEDIT za upravljanje z zapisi v
ONIX formatu. Takšna orodja običajno zahtevajo le enkraten vnos podatkov, ki so kasneje
na voljo za preurejanje in dopolnjevanje. Program lahko uporabljajo vsi zaposleni v podjetju,
kar je zelo koristno, saj med založniškim procesom metapodatke tako prispeva več različnih
uslužbencev. Podatki se po vnosu pretvorijo v zahtevane formate, ki jih je mogoče enostavno
posredovati različnim poslovnim partnerjem. Profesionalna orodja tako ne ustvarijo le
standardnega opisa, ampak poskrbijo tudi za kontrolo kvalitete, lahko pa podpirajo tudi
druga opravila, kot so priprava poročil, vodenje pogodb in prodaje ter upravljanje s
pridobivanjem gradiva, uredniškim procesom, produkcijo ipd. (Tallent, 2016).
Medtem ko večji založniki v tujini uporabljajo enotne standarde za upravljanje z
metapodatki, kot je na primer ONIX, se manjši založniki za opisovanje in posredovanje
podatkov o knjigah poslužujejo predvsem Excelovih datotek, internih formatov, spletnih
obrazcev in tiskanih katalogov (Breznik Močnik et al., 2013; Jug, 2014; Luther, 2009;
Register in Mcllroy, 2015). Kot že omenjeno, te metode niso popolnoma integrirane in
zahtevajo veliko ročnega vnašanja, zato so dovzetne za napake. Poleg tega so podatki,
zabeleženi v takih formatih, pogosto nepopolni, nekonsistentni in neobvladljivi za ostale
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organizacije (Coviello in Bell, 2016; Kasdorf, 2014; Luther, 2009; Tallent, 2016). Zaradi
neoptimalnih orodij in delovnih procesov založniki tiskane knjige pogosto opisujejo ločeno
od elektronskih in za to uporabljajo različne sisteme (O'Leary, 2012; Register in Mcllroy,
2015), kar lahko povzroči različne zapise za enako vsebino v drugi obliki. Običajno se zgodi,
da so podatki za tiskane knjige popolnejši in kvalitetnejši kot za druge formate, v najslabšem
primeru pa se ključni podatki med seboj celo razlikujejo (Register in Mcllroy, 2015).
Glavne ovire za prehod na enoten standard pri manjših založnikih so predvsem visoka cena
standardizacije metapodatkov, čas, potreben za implementacijo, in nezavedanje
dolgoročnega pozitivnega vpliva uporabe univerzalnega standarda (Beky, 2004). Po drugi
strani naj bi ravno manjši in neodvisni založniki imeli prednost pri tekmovanju z večjimi
organizacijami, saj je lažje upravljati z manjšim številom naslovov in posledično kvalitetno
opisati vse izdane knjige (Register in Mcllroy, 2015). Z uporabo ONIX-a bi lahko dosegli
internacionalni trg podobno kot večji založniki, kar bi jih naredilo bolj konkurenčne, njihove
naslove pa dostopnejše kupcem (Beky, 2004; Lichtenberg, 2014).
Za samozaložnike in založnike, ki izdajo le nekaj naslov na leto, je tako morda smiselna
uporaba orodij za opis knjig, ki jih ponujajo organizacije, kot sta Amazon in Barnes & Noble.
Tudi v tem primeru morajo poskrbeti, da so metapodatki za njihove knjige popolni, korektni
in kvalitetni, kar pa za manjše in neizkušene založnike lahko predstavlja velik problem. Kot
odgovor na to oviro so začele delovati organizacije, ki založnikom ponujajo storitev
upravljanja z njihovimi metapodatki. Njihova programska oprema poleg opisovanja knjig
podpira tudi pretvorbo ustvarjenih podatkov v format ONIX. Nekatera izmed teh orodij so
Onix-suite7, NetRead8 in ONIXEdit9, ki omogočajo ustvarjanje ONIX zapisa, pretvorbo
opisa v želene formate in različna distribucijska orodja. Te storitve so primerne predvsem za
založnike, ki ne želijo vlagati v razvoj novih multifunkcionalnih integriranih založniških
sistemov za upravljanje z metapodatki (Register in Mcllroy, 2015).
Knjižnice in agregatorji metapodatkov za knjige
Po postopku posredovanja informacij o knjigah med založniki in njihovimi partnerji,
agregatorji te metapodatke zbirajo ter na njihovi osnovi ponujajo različne storitve, kot so
dodeljevanje identifikatorjev, analize trga in izboljšava opisov. Nekatere izmed takšnih

7

Dostopno na: http://www.onixsuite.com/
Dostopno na: https://www.netread.com/netread/about/
9 Dostopno na: https://onixedit.com/en-us
8
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organizacij služijo kot nacionalne ISBN agencije. V Ameriki to nalogo opravlja Bowker, v
Angliji Nielsen (Register in Mcllroy, 2015), v Sloveniji pa je to ena izmed dejavnosti
Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnice igrajo pomembno vlogo tudi pri kreiranju
kataložnih zapisov o publikaciji (Cataloguing In Publication oziroma CIP) in bibliografskih
opisov za knjižnični katalog.
CIP predstavlja zapis, ki ga pripravi nacionalna knjižnica (ali institucija s podobnim
namenom) pred samim izidom knjige. Vsebuje osnovne metapodatke, ki so potrebni za
identifikacijo knjige, kot so avtor, izdaja, založnik, identifikator, zbirka, tema, fizični opis
ipd. Založnik vključi CIP na naslovno stran knjige in s tem olajša njeno obdelavo ostalim
knjižnicam in poslovnim partnerjem (Cataloging in Publication, 2018). Namen CIP-a je
ponuditi takojšnje informacije o publikaciji, kar posledično pospešuje pretok podatkov in
njeno dostopnost na trgu. Poleg tega omogoča vključevanje informacij o knjigah v
podatkovne baze in agregatorje, standardizira postopke, med katere sodi tudi sama priprava
bibliografskega opisa, in knjigotržcem pomaga uvrstiti knjige v ustrezne tematske sklope
(Kanič, 2014). CIP lahko koristi tudi bralcem, ki s hitrim pregledom pridobijo osnovne
informacije o knjigi, kar lahko vodi do njene izbire (DK Agencies, 2019).
Avtorjem, založnikom in distributerjem se priporoča, da pri opisovanju knjig tesno
sodelujejo s knjižničarskim sektorjem, saj to vodi do popolnejših in bolj konsistentnih
metapodatkovnih zapisov, ki povečajo vidnost naslova na knjižnem trgu (Cato in
Haapamäki, 2009). Medtem ko založniki za opisovanje in izmenjavo metapodatkov
uporabljajo ONIX (ONIX: Overview, 2019) ali ostale mednarodne in interne standarde,
knjižničarji običajno kreirajo bibliografske zapise v MARC formatu. Ti standardi so si na
prvi pogled strukturno in semantično precej različni, saj služijo raznovrstnim potrebam in
praksam. Kljub temu med njimi obstajajo podobnosti, saj je njihov glavni namen
povezovanje izdanega gradiva s ciljno publiko (Godby, 2010). Čeprav imajo založniki in
knjižničarji različne pristope in motivacijo za opisovanje knjig, lahko njihovo medsebojno
sodelovanje koristi obojim (Sanchez, 2011). Opisi, ki jih ustvarjajo založniki in knjigotržci,
vsebujejo osnovne podatke o knjigi, na primer naslov, avtorje in datum izida, poleg tega pa
vsebujejo tudi nekatere dodatne informacije, ki spodbujajo prodajo knjige. To so izvlečki,
slika naslovnice, biografije, recenzije, kazala in ostali uporabni podatki, ki jih MARC zapis
običajno ne podpira (Tennant, 2006). Po drugi strani so založniški opisi pogosto netočni in
nekonsistentni z vidika kvalitete in ne vsebujejo nekaterih elementov, ki so ravno tako
pomembni za najdenje in dostop do gradiva (Sanchez, 2011). Medtem knjižnice ustvarjajo
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dragocene informacije, na primer podrobne predmetne oznake, vrstilce in kontrolirane
vrednosti imen. Ti podatki naredijo zapis točnejši in uporabnikom olajšajo iskanje (Godby,
2010). S tega vidika bi bilo primerno, da bi knjižnice uporabile nekatere metapodatke,
ustvarjene s strani založnikov, in si s tem zmanjšale stroške in čas, potreben za
katalogizacijo, založniki pa bi lahko izkoristili natančnost in kvaliteto knjižničarskih zapisov
(Debus-López et al., 2012). V nekaterih državah so na podlagi preslikav med standardi že
razvili orodja za avtomatično pretvorbo založnikovega ONIX zapisa v knjižničarski MARC,
ki omogoča avtomatizirano ustvarjanje CIP-a, olajša katalogizacijo in obogati knjižni opis
(Cato in Haapamäki, 2009; Debus-López et al., 2012; Godby, 2010, 2012). V OCLC tak
sistem sprejme podatke o knjigi v ONIX formatu in ga avtomatično vključi v WorldCat, kjer
je dostopen za uporabo knjižnicam, v zameno pa le-te dodajo nekatere nove podatke in
izboljšajo opise (OCLC Metadata Services, 2010). Projekt avtomatiziranega prevzemanja
založniških metapodatkov načrtuje tudi Kongresna knjižnica. Letos naj bi tako začel delovati
portal PrePub Book Link, ki bo na podlagi naloženih založnikovih metapodatkov v ONIX
formatu poleg drugih ugodnosti omogočal olajšano ustvarjanje in pridobivanje CIP zapisa
(Cataloging in Publication, 2018).
Dosedanje izkušnje z uporabo orodij za pretvorbo ONIX-a v MARC nakazujejo na
zmanjšanje časa, porabljenega za kreiranje bibliografskih opisov, obenem pa naj bi dodatni
založniški podatki zagotavljali tudi bogatejše zapise (Debus-López et al. 2012). Le-ti so
ključnega pomena za učinkovitejše odkrivanje novih naslovov, spodbujanje k izbiri knjige
in odpiranje dodatnih promocijskih kanalov (OCLC Metadata Services, 2010). Kljub
pozitivnemu odzivu na take projekte se sodelujoče knjižnice zavedajo težav, ki lahko
nastanejo zaradi zunanjega ustvarjanja metapodatkov. Eden izmed njih je nestandardizirano
navajanje imen avtorjev, zato knjižničarji priporočajo uvedbo normativne kontrole oziroma
povezavo na že obstoječe normativne baze, ki bi zagotavljale imena v enotni obliki in bi bile
dostopne vsem akterjem na knjižnem trgu (Burton, 2001).
Kljub dobrim in utečenim praksam knjižničarjev pri ustvarjanju kvalitetnih knjižnih
metapodatkov je trenutna uporaba knjižničnih katalogov relativno nizka (Mikkonen in
Vakkari, 2012), saj v njih primanjkuje pomembnih podatkov, poleg tega pa so težki za
uporabo (Švab, Merčun in Žumer, 2014), zato uporabniki knjižnice informacije o knjigah
raje iščejo drugje (Albanese, 2016; Fast in Campbell, 2004; Šauperl in Saye, 2009). Tudi
glede na raziskavo, ki je bila opravljena s strani organizacij BISG in združenja ALA, večina
anketiranih uporabnikov knjižnic informacije o knjigah išče na Amazonu in ne v
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knjižničnem katalogu (Albanese, 2016), kar je verjetno posledica tako razlike v ponudbi kot
tudi v uporabniški prijaznosti vmesnikov. Kot odgovor na to problematiko so se začeli
razvijati tako imenovani katalogi prihodnje generacije, ki po svojem delovanju in načinih
iskanja spominjajo na spletne knjigarne in družbena omrežja (Breeding, 2010). Poleg nove
interakcije, kot so fasete, dodani odnosi med deli in prikazovanje različnih verzij istega dela,
takšni katalogi ponujajo tudi obogatene podatke in uporabniško ustvarjene vsebine (Hider,
2013). Ne le, da se katalogom prihodnje generacije pripisuje večja uporabniška prijaznost
(Breeding, 2010; Denton in Coysh, 2011); knjige, opremljene z dodatnimi podatki, kot so
opis vsebine, biografije in kritike, naj bi imele v povprečju večjo izposojo kot tiste, ki teh
podatkov v zapisu ne vsebujejo (Walter, 2016a).
Spletne knjigarne in prodajalci knjig
Spletne knjigarne omogočajo založnikom, da izpostavijo vse svoje naslove, vključno s
tistimi, ki jih ne promovirajo skozi druge prodajne kanale. Pri tem so metapodatki eden
najpomembnejših elementov, ki oblikujejo samo izkušnjo nakupovanja knjige. Uporabnik
med pregledovanjem spletnih knjigarn namreč ne vidi izdelkov samih, ampak njihove
metapodatke (Kasdorf, 2014). Glede na to, da si v virtualnem okolju knjige ne moremo
ogledati na enak način kot v fizični knjigarni, morajo biti informacije, ki so običajno
dostopne na platnicah ali znotraj knjige (opis, informacije o avtorju, citati kritik, nagrade
ipd.), reproducirane tudi v elektronski obliki (Register in Mcllroy, 2015). Spletno okolje
poleg tega lahko še dodatno obogati uporabniško izkušnjo na načine, ki niso mogoči v
fizičnem okolju. Založniki in knjigotržci lahko v opis knjige vključijo različne dodatne
elemente, kot so zunanje povezave, fotografije, spletni komentarji, video posnetki, seznami
uspešnic ali informacije o povezanih izdelkih. Slednji se običajno pojavijo v obliki novih
izdaj, drugačnih verzij istega dela in ostalih knjig istega avtorja ali zbirke (Best Practices for
Product Metadata, 2015), lahko pa predstavljajo tudi predelave originalne vsebine ali knjige,
kjer je v ospredju vsebina nekega drugega dela.
Za njihovo uporabnost bi morale informacije v spletnih knjigarnah podobno kot v drugih
bibliografskih sistemih podpirati različna uporabniška opravila, kot so najdenje,
identifikacija, izbira, pridobivanje in raziskovanje (Riva et al., 2017). Uporabniki spletnih
knjigarn imajo raznolike potrebe in želje, ravno tako pa različni podatki igrajo drugačno
vlogo v posameznih fazah nakupnega procesa. Metapodatkovni elementi, kot so naslov,
avtor, opis in tema, so pomembni pri iskanju in najdenju vira s spletnimi iskalniki (Yang,
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2016). Medtem so brskanje po žanrih, temi ali avtorju najpogostejše tehnike odkrivanja
novih naslovov (Walter, 2016a), osnovne informacije o knjigi, torej naslov, avtor, datum
izida in identifikatorji, pa so kasneje pomembne tudi za identifikacijo knjige. Elementi
knjige, ki na izbiro in nakup vplivajo najbolj, so všečnost avtorja, teme ali zbirke, opis knjige
in nizka cena. Pomembne so tudi dodatne informacije, kot so glavni junaki, avtorjeva
biografija, spletni komentarji, kritike, slika naslovnice, predogled in kazala (Breedt in
Walter, 2012; Nielsen Book Research, 2016; Walter, 2016a, 2016b). Ažurno posodabljanje
metapodatkovnega opisa z relevantnimi podatki, kot so na primer nagrade, komentarji,
recenzije ter podobna in povezana dela, prispeva k nadaljnjemu zanimanju za knjigo in
spodbuja njen nakup še dolgo po tem, ko je bila izdana (Register in Mcllroy, 2015). Tak
primer so knjige, ki so bile kasneje predelane v uspešne filmske adaptacije, kot sta Gospodar
prstanov in Dnevnik Bridget Jones.
Na izbiro vplivajo tudi informacije o fizičnih vidikih knjige, torej njene dimenzije in obseg,
ki so lahko za bralce pomembno merilo predvsem za zavrnitev knjige (Ross, 2000) ali njene
verzije. V določenih primerih lahko kupcem ponudimo informacije in povezave do drugih
različic istega naslova, kot so na primer isto besedilo na različnih nosilcih, predelave,
okrajšave, posebne izdaje ipd. Ti podatki so običajno ključni za specifično ciljno publiko,
na primer za študente, ki potrebujejo točno določeno verzijo za potrebe pouka, ali za
zbiratelje, ki želijo pridobiti posebno izdajo svoje najljubše knjige. Informacije o povezanih
verzijah in delih tako uporabnikom ponudijo alternative in pomagajo zagotoviti, da bo
izbrana prava knjiga (Best Practices for Product Metadata, 2015).
Raziskave, ki jih je opravil Neilsen (Breedt in Walter, 2012; Walter, 2016a, 2016b) v
Ameriki in Veliki Britaniji, so razkrile, da obstaja močna povezava med kvalitetnimi
metapodatki in prodajo knjig. Glede na rezultate naj bi knjige z opisi, ki vsebujejo vsaj
osnovni metapodatkovni nabor (ISBN, naslov, format, datum izida, BISAC oznake, ceno,
pravice, sliko naslovnice in informacije o avtorjih) doživele večjo prodajo kot knjige, ki
nimajo popolnega metapodatkovnega opisa, kar velja predvsem za leposlovje in mladinske
knjige. Poleg tega naj bi knjige z dodatnimi podatki, kot so opis, avtorjeva biografija in
kritike, doživljale še večji uspeh, saj je njihova prodaja veliko višja od tistih, ki ne vsebujejo
nobene izmed navedenih informacij. Tudi dodajanje ostalih elementov, kot so imena junakov
in krajev, povezani izrazi, teme in povezani naslovi ter avtorji, pomaga spletnim iskalnikom
najti knjigo in lahko zviša njeno prodajo (Walter, 2016a, 2016b).
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Četudi spletne knjigarne ponujajo bogat nabor metapodatkov, bo uporabnikova izkušnja
slaba v primeru, ko teh knjig ne bo mogel najti. Kljub temu da so ljudje vajeni enostavnega
iskanja, ki ga ponuja Google, je napredno iskanje veliko učinkovitejše pri vračanju
rezultatov, ki vsebujejo želene atribute. Če ti elementi niso prisotni v metapodatkovnem
zapisu ali niso urejeni in indeksirani pravilno, iskanje ne bo vrnilo relevantnih rezultatov in
knjiga ne bo doživela optimalne uporabe (McKay et al., 2012; Wiley, 2016).
Metapodatki bi morali biti tudi hranjeni in urejeni na način, da uporabnikom prikažejo
naslove brez specifičnega iskanja, torej le z brskanjem. Mnoge spletne knjigarne omogočajo
fasetno navigacijo z relevantnimi podkategorijami, ki olajšajo pregled rezultatov in skrajšajo
seznam zadetkov. Fasete so zelo uporabne, saj uporabnikom omogočajo, da se izognejo
iskanju brez rezultatov, pripomorejo k najdenju relevantnih rezultatov in ponujajo pregled
celotne zbirke (Fagan, 2010). Glede na to, da se večino knjig odkrije z brskanjem (Walter,
2016a), je še pomembneje, da je opis knjige obogaten s smiselnimi povezavami in
informacijami o povezanih izdelkih (Register in Mcllroy, 2015).
Tudi glavni spletni iskalniki lahko prikličejo rezultate o knjigah, ki jih ponujajo spletne
prodajalne. Kljub temu da ni mogoče manipulirati z algoritmi, ki jih ponujajo iskalniki, bi
morali založniki in knjigotržci na svojih platformah ponuditi čim bolj bogate knjižne
metapodatke. Čeprav nimamo nobenega zagotovila, da bodo popolni in kvalitetni
metapodatki povzročili večjo najdljivost neke knjige na spletu, bo odsotnost teh podatkov
zagotovo razlog, da bo določena knjiga spregledana (Register in Mcllroy, 2015).
Poslovni partnerji
Distributerji, prodajalci na debelo in ostali spletni prodajalci so le nekateri izmed poslovnih
partnerjev, ki služijo kot posredniki med založnikom in kupcem. Zanje so izrednega pomena
informacije o novih naslovih, datumu izida, naročilih ter podatki, potrebni za transport in
skladiščenje. Za učinkovito poslovanje potrebujejo tudi kvalitetne bibliografske podatke in
zanimiv opis knjige, ki ga bodo posredovali končnim uporabnikom (Register in Mcllroy,
2015).
Kot že omenjeno, se organizacije na knjižnem trgu med seboj lahko zelo razlikujejo in imajo
različne zahteve glede nabora in oblike podatkov, ki jih želijo pridobiti. V primeru, ko
partnerji uporabljajo isti standard in interoperabilne sisteme, lahko iz založnikovega zapisa
učinkovito zajamejo le želene metapodatke, jih po potrebi pretvorijo v drugo obliko in jih
kasneje dopolnijo z novimi podatki. Dovoljeno je celo, da poskrbijo za dodelitev ISBN-ja v
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primeru, ko založnik tega ni storil. Običajno ostale organizacije knjigam dodelijo tudi interne
identifikatorje, lokacijo v skladišču, zalogo v trgovini ipd. Poleg tega se pri poslovnih
partnerjih, kot je Amazon, generirajo informacije, povezane z uporabniško aktivnostjo, ki
pomagajo pri snovanju knjižnih priporočil, izboljšajo nakupno izkušnjo in podajajo povratno
informacijo (Riley, 2017).
Spremembe metapodatkovnega opisa pa so lahko tudi razlog za napake v zapisih. Te so
problematične predvsem takrat, ko nastanejo brez založnikove vednosti. Do tega pride
predvsem v primerih, ko prejemniki metapodatkov prejemajo nepopolne ali napačne
informacije velikega števila založnikov in zato želijo izboljšati knjižne opise brez zadostnega
znanja o naslovih (Development, Use, and Modification, 2012). Založniki se takšnemu
preoblikovanju lahko izognejo z ustvarjanjem pravilnih, pravočasnih in kvalitetnih podatkov
ter s tem zagotovijo, da poslovnim partnerjem in končnim uporabnikom posredujejo pravilne
informacije.
Bralci kot ustvarjalci metapodatkov
Uporabniki in bralci na knjižnem trgu ne le dostopajo do metapodatkov, ampak jih na
različne načine ustvarjajo tudi sami. V preteklosti sta bili ustvarjanje in upravljanje
informacij o knjigah nalogi informacijskih strokovnjakov, ki so se ukvarjali s katalogizacijo,
klasifikacijo, indeksiranjem ipd., s pojavom spleta in porastom nastajanja digitalnih vsebin
pa je to postala tudi dejavnost splošne publike. Čeprav uporabniki izraza »metapodatki« ne
uporabljajo, je prispevanje uporabniško ustvarjenih vsebin postalo del vsakdana (Gilliland,
2008). Že samo vpisovanje podatkov in dodeljevanje oznak na družbenih omrežjih ter
pisanje spletnih komentarjev in ocenjevanje knjig v spletnih knjigarnah predstavlja
generiranje metapodatkov, na podlagi katerih je mogoče ustvarjati povezave med digitalnimi
objekti. Nadaljnja interakcija uporabnika s sistemom tvori nove metapodatke, s pomočjo
katerih algoritmi ustvarjajo priporočila, organizacije pa pridobijo informacije o
uporabniškem vedenju, ki pripomore k načrtovanju novih storitev (Riley, 2017). Uporabniki
se delu informacijskih strokovnjakov najbolj približajo z dejavnostjo na platformah, ki
delujejo kot sodelovalni katalogi. To sta na primer Goodreads in LibraryThing, kjer poleg
folksonomij splošna javnost tudi dodaja in oblikuje bibliografske opise knjig.
Prednosti uporabniško ustvarjenih vsebin so predvsem v tem, da neposredno in subjektivno
odražajo ter zadovoljujejo potrebe specifične skupnosti, poleg tega pa predstavljajo
brezplačen vir velike količine informacij in dodatek k profesionalnemu opisu, ki ga v

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

57

takšnem obsegu informacijski strokovnjaki ne bi zmogli generirati sami (Kakali, 2014;
Pecoskie, Spiteri in Tarulli, 2014). Kljub pozitivnim vidikom uporabniško ustvarjenih vsebin
se takim metapodatkom očita predvsem pomanjkanje kontrole kvalitete, ki zmanjšuje
zaupanje vanje in onemogoča interoperabilnost (Gilliland, 2008; Peters, 2009). Pri
uporabniško ustvarjenih oznakah (angleško tags) lahko različne slovnične oblike in
pomanjkanje kontrole nad sinonimi, homonimi ter napačno zapisanimi besedami povzročijo
»hrup«, ki ne vrne dobrih iskalnih rezultatov in jih zato naredi manj učinkovite od
kontroliranih slovarjev (Guy in Tonkin, 2006; Macgregor in McCulloch, 2006). Doctorow
(2001) v svojem satiričnem delu pravi, da človeško ustvarjeni metapodatki nikoli ne bodo
doživeli širše uporabnosti v smislu odkrivanja virov na spletu, saj jim ne moremo zaupati.
Razlog za to naj bi ležal predvsem v kreiranju zavajajočih ali napačnih podatkov, ki so
produkt subjektivnosti, nemotiviranosti in neznanja ustvarjalcev, lahko pa so nepravilni celo
namenoma (Doctorow, 2001).
Kljub temu ljudje zaupajo prijateljem, družini in podobnim uporabnikom veliko bolj kot
informacijam, ki jih ustvarijo prodajalci, saj predstavljajo nevtralen filter in opisujejo osebno
izkušnjo z nekim izdelkom (Arndt, 1967). Raziskave, ki so jih opravili znotraj organizacije
Nielsen, so ravno tako pokazale, da priporočila poznanih ljudi in spletno mnenje
uporabnikov predstavljata enega izmed zaupanja najbolj vrednih virov oglaševanja (Nielsen,
2013, 2015). To ravno tako drži za knjižni trg, kjer se uporabniki najpogosteje zanašajo na
priporočila prijateljev in družine ter cenijo spletne komentarje ostalih bralcev (Nielsen Book
Research, 2016, 2017; Leitão, Amaro, Henriques in Fonseca, 2018).
Na spletnih platformah, povezanih s knjigo, številčna ocena igra pomembno vlogo predvsem
v zgodnjih fazah iskanja izdelka, čustva, izražena skozi besedilo, pa so ključna za evalvacijo
in proces odločanja (Hu, Koh in Reddy, 2014). Komentarji, ki izdelek ocenjujejo z visoko
oceno, so pogostejši in imajo pozitiven vpliv na njegovo prodajo (Chevalier in Mayzlin
2006; Fowler in Avila 2009), vendar negativno mnenje še bolj vpliva na nakupno odločitev
bralcev (Hennig-Thurau in Walsh 2003; Chevalier in Mayzlin 2006; Ren, Yeoh, Shan Ee in
Popovič, 2018). Pri tem so pomembni predvsem komentarji, ki so s strani ostalih
uporabnikov označeni kot koristni (Chen, Dhanasobhon in Smith, 2008).
Poleg tega spletno komentiranje spodbuja tudi fenomen dolgega repa (Anderson, 2009) in
omogoči nišnim naslovom, da dosežejo širši krog bralcev (Freedman, 2008). Velik vpliv
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imajo predvsem na ustvarjanje mnenja za manj znane knjige in so zato zanje še pomembnejši
kot za popularne naslove (Chen et al., 2008).
Spletni komentarji naj bi imeli pozitiven vpliv tudi na izposojo, saj bralci dojemajo knjige z
veliko (pozitivnimi) komentarji kot bolj popularne (Huang in Yang, 2010). Nekateri drugi
raziskovalci (Kakali, 2014; Pecoskie et al., 2014) so ugotovili tudi, da uporabniško
ustvarjene vsebine predstavljajo pomemben dodatek k profesionalnemu opisu knjige v
knjižničnih katalogih, saj pogosto izražajo subjektivne informacije, kot so dinamika zgodbe,
čustvena izkušnja, podobni naslovi ipd. Zato spodbujajo sodelovanje med knjižnicami in
knjigotržci pri ustvarjanju knjižnega opisa in vidijo spletne komentarje kot dodatni
promocijski kanal za knjižnično zbirko (Huang in Yang 2010; Kakali, 2014).
Poleg dvoma o njihovi zanesljivosti se uporabniško ustvarjenih vsebin v kataloge in spletne
knjigarne običajno ne vključuje tudi zaradi vprašanja, ali bi bili uporabniki pravzaprav
pripravljeni vložiti svoj čas v ustvarjanje oznak in ocenjevanje knjig (Hider, 2013). Glavna
težava vključevanja uporabniško ustvarjenih vsebin v spletne kataloge in spletne strani
manjših knjigarn je namreč predvsem pridobivanje zadostnega števila ljudi, ki bi želeli
prispevati vsebino, ki bi lahko dodala vrednost njihovi zbirki. Za doseganje kritične mase
takih vsebin bi bilo smiselno, da bi manjše organizacije uporabile storitve, ki jih ponujajo
druge platforme, kot so na primer Goodreads, LibraryThing in Amazon. Le-te pod
določenimi pogoji dovoljujejo povezavo oziroma integracijo njihovih spletnih komentarjev
v druge spletne knjigarne in knjižnične kataloge (Breeding, 2010).

3.6 KNJIGA IN METAPODATKI NA SLOVENSKEM KNJIŽNEM TRGU
Slovenski knjižni trg je zelo majhen in specifičen. Zanj je značilno izredno veliko število
izdanih knjižnih naslovov, saj je v Sloveniji od leta 1998 naprej izhajalo več kot 4000
naslovov letno (Grilc, 2006), danes pa je takih naslovov tudi čez 5500. Med njimi je okoli
3500 del v izvirnem jeziku in 2000 prevodov (CeZaR, 2018). Čeprav je povečanje
produkcije knjig svetovni pojav, Slovenija po številu izdanih naslovov na prebivalca sodi v
sam vrh, kar pa se ne odraža v količini kupljenih in prebranih knjig (Blatnik, 2018; Kovač
in Gregorin, 2016). Nizka potrošnja za knjige se evidentno odraža tudi v nizkem številu
ponatisov, ki letno ne presega 1000 knjižnih naslovov (CeZaR, 2018; Grilc, 2006).
Pomembna značilnost slovenskega založništva je tudi veliko število producentov, saj imamo
okoli 1400 aktivnih podjetij, ki se ukvarjajo z založniško dejavnostjo. Med njimi večina
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(okoli 1000) izda le en naslov letno (CeZaR, 2019). Podatki registra COBISS tudi razkrivajo,
da imamo v Sloveniji zabeleženih 465 organizacij, katerim založništvo predstavlja primarno
dejavnost, in 390 samozaložnikov (ZAL/ISBN, 2019). Značilni sta tudi slabo razvita
knjigarniška mreža ter močna in učinkovita mreža splošnih knjižnic z visoko izposojo knjig
(Kovač in Gregorin, 2016), saj na območju 210 slovenskih občin deluje kar 58 splošnih
knjižnic z 273 izposojevališči in 12 bibliobusi (Združenje splošnih knjižnic, 2018). Poleg
tega je za slovensko založništvo značilna tudi določena stopnja nepovezanosti akterjev na
področju knjige (Grilc, 2006; Rugelj, 2017b). Z namenom podpore slovenskemu knjižnemu
trgu je leta 2009 je začela delovati Javna agencija za knjigo (JAK) (Rugelj, 2017a), razvila
pa sta se tudi portala Bližji knjigi, ki predstavlja sistem »knjige na trgu«, in Dobre knjige,
katerega cilj je bralcem predstavljati dobro slovensko literaturo.
V naslednjih poglavjih so podrobneje predstavljeni pomembnejši akterji na slovenskem
knjižnem trgu in značilnosti rabe metapodatkov v Sloveniji.
Založbe in knjigarne
Slovenske založbe temeljijo na zelo raznolikem delovanju in poslovanju. Rugelj (2010) jih
deli v skupine glede na tri kriterije, in sicer glede na število zaposlenih, njihov prihodek in
na število izdanih naslovov. Mladinska knjiga s Cankarjevo založbo je glede na ta merila
edina velika slovenska založba, ki skupaj z več kot 50 knjigarnami predstavlja nekakšen
steber slovenskega knjižnega založništva (Rugelj, 2010). Poleg nje na slovenskem knjižnem
trgu deluje tudi nekaj večjih založb, kot so Učila, Družina in Rokus Klett, ter srednje velikih
založb, na primer Tehniška založba Slovenije in Modrijan (Rugelj, 2017b). Slovenski knjižni
program nadgrajujejo in dopolnjujejo tudi raznolike male založbe, kot so Sanje, Založba
Kres, UMco itd. (Rugelj, 2010). Kljub velikemu številu založnikov na slovenskem knjižnem
trgu ne poznamo enotnega standarda in orodij za ustvarjanje metapodatkov in upravljanja z
njimi. Poskus standardizacije in olajšanja izmenjave informacij o knjigah je pred leti
poskušala vpeljati spletna aplikacija E-prijava knjig10, ki pa ni doživela splošne uporabe.
Kljub slabo razviti knjigarniški mreži ima večina večjih založb v posredni ali neposredni
lasti vsaj po eno, če ne več knjigarn. Te knjigarne običajno v ospredje postavljajo knjige
lastne založbe, kar pomeni, da imajo manjši založniki težave s plasiranjem knjig (Rugelj,
2017b). Tovrstna slovenska praksa je precej drugačna od razmer na velikih knjižnih trgih,

10

Dostopno na: http://e-prijava-knjig.gzs.si/
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kjer razen redkih izjem založniki nimajo svojih knjigarn in knjigarniških verig (Rugelj,
2010). Mladinska knjiga poleg številnih manjših knjigarn vodi tudi največjo slovensko
knjigarno Konzorcij, ki v dveh nadstropjih ponuja knjige različnih založb, tudi tistih, ki si
prodaje knjig v lastnih knjigarnah ne morejo privoščiti.
V Sloveniji ima skoraj vsak založnik spletno knjigarno ali spletno stran, na kateri ponuja
informacije o svojih knjigah, saj le-ta pogosto predstavlja eden redkih ali celo edini
promocijski kanal založbe. Te knjigarne so lahko splošnega tipa, kjer so na voljo knjige
večine slovenskih založb (npr. Emka), ali pa gre za spletne knjigarne posameznih založb
(npr. Felix, Beletrina, Sanje ipd.), ki ponujajo in prodajajo skoraj izključno svoje knjige.
Poznamo tudi tako imenovane spletne distributerske knjigarne (npr. Buča, Primus in
Galarna) in medijske knjigarne (npr. Bukla), kjer so na voljo knjige tistih založb, za katere
skrbi posamezni knjižničarski in knjigarniški distributer (Rugelj in Vračko, 2017).
Največji prodajni knjižni portal predstavlja Emka.si11, spletna prodajalna Mladinske knjige.
Tu poleg njenih knjig najdemo tudi naslove, ki se prodajajo v Konzorciju. Emka za
upravljanje z metapodatki uporablja standard BISAC, saj le-tega zahteva tudi Apple za
elektronske knjige, ki se prodajajo prek iBookStore (Breznik Mohorič et al., 2013). Emka
že deluje kot moderna spletna knjigarna, saj poleg osnovnih podatkov pri nekaterih knjigah
ponuja tudi raznovrstne dodatne informacije, kot so na primer avtorjeva biografija, video
vsebine, povezane dogodke in celo uporabniško ustvarjene vsebine. Kljub temu da Emka
omogoča pisanje spletnih komentarjev in dodeljevanje oznak, tovrstna aktivnost
uporabnikov ni pogosta, kar je značilno tudi za druge slovenske spletne knjigarne.
Breznik Mohorič et al. so leta 2013 v svoji raziskavi z 48 slovenskimi založniki izvedeli, da
je že takrat elektronske knjige ponujalo 14 sodelujočih slovenskih založnikov. Med njimi jih
je 8 izdajalo e-knjige, opremljene z metapodatki, ki so bili lahko tudi dokaj izčrpni, kot na
primer pri Študentski založbi (danes Beletrina), kjer so obsegali kar 32 elementov. Po drugi
strani se čuti pomanjkanje znanja glede metapodatkov, saj so udeleženci izrazili potrebo po
različnih izobraževanjih, ki bi jih založniki potrebovali, da bi se usposobili za tehnično
izdelavo elektronskih knjig. Avtorji na koncu raziskave predlagajo tudi nujno potrebne
spretnosti založnikov, med katerimi je tudi znanje o pomenu metapodatkov za najdenje in
trženje elektronskih knjig (Breznik Mohorič et al., 2013).

11

Dostopno na: https://www.emka.si/
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Spodbujanje e-branja in odkrivanje novih knjižnih vsebin v Sloveniji bi bilo mogoče
zagotoviti tudi s kvalitetnimi platformami, ki bi bile namenjene predstavitvi knjig in
spodbujanju aktivne udeležbe širokega kroga bralcev. Težava v Sloveniji naj bi namreč bila,
da nimamo celovitega spletnega knjižnega portala oziroma spletne knjigarne (Rugelj, 2010;
Breznik Mohorič et al., 2013), obstoječe platforme pa še ne vključujejo vseh možnosti, ki
jih izkoriščajo tuje spletne knjigarne. Njihova ponudba je skromna, predvsem pa prodajajo
knjige svojih založb, kar je iz vidika uporabnika, ki ga zanima odkrivanje vseh novih
naslovov, precej neuporabno. Spletne knjigarne bi morale uporabljati napredno računalniško
tehnologijo, ki bi omogočala različne načine iskanja knjig, ter ponuditi podatke o knjigah,
ki v fizični obliki niso več na zalogi. Vpeljava kredibilne spletne knjigarne bi pomenila eno
najboljših možnosti, da se tudi za subvencionirane knjige učinkoviteje podaljša rok trajanja
in uporabe (Rugelj, 2010).
Leta 2013 je začel v Sloveniji delovati portal Biblos12, ki omogoča nakup in izposojo
elektronskih knjig slovenskih založnikov in knjig v slovenskem jeziku. Pri razvoju platforme
so sodelovali založba Beletrina in splošne knjižnice, pridružil pa se jim je tudi Institut
Informacijskih znanosti (IZUM). Gre za prvo e-knjižnico in e-knjigarno, prek katere si lahko
člani katerekoli izmed 67 slovenskih knjižnic poleg nakupa izposodijo knjige in periodične
publikacije ter jih berejo na svojih elektronskih napravah. Distribucija knjig prek sistema je
dostopna tako uveljavljenim založnikom kot samozaložnikom, metapodatkovni opis knjig
pa je osnovan na prilagojeni različici standarda ONIX (Kretič, 2015). Priložnostnim
založnikom je na voljo tudi storitev svetovanja in pomoči pretvorbe knjig v standardne eknjižne formate.
Leta 2013 je tudi Mladinska knjiga svojo knjižno ponudbo razširila s pomočjo knjigarne eEmka13, ki je namenjena prodaji slovenskih in nekaterih tujejezičnih elektronskih knjig.
Naslovi so obojestransko povezani s spletno knjigarno Emka, kar omogoča enostavno
navigacijo med portaloma in izbiro knjige v tiskanem ali v elektronskem formatu.

12
13

Dostopno na: https://www.biblos.si/
Dostopno na: https://www.e-emka.si/
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Knjižnice in spletni katalog
Knjižnice na slovenskem knjižnem trgu igrajo pomembno vlogo, saj povezujejo izdano
knjigo s trgom in prek spletnega kataloga COBISS+ s končnimi uporabniki. Trenutno v
sistemu COBISS deluje 576 knjižnic, med katerimi je 1 nacionalna, 79 visokošolskih, 58
specialnih, 60 splošnih in 378 šolskih knjižnic. V te knjižnice je včlanjenih več kot milijon
uporabnikov, med katerimi je več kot 600.000 aktivnih članov (Podatki o številu članov,
2018).
V Sloveniji mora vsak založnik pred izidom svojih publikacij zaprositi za ISBN in CIP, ki
sta kasneje vključena v publikacijo, ne glede na to, na katerem mediju se le-ta nahaja.
Trenutno v Sloveniji obstajata dva različna načina za pridobivanje teh podatkov, ki sta
odvisna od knjižnega formata. Založnik tiskanih publikacij mora zaprositi za CIP in ISBN
po elektronski pošti, za elektronske knjige pa mora izpolniti obrazec v sistemu CatSi.
Za katalogizacijo tiskanih knjig morajo založniki po elektronski pošti kontaktirati Narodno
in univerzitetno knjižnico (NUK). V kolikor gre za novega založnika, mora le-ta še pred tem
korakom izpolniti elektronski vprašalnik za dodelitev oznak ISBN ali ISMN, ki je dostopen
na elektronskem naslovu knjižnice14, in vnesti osnovne podatke svojega podjetja, kot so
uradni naziv, kontaktni podatki, leto ustanovitve, sedež, strokovno področje in velikost
založbe. Po vnosu teh informacij morajo založniki poslati elektronsko sporočilo z gradivom,
potrebnim za pripravo zapisa CIP, na elektronski naslov NUK-a, saj je vsaka oznaka ISBN
povezana tudi z bibliografskimi podatki (CIP, 2019). Knjižničarji potrebujejo za izdelavo
CIP zapisa za tiskano knjigo različne vire podatkov, kot so notranja naslovna stran
publikacije, kazalo vsebine in kolofon, ki mora biti v skladu z 8. členom Zakona o obveznem
izvodu publikacije (ZOIPub, 2006). Kolofon lahko poleg obveznih elementov vsebuje tudi
druge podatke, ki katalogizatorjem služijo pri opisovanju gradiva. Založniki bi morali biti
pri ustvarjanju in zapisovanju teh informacij zelo pozorni, saj knjižničarji pri kreiranju CIPa in pri opisovanju gradiva glede na svoje pravilnike ne morejo upoštevati podatkov, ki na
publikaciji niso navedeni.
Po pripravi ISBN številk in CIP zapisov knjižničarji le-te posredujejo založnikom, ki jih
morajo natisniti v knjigo. Glede na Zakon o obveznem izvodu publikacije morajo založniki

14

Dostopno na: http://www.nuk.uni-lj.si/informacije/vprasalnik-isbn-ismn
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končno publikacijo v določenem številu izvodov po pošti ali z osebnim obiskom posredovati
knjižnicam z namenom zagotavljanja ohranjanja in dostopnosti gradiva (ZOIPub, 2006).
Od leta 2016 slovenske knjižnice uporabljajo tudi sistem CatSi, ki naj bi olajšal
katalogizacijo in avtomatiziral postopek ustvarjanja CIP-a za elektronske knjige. Ta spletni
servis je nastal kot plod sodelovanja med knjižničarsko in založniško skupnostjo, upravljajo
pa ga NUK, IZUM in zasebni zavod Beletrina. Njegov glavni namen je optimizacija
katalogizacijskega procesa, olajšanje upravljanja z metapodatki o knjigah in obogatitev
nacionalnega knjižničnega informacijskega sistema. Založniki morajo v interaktivni sistem
sami vpisati večino podatkov o knjigi, med katerimi so tudi nekatere dodatne informacije, ki
za tiskane knjige niso obvezne. Če knjiga identifikatorja še nima, lahko založnik za različne
ISBN-je zaprosi prek istega obrazca. Postopek katalogizacije se začne po oddaji osnutka
opisa, slike naslovnice in datoteke z gradivom. Katalogizator mora preveriti vnesene
metapodatke in primerjati njihovo ujemanje s podatki v gradivu. V kolikor so ugotovljene
nepravilnosti, knjižničar pozove založnika h korekciji, v primeru ustreznosti pa na podlagi
podanega nabora metapodatkov in priložene datoteke pripravi zapis. V vmesniku za
založnike se prikaže samodejno ustvarjen CIP, ki ga je treba preveriti in vstaviti v publikacijo
ter le-to ponovno poslati knjižnici. Knjižničar v zaključni fazi preveri ujemanje med
vstavljenim CIP-om ter metapodatki v gradivu, na naslovnici in v katalogizacijski bazi.
Zapis se na koncu prenese v produkcijsko bazo in tako postane viden uporabnikom v
vzajemno bibliografski-kataložni bazi COBISS/OPAC (CatSi vmesnik za katalogizacijo,
2018). Natančen postopek in delovanje sistema CatSi je ilustriran na Sliki 3.
Po samem izidu elektronske publikacije je za le-to ravno tako kot pri tiskanih knjigah treba
oddati obvezni izvod. Založniki to storijo na portalu Sistem za Varno Arhiviranje Oddanega
Gradiva15 (SVAROG).

15

Dostopno na: http://svarog.nuk.uni-lj.si/
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Slika 3: Shema relacij v postopku katalogizacije v CatSi (CatSi vmesnik za katalogizacijo, 2018, str. 8)
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Katalogizacija in oddaja zahtevka za pripravo CIP zapisa se za tiskane in elektronske knjige
ne razlikuje le v samem postopku, ampak tudi v naboru metapodatkovnih elementov, ki jih
morajo prispevati založniki. Kot že omenjeno, morajo v primeru tiskanih knjig priložiti
kolofon, kakršen se bo pojavil v publikaciji, za elektronske knjige pa poleg tega tudi podatke,
ki jih zahteva sistem CatSi. V Preglednici 2 si lahko ogledamo elemente, ki jih morajo
prosilci prispevati za opis posamičnega tipa publikacije. Iz podatkov je razvidno, da se
večina elementov prekriva, kar pomeni, da morajo založniki elektronskih publikacij te
podatke navajati najmanj dvakrat, saj morajo biti prisotni tako v kolofonu kot tudi v sistemu.
Poleg tega morajo katalogizatorji za pripravo bibliografskega zapisa primarno upoštevati
pravilnike in predpisane vire podatkov, ki so običajno del publikacije. V CatSi morajo
založniki vpisati tudi nekatere dodatne podatke, kot so ključne besede, kratek opis,
primernost za otroke in žanr. Te informacije so za knjižničarje lahko izredno dragocene, saj
založnik najbolje pozna svoje knjige, poleg tega pa gre za podatke, ki so ključni za iskanje
in odločitev za izbiro publikacije.
Preglednica 2: Primerjava podatkov v kolofonu in CatSi (ZOIPub, 2006; CatSi, 2018)

Element
Avtor
Ostali avtorji
Naslovi publikacije
Navedba izdaje
Identifikatorji
Založnik
Kraj izida
Leto izida
Cena
Spletna lokacija
Leto natisa/izdelave
Število izvodov
Navedba javnega financerja
Zbirka
Jezik in jezik izvirnika
Tip gradiva
Število strani
Ključne besede
Kratek opis
Primernost za otroke
Žanr
Slika naslovnice

Tiskane knjige

Elektronske knjige

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Po zaključku priprave bibliografskega opisa publikacije v formatu COMARC se zapis pojavi
v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu COBISS (Co-operative Online
Bibliographic System & Services). Le-ta knjižnicam in uporabnikom omogoča spletni
dostop do vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI, lokalnih baz
podatkov oziroma katalogov knjižnic, specializiranih baz podatkov v sistemu COBISS.SI
ter drugih tujih in domačih baz podatkov (COBISS+, 2019).
Do leta 2017 je bil za iskanje gradiva uporabnikom na voljo uporabniški vmesnik kataloga
COBISS/OPAC (Slika 4), ki ni bil optimalen za najdenje, odkrivanje in izbiro naslovov
(Švab, 2016). Poleg nepreglednih in pomanjkljivih seznamov rezultatov so manjkali
predvsem fasetna navigacija in orodja za filtriranje rezultatov.

Slika 4: Stari uporabniški vmesnik COBISS/OPAC

Star sistem je po letu 2017 popolnoma nadomestil tako imenovan COBISS+, ki ni le
preglednejši, ampak vključuje tudi nove funkcionalnosti. Poleg spremenjenega grafičnega
vmesnika, ki je prilagojen tudi za mobilne naprave, COBISS+ nudi podporo osebnim
nastavitvam ter trajnemu shranjevanju uporabnikove dejavnosti. Najpomembnejše
izboljšave se nanašajo na pomoč pri iskanju in formuliranju iskalnih zahtev, saj je
omogočeno fasetno omejevanje, lematizacija besed ter funkcija samodokončanja iskalne
poizvedbe (COBISS+, 2019).
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Slika 5: Novi uporabniški vmesnik COBISS+

Slika 4 in Slika 5 prikazujeta rezultate poizvedbe za knjigo The Hobbit, razvrščene glede na
datum izida. Poleg preglednejših podatkov posamičnega rezultata v novem vmesniku na levi
strani Slike 5 opazimo tudi fasete, ki nam pomagajo omejiti poizvedbo glede na vrsto
vsebine, vrsto gradiva, jezik, ciljno skupino, avtorja, leto izdaje in šolski predmet. Izboljšan
je tudi podrobnejši opis knjige, ki poleg podatkov, dostopnih v starem vmesniku, občasno
vsebuje tudi sliko naslovnice, nekontrolirane predmetne oznake, opis vsebine knjige in
možnost pregleda vseh izdaj in prevodov. Žal ti dodatni podatki še niso prisotni pri vseh
naslovih, povezave pa niso vzpostavljene za vse relevantne verzije knjige.
Javna agencija za knjigo in portal Enotna cena knjige
Javna agencija za knjigo (JAK) je ena izmed najpomembnejših institucij za podporo
slovenskemu knjižnemu trgu. Ustanovljena je bila leta 2009, danes pa opravlja naloge v
zvezi s knjižno produkcijo, ki jih je prej izvajalo Ministrstvo za kulturo (Rugelj, 2017a).
Njene dejavnosti se nanašajo na podporo pri izdajanju knjig in revij s področja leposlovja in
humanistike, prevajanje del slovenskih avtorjev, mednarodno sodelovanje na področju
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knjige, literarne festivale in prireditve, razvoj knjigarniške mreže, razvijanje bralne kulture,
promocijo knjig, avtorjev in branja, usklajeno delovanje vseh členov knjižne verige, dodatno
poklicno usposabljanje s področja knjige, knjižnično nadomestilo in informatizacijo na
področju knjige (JAK, 2015).
Leta 2014 je v Sloveniji v veljavo stopil Zakon o enotni ceni knjige, ki ureja delovanje
knjižnega trga in časovno omejeno cenovno stabilnost ter predvidljivost pri prometu s
knjigo. Načela zakona se nanašajo na zaščito slovenske knjige kot javne dobrine posebnega
kulturnega pomena, njene maksimalne in enakopravne dostopnosti po enaki ceni za vse
končne kupce ter prirejenost interesov vseh deležnikov v knjižni verigi (Zakon o enotni ceni
knjige, 2014). Javna agencija za knjigo je za potrebe izvajanja tega zakona vzpostavila portal
za spremljanje enotne cene knjige. Njegova ključna elementa sta javno dostopna podatkovna
baza knjig16, za katere velja enotna cena, in spletni vmesnik17, ki založnikom omogoča vpis
podatkov o knjigi v bazo. Baza ponuja podatke o avtorju, naslovu in založniku knjige, njeno
COBISS.SI-ID in ISBN številko ter informacije o ceni, letu izida, začetku prodaje in koncu
obdobja veljavnosti enotne cene. Za uspešno oddajo podatkov morajo založniki že imeti
urejen CIP zapis, saj se večina metapodatkov v sistem prenese iz knjižničnega kataloga.
Založnik mora dodati podatek o začetku zakonsko predpisanega obdobja enotne cene knjige
ter o njeni ceni (Enotna cena knjige, 2019).
Portali Bukla, Bližji knjigi in Dobre knjige
Kot že omenjeno, informacije o knjigah ponujajo tudi različni slovenski spletni portali, ki
želijo približati knjigo uporabnikom. Bogat knjižni iskalnik deluje v okviru revije Bukla18.
Včasih je bil to portal z imenom Knjige na trgu, ki je ponujal informacije o večini novih
knjižnih izdaj iz zadnjih desetih let opremljenih s kratkimi recenzijami. Njegova vizija je
bila uravnoteženo pokrivanje celotnega založniškega področja v državi in omogočanje
dostopa do informacij o knjigah vsem interesnim skupinam (Rugelj, 2012). Portal je zaradi
ukinitve podpore ugasnil in bil predelan v manjšo spletno knjigarno, leta 2015 pa ga je
poskušala nadomestiti spletna stran Bližji knjigi19, v katerega se pretaka baza podatkov iz
Enotne cene knjige (Rugelj, 2017b). Portal se je razvil v okviru projekta Osrednji nacionalni
spletni portal na področju knjig in revij, njegov namen pa je vsem ustvarjalcem s področja

16

Dostopno na: http://www.enotna-cena-knjige.jakrs.si/
Dostopno na: http://www.enotna-cena-knjige.jakrs.si/Publisher/Login
18 Dostopno na: https://www.bukla.si/
19 Dostopno na: http://www.xn--blijiknjigi-grc.si/
17
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knjige nuditi informacijsko in promocijsko podporo, javnost pa celovito in raznoliko
informirati o aktualni knjižni produkciji, o vseh ključnih akterjih knjižne verige v Sloveniji
ter o dogajanju na knjižnem in revijalnem področju (Bližji knjigi, 2019). Spletna stran je
nadomestila ostale neuspele poizkuse vzpostavitve slovenske platforme za celovit pregled
slovenske knjižne produkcije, projekt pa sta omogočila sprejem Zakona o enotni ceni knjige
(Zakon o enotni ceni knjige, 2014) ter finančna sredstva Evropskega socialnega sklada
(Grilc, 2016). Zdi se, da novejši portal, ki pa je še vedno v testni fazi, poskuša zajeti zelo
širok krog uporabnikov, tako slovenskih kot tujih. Literarni ustvarjalci in založniki lahko tu
ustvarijo svoje spletno mesto, ki omogoča večjo prepoznavnost na slovenskem in tujem trgu,
knjigarnarji in knjižničarji pa lahko pridobijo koristne informacije za svoje uporabnike,
objavljajo vabila na s knjigo povezane prireditve in poročajo o knjižnih akcijah. Ljubiteljem
branja naj bi bile tu dostopne vse informacije o knjižni produkciji na slovenskem knjižnem
trgu, omogočena pa je tudi možnost prispevanja lastnega mnenja in ocen knjig. Poleg
predstavitev knjig in njihovih ustvarjalcev so na voljo tudi druge vsebine, kot so odzivi na
knjige, intervjuji z avtorji, s knjigo povezani dogodki, informacije o nagrajenih, najbolje
prodajanih in najbolje izposojanih knjigah ipd. Prednost spletne strani Bližji knjigi naj bi
bila tudi v tem, da z enega mesta lahko dostopamo do izposoje ali nakupa knjige. Ker želi
portal vzpostaviti velik arhiv podatkov, metapodatkov in vsebin, naj bi bil zelo koristen tudi
za medije, raziskovalce, študente in dijake, ki želijo pridobiti celovit vpogled v stanje
slovenskega založništva (Bližji knjigi, 2019). Kljub veliki pomembnosti namena portala se
zdi, da še ni popolnoma zaživel, saj v njem manjkajo vsebine, slike naslovnic, ažurni podatki
in aktivno sodelovanje uporabnikov.
Za slovenski knjižni trg je pomemben tudi projekt Dobreknjige.si20, ki sta ga leta 2014
zagnali Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica v partnerstvu z osrednjimi knjižnicami Obalno-kraškega in Goriškega območja. S
priključitvijo večine slovenskih splošnih knjižnic je portal prerasel v skupni projekt
nacionalnega pomena in dandanes z bogatimi podatki predstavlja dopolnilo knjižničnega
kataloga (Malec, Kavčič in Škvarč, 2016). Namen te spletne strani je skozi oči knjižničarjev
predstaviti v slovenskem jeziku dostopno leposlovje, ki ga uporabniki lahko raziščejo s
pomočjo bogatih informacij in inovativnih iskalnih orodij. Pri tem so izpostavljeni tako
novejši naslovi kot manj promovirana dela, ki ne dobijo veliko medijske pozornosti. Portal
je tesno in obojestransko povezan s COBIB-om, vzajemnim katalogom vseh slovenskih
20

Dostopno na: https://www.dobreknjige.si/
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knjižnic. Bogat nabor obogatenih podatkov, kot so anotacije, naslovnice, opisi, informacije
o nagradah, mnenja in ocene bralcev, predmetne oznake, kritike in relevantne spletne
povezave, predstavlja dopolnitev klasičnega knjižničnega kataloga (Dobreknjige.si, 2019).
Trenutno portal ponuja opise okoli 3000 naslovov, njegova posebnost pa je predvsem
zanimivo orodje za iskanje knjig s pomočjo dvanajstih drsnikov, ki predstavljajo lastnosti
vsebine knjig. Portal je dvosmerno povezan s COBIB-om, kar omogoča uporabnikom
pregled in rezervacijo knjige v izbrani splošni knjižnici ali pridobitev želenega gradiva prek
Biblosa. Poleg tega povezava do NUK-ovega lokalnega računalniškega kataloga
knjižničarjem omogoča enostavno prevzemanje bibliografskih zapisov na portal
Dobreknjige.si, kar prispeva k hitrejšemu delu, natančnosti in pravilnosti zapisov. Opise je
nato treba ročno dopolniti z anotacijami in drugimi za bralce pomembnimi informacijami,
kot so fotografije naslovnic, odlomki, nagrade, zahtevnost dela, velikost tiska itd. (Malec et
al., 2016). Vrednotenje vsebine knjig je zelo pomemben vidik knjižnih portalov, zato Grilc
(2016) predlaga nadaljnjo širitev te dejavnosti tudi na vrednotenje glede uredniške,
lektorske, korektorske, oblikovalske in tipografske dimenzije vsake knjige. Knjižničarji so
namreč tisti, ki bi lahko objektivno prepoznali izdelke, ki izstopajo v izrazito negativnem
smislu, in tako bralcem prihranili muke ter jim olajšali izbiro (Grilc, 2016).
Življenjski krog metapodatkov v Sloveniji
Podobno kot v ostalih državah morajo biti tudi na slovenskem knjižnem trgu metapodatki za
knjige ustvarjeni in posredovani velikemu številu prejemnikov. Pri tem je problematično
predvsem to, da pri nas ne poznamo enotnega standarda in načina za izmenjavo teh podatkov,
opise pa je v rahlo spremenjeni obliki potrebno kreirati večkrat. Na Sliki 6 je prikazan
poenostavljen življenjski krog metapodatkov v Sloveniji, ki zaradi preglednosti vključuje le
v prejšnjih poglavjih omenjene akterje. Založniki morajo ustvarjene podatke še pred samim
izidom posredovati knjižnici za pripravo CIP zapisa. Ta postopek opravijo ločeno za tiskane
in elektronske publikacije, pri čemer v prvem primeru s knjižnico komunicirajo po
elektronski pošti, v slednjem pa prek sistema CatSi. Po izidu knjige so dolžni tudi oddati
obvezne izvode publikacije, ki za elektronske knjige poteka v sistemu SVAROG, pri tiskanih
knjigah pa po navadni pošti oziroma osebno.
Podatke o knjigi morajo založniki posredovati tudi poslovnim partnerjem ter svojim in tujim
spletnim knjigarnam, po dodelitvi CIP-a pa tudi JAK-u na portal Enotna cena knjige. Podatki
se s tega portala pretočijo na portal Bližji Knjigi, kjer služijo kot osnova za opis knjig.
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Kataložni zapis, ustvarjen s strani knjižnice, kasneje lahko različne platforme uporabijo tudi
za dopolnitev in obogatitev svojega opisa. Tako je opis v katalogu dostopen prek povezave
v seznamu prijav enotne cene knjige, njegovi elementi pa so prevzeti tudi za osnovni opis
na portalu Dobre knjige. Na teh platformah so podatki o knjigah dostopni končnim
uporabnikom in bralcem, k si svojo aktivnostjo ustvarjajo nove podatke. S tem igralcem na
knjižnem trgu nudijo povratno informacijo, služijo kot osnova statističnim raziskavam in
pomagajo usmerjati knjižno produkcijo.

Slika 6: Življenjski krog metapodatkov v Sloveniji
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MODELA FRBR IN IFLA LRM

Spreminjanje delovanja knjižnega trga z uporabo novih tehnologij, naraščanjem knjižne
produkcije in ekonomskimi pritiski je knjižnice spodbudilo k prilagajanju katalogizacijskih
pravilnikov in praks, ki vedno bolj težijo k poenostavljanju in uporabi zgolj minimalnega
obsega podatkov. Katalogizacijski proces je namreč treba uskladiti z novimi oblikami
elektronskega založništva in možnostim omrežnega pristopa k informacijskim virom, pri
tem pa je pomembno tudi zadovoljiti vedno večje potrebe in zahteve uporabnikov.
Spreminjajoče okolje je bilo na Seminarju o bibliografskih zapisih v Stockholmu leta 1990
osnovno vodilo za študijo, katere cilj je bil izdelava sheme za jasen, natančen in splošno
priznan odgovor o tem, kakšne informacije naj bi nudil bibliografski zapis in kako naj le-ta
ustreza potrebam uporabnikov. Navodila za študijo so odobrili septembra 1992, dve leti
kasneje pa je študijska skupina pripravila osnutek poročila. Po pridobivanju pripomb in
popravkih je bilo leta 1997 poročilo dokončno pripravljeno in predstavljeno na 63. letnem
kongresu Mednarodne zveze bibliotekarskih združenj in ustanov. Stalni odbor je končno
poročilo sprejel na sestanku septembra istega leta, leto kasneje pa je bilo poročilo izdano v
obliki publikacije z naslovom Functional Requirements for Bibliographic Records
(Functional Requirements, 1998).
Model Fuctional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), slovensko Funkcionalne
Zahteve za Bibliografske Zapise (FZBZ), je konceptualni entitetno-relacijski model
bibliografskega univerzuma. FRBR predstavlja posplošen pogled na bibliografsko okolje in
želi biti neodvisen od kateregakoli katalogizacijskega pravilnika ali izvedbe konceptov, ki
jih ta predstavlja. Poleg tega predpostavlja, da podatke v bibliografskih zapisih uporablja kar
najširši krog uporabnikov, kot so bralci, študenti, raziskovalci, knjižnično osebje, založniki,
knjigotržci, ponudniki informacijskih storitev, agencije za avtorske pravice ipd. Upošteva
tudi različne načine uporabe bibliografskih zapisov v običajnem okolju in zunaj njega, kot
so oblikovanje knjižničnih zbirk, nabava, katalogizacija, izdelava iskalnih pripomočkov in
bibliografij, izposoja, iskanje informacij ipd. (Functional Requirements, 1998).
Družini FR modelov sta se kasneje pridružila tudi model Funkcionalne zahteve za
normativne podatke (Functional Requirements for Authority Data – FRAD, 2009) in
Funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke (Functional Requirements for
Subject Authority Data – FRSAD, 2011), ki obravnavata normativni del bibliografskih
podatkov. Ti modeli so nastajali tekom daljšega časovnega obdobja in v okviru različnih
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delovnih skupin, zato med njimi obstajajo nekatere razlike v podrobnostih, ki pa
predstavljajo veliko oviro pri razvoju implementacij (Žumer, 2017). Tako je že ob
zaključevanju FRAD-a in FRSAD-a postalo jasno, da bo treba FR družino združiti v enoten
model, ki bi omogočil jasnejši ter celovitejši pogled na bibliografski univerzum in bi bil
enostavnejši za adaptacijo. S tem namenom je delovna skupina FRBR Review Group leta
2010 začela aktivno razvijati konsolidiran model, ki je bil leta 2017 pod imenom Library
Reference Model (LRM) dokončno predstavljen javnosti (Riva et al., 2017). Tako FRBR kot
LRM v ospredje postavljata uporabnika in njegova opravila pri izvajanju iskanja in uporabi
bibliografskih informacijskih sistemov. Ta opravila so najti, identificirati, izbrati in pridobiti
vir ter raziskovati zbirko. Nabor in razlage opravil si lahko ogledamo v Preglednici 3.
Preglednica 3: Uporabniška opravila (prirejeno po Riva et al., 2017, str. 16)

Raziskovati

Pridobiti

Izbrati

Identificirati

Najti

OPRAVILO

DEFINICIJA
Z iskanjem po kateremkoli kriteriju
pridobiti informacije o enem ali več
relevantnih virih (npr. pri iskanju
dokumentov o določeni temi ali knjigi,
ki je izšla pod določenim naslovom).
Popolnoma razumeti naravo najdenih
virov in razlikovati med podobnimi
viri (npr. preveriti, ali v zapisu opisani
dokumenti ustrezajo iskanemu
dokumentu, ali pa ugotoviti razliko
med dvema besediloma z istim
naslovom).
Določiti primernost posameznega vira
in izbrati ali zavrniti posamezne vire
(npr. izbrati besedilo v določenem
jeziku, ali izbrati različico elektronske
knjige, ki jo podpira naš bralnik).

ZAHTEVE SISTEMA
Informacijski sistem mora biti
funkcionalen in mora omogočati
učinkovito iskanje z možnostjo
uporabe primernih iskalnih elementov
oziroma funkcionalnosti.
Informacijski sistem mora jasno
opisati vire, ki jih vključuje. Opis mora
biti prepoznaven in lahek za
interpretacijo ter ocenjevanje
relevantnosti vira.

Informacijski sistem mora omogočati
elemente in informacije, ki omogočajo
izbiro relevantnega vira.

Informacijski sistemi morajo
Pridobiti dostop do vsebine vira (npr.
zagotavljati neposredne povezave do
izvesti naročilo za nakup publikacije,
spletnih informacij ali informacij o
naročiti izvod knjige za izposojo ali
lokaciji fizičnih virov. Ravno tako
prek spleta doseči elektronski
morajo vsebovati navodila za
dokument).
zaključevanje transakcije ter
informacije o omejitvah dostopa.
Odkriti vire z uporabo relacije med viri Informacijski sistemi morajo podpirati
in le-te postaviti v kontekst (npr.
odkrivanje s podajanjem jasnih
brskati po tematskih kategorijah, si
odnosov med dokumenti. Zagotavljati
ogledati druge knjige istega avtorja ali morajo kontekstualne informacije in
odkrivati različne verzije istega dela).
funkcionalno navigacijo.

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

74

FRBR in LRM sta predstavljena z entitetno-relacijskim formalizmom. Kakor nakaže že
samo ime, entitetno-relacijske modele sestavljajo entitete, atributi, ki predstavljajo lastnosti
entitet, in relacije oziroma interakcija med entitetami (Carlyle, 2006). Entiteta pomeni nekaj,
»kar je opisano v podatkovni zbirki, npr. publikacija v katalogu, avtor v imenski normativni
zbirki« (Kanič et al., 2009, str. 92). V kontekstu metapodatkov gre za konkretne koncepte,
kot so oseba, organizacija, informacijski vir ipd., in za njihove podtipe (Zeng in Qin, 2016).

4.1 ENTITETE MODELA LRM
Entitete v kontekstu knjige lahko predstavljajo proizvode intelektualnega ali umetniškega
truda, nosilce odgovornosti za delo in njegovo fizično izdelavo, distribucijo in skrbništvo.
Lahko se nanašajo tudi na temo intelektualnega ali umetniškega truda. V modelu LRM so
entitete razvrščene v razrede in podrazrede, med katerimi obstajajo hierarhični odnosi. Res
je entiteta najvišjega nivoja, kateri so vse ostale entitete neposredno ali posredno podrejene.
Na drugem nivoju imamo entitete delo, izrazna oblika, pojavna oblika, enota, agent, nomen,
kraj in časovni razpon, na tretjem nivoju pa oseba in kolektivni agent, ki predstavljata
podrazred entitete agent (Riva et al., 2017).
V primerjavi z entitetami družine FRBR so nekatere entitete v modelu LRM skoraj identične
(na primer delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota), podobne (ime v FRAD in nomen
v FRSAD) ali bistveno različne (oseba v FRBR in FRAD). V konsolidiranem modelu je pri
entitetah druge skupine vključena tudi hierarhična struktura razredov in podrazredov, ki je
izražena z relacijo IsA, ter novi entiteti kraj in časovni razpon (Žumer, 2017).
V raziskavah doktorske disertacije smo se osredotočali predvsem na entitete prve skupine
modela FRBR, ki so ostale enake tudi v konsolidiranem modelu LRM. To so delo, izrazna
oblika, pojavna oblika in enota, ki predstavljajo različne vidike uporabnikovih interesov za
proizvode intelektualnega ali umetniškega truda. Definicije so prikazane v Preglednici 4.
Preglednica 4: Delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota (povzeto po Riva et al., 2017, str. 21-28)

ENTITETA
Delo
Izrazna oblika
Pojavna oblika

Enota

DEFINICIJA
Intelektualna ali umetniška vsebina določene stvaritve.
Specifična kombinacija znakov, ki izraža intelektualno ali umetniško vsebino.
Množica vseh nosilcev, za katere predpostavljamo, da imajo skupne
karakteristike tako glede intelektualne ali umetniške vsebine kot tudi glede
fizične oblike. To množico določata vsebina in načrt za proizvodnjo nosilca
oziroma nosilcev, na katerem se nahaja.
Objekt oziroma objekti, ki nosijo znake intelektualne ali umetniške vsebine.
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4.2 ATRIBUTI IN RELACIJE
Na vsako entiteto v modelih FRBR in LRM se nanaša skupina značilnosti oziroma atributov.
Gre za lastnosti entitet, ki služijo uporabnikom pri oblikovanju poizvedb in pri tolmačenju
zadetkov, ko iščejo informacije o določeni entiteti. Model FRBR atribute loči na dve skupini,
in sicer na tiste, ki so z entiteto neločljivo povezani, in takšne, ki so entiteti pripisani od
zunaj. Prva skupina vključuje fizične značilnosti in posebnosti, ki jih lahko opišemo kot
informativne oznake, druga pa identifikacijske oznake in kontekstne informacije. Določen
primer entitete bo za vsak atribut pokazal le eno vrednost, lahko pa ima ena entiteta tudi več
vrednosti za določen atribut (Functional Requirements, 1998).
V LRM-ju so za razliko od modelov družine FRBR navedeni le najpomembnejši in
najpogostejši atributi, saj želi upoštevati vse vrste knjižničnega gradiva. Model tako
dopušča, da se ob vsaki implementaciji dodajo nujni atributi znotraj predvidenega okvira,
zaradi hierarhije med entitetami pa velja, da so vsi atributi neke entitete veljavni tudi za vse
njene podrazrede (Riva et al., 2017). Med atributi, definiranimi v LRM modelu, je potrebno
posebej omeniti dva, in sicer atribut reprezentativne izrazne oblike, ki je atribut dela, in
navedba pojavne oblike, ki je atribut pojavne oblike. Atributi reprezentativne izrazne oblike
pomembno določajo delo, saj njegove značilnosti običajno povezujemo z najbolj značilno
izrazno obliko. Navedba pojavne oblike pa je mehanizem, s katerim ločimo dejanske atribute
od tistega, kar je zapisano na pojavni obliki sami (Žumer, 2017).
Relacije oziroma odnosi so ključni del bibliografskega univerzuma, saj povezujejo primerke
entitet in jih postavijo v kontekst. Na ta način služijo kot posredniki za oris veznih členov
med eno in drugo entiteto. Praktično gledano izrazi, kot so prevod, izdaja, verzija in priredba
nakazujejo na neko povezavo oziroma relacijo med entitetami. Te relacije uporabnikom
pomagajo, da se prebijajo skozi celotno bibliografijo, katalog ali bibliografsko zbirko
(Functional Requirements, 1998).
V modelu LRM so nekatere relacije ostale enake kot v modelu FRBR (na primer med deli,
izraznimi oblikami, pojavnimi oblikami in enotami) druge pa se bistveno razlikujejo,
predvsem na ravni podrobnosti. Relacije med entitetami delo, izrazna oblika, pojavna oblika
in enota še vedno predstavljajo osnovo modela in so tudi edini obvezen del pri
implementaciji. Abstraktna entiteta delo se realizira v eni ali več izraznih oblikah, ki so ravno
tako abstraktne. Le-te so nato utelešene v eni ali več pojavnih oblikah, ravno tako pa lahko
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ena pojavna oblika vsebuje eno ali več izraznih oblik. Pojavno obliko lahko predstavljajo
ena ali več enot, torej posameznih primerkov pojavne oblike (Riva et al., 2017).
Kljub neobveznosti ostalih elementov se priporoča, da se v implementacije vključi tudi čim
več drugih relacij, saj le-te podpirajo raziskovanje in so za uporabnika izredno pomembne.
Odnosi lahko obstajajo med različnimi entitetami na različnih nivojih (odnos delo-oseba),
med različnimi entitetami na istem nivoju (odnos izrazna oblika-delo) ali med enakimi
entitetami na istem nivoju (odnos delo-delo). Pomembna je tudi kardinalnost oziroma moč
relacije, ki specificira omejitve glede mogočega števila primerkov med entitetama, ki jih
relacija povezuje (Riva et al., 2017).
Slika 7 prikazuje entitete in relacije v modelu LRM. Vse entitete so hierarhično podrejene
entiteti res, ki predstavlja katerokoli entiteto na obravnavanem področju. Zaradi preglednosti
so relacije na sliki prikazane le v eno smer, pri entitetah oseba in kolektivni agent pa
hierarhična relacija ni prikazana.
Nadgradnja LRM-ja je tudi v tem, da določa modeliranje agregatov, za katere FRBR ni
ponujal jasnih odgovorov. Na podlagi zaznanih pomanjkljivosti je delovna skupina namreč
pripravila popravek, ki je bil v celoti vključen v LRM. Model ločuje med agregatnimi
zbirkami, ki so pojavne oblike, v katerih so zbrane neodvisno ustvarjene izrazne oblike iste
vrste ali žanra, agregati z dodatki, kjer neodvisno samostojno delo dopolnjujejo odvisna
dela, kot so ilustracije, spremni eseji in opombe, ter agregatnimi vzporednicami, kjer
pojavna oblika vključuje dve ali več izraznih oblik istega dela. Kardinalnost relacije pojavna
oblika v modelu LRM uteleša izrazno obliko mnogo na mnogo, kar pomeni, da pojavna
oblika lahko uteleša več izraznih oblik. Modeliranje agregatov kot pojavnih oblik z več
neodvisnimi izraznimi oblikami je enostavno in pregledno, saj so dela in izrazne oblike
obravnavane neodvisno od oblike publikacije oziroma pojavne oblike, v kateri so utelešeni
(Riva et al., 2017).
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Slika 7: Pregled relacij modela LRM (Žumer, 2017 po Riva et al., 2017)

Slika 8 predstavlja praktičen primer prikaza entitet prve skupine modelov FRBR in LRM.
Mali princ je abstraktna ideja dela (D1), ki je točno določena intelektualna kreacija, kakor si
jo je zamislil avtor Antoine de Saint-Exupéry. Omenjeno delo je realizirano skozi različne
izrazne oblike (IO1-IO4), ki se ločijo glede na atribute in relacije z ostalimi entitetami, kot
so jezik teksta, prevajalec in pripovedovalec. Izrazna oblika, ki predstavlja angleški prevod
Richarda Howarda (IO2), je utelešena v najmanj dveh pojavnih oblikah (PO2 in PO3). Kljub
temu da knjigi vsebujeta identičen tekst, se lahko ločita glede na datum izida, vezavo, sliko
naslovnice in celo na obliko, saj je ena izmed njih postavljanka oziroma »pop-up« knjiga.
Posamična pojavna oblika (v našem primeru PO3) je predstavljena v eni ali več enotah, kot
sta na primer moj izvod (E2) in posamičen izvod v knjižnici (E3). Ne le, da imata ta dva
izvoda različno lastništvo, ampak sta tudi zaznamovana z različnimi fizičnimi lastnostmi
oziroma trenutnim stanjem. V spodnjem primeru bi povezana dela predstavljale različne
priredbe knjige Mali princ, na primer strip, film, gledališke igre ipd.
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Slika 8: Interpretacija entitet delo, pojavna oblika, izrazna oblika in enota

Kot je razvidno z zgornje slike, se izrazne oblike, pojavne oblike in enote istega dela med
seboj razlikujejo na podlagi njihovih lastnosti oziroma značilnosti, kot so jezik, prevajalec,
datum izida, založnik, nosilec, stanje izvoda ipd. To so atributi entitet, ki so namenjeni
iskanju in identifikaciji določene knjige ter lahko na koncu vplivajo na izbiro oziroma
zavrnitev določene knjige oziroma njene verzije.

4.3 PRIMERI IMPLEMENTACIJE MODELA FRBR
Model FRBR ponuja učinkovito ureditev bibliografskega univerzuma in potencial za razvoj
katalogov, ki bi uporabnikom omogočali učinkovit dostop do bibliografskih podatkov.
Raziskovalci so primernost in prednosti modela dokazali tako za ustvarjalce bibliografskih
zapisov (Pauman Budanović in Žumer, 2015; Tillett, 2005) kot za končne uporabnike
(Arastoopoor et al., 2011; Pisanski in Žumer, 2010; Žumer, Salaba in Zhang, 2012), ki se
jim organizacija kataloga glede na model FRBR za izpolnjevanje opravil zdi boljša od
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funkcij, ki jih omogočajo tradicionalni spletni katalogi (Pisanski in Žumer, 2012; Zhang in
Salaba, 2012). Čeprav se je učinkovitost modela FRBR preverjala predvsem v kontekstu
knjižnic (Dickey, 2008; Zang in Salaba, 2012), se je model kot primeren izkazal tudi za
organizacijo bibliografskih zapisov na področju avdiovizualnega gradiva (Amato et al.,
2000), muzejskih zbirk (Chen in Chen, 2004) in urejanja področja digitalnega upravljanja
pravic (García in Gil, 2010; Iannella, 2001).
Kljub temu implementacije potekajo počasi in so glede na trenutno katalogizacijsko prakso,
ki se osredotoča predvsem na opis pojavne oblike, težko izvedljive. Žumer (2007) kot
razloge za nenaklonjenost prehodu na FRBR izpostavlja predvsem konservativen odnos
knjižničarjev, ki ne vidijo razloga za spreminjanje utečene prakse in že obstoječih zapisov,
ki bi jih bilo potrebno preoblikovati. Poleg tega gre za podatkovni model, ki se smatra
predvsem za teoretičnega, odprtega za interpretacijo in brez ustreznih katalogizacijskih
pravil (Žumer, 2007). Problematično naj bi bilo tudi dejstvo, da je kapaciteta katalogov, ki
bi jih lahko preoblikovali po modelu FRBR oziroma LRM, precej omejena zaradi
pomanjkanja detajlov v trenutnih MARC zapisih (Carlyle, Ranger in Summerlin, 2008).
Kljub tem prepričanjem je prehod na model FRBR relativno uspešen za popolne in
konsistentne bibliografske zapise. Aalberg in Žumer (2013) v svojem prispevku navajata
smernice za izboljšanje katalogizacije, ki lahko olajša implementacijo modela. Tako je za
identifikacijo del potrebna uporaba enotnih naslovov, pomemben pa je tudi sistematičen opis
vseh relevantnih izraznih oblik, utelešenih v pojavni obliki. Sistematičen opis je potreben
tudi za vse dele agregatov ter sestavnih delov del in izraznih oblik. Pomembno je tudi
vzpostavljanje povezav med agenti in entitetami prve skupine modela FRBR ter povezav
med povezanimi deli, kot so na primer nadaljevanja (Aalberg in Žumer, 2013).
Številni knjižni spletni portali so že osnovani na podlagi modela FRBR oziroma spominjajo
na njegove smernice, predvsem kar se tiče združevanja in grupiranja izdaj istega dela. Med
njimi so spletni knjižnični katalogi, na primer WorldCat, sodelovalna kataloga Goodreads in
LibraryThing ter nekatere spletne knjigarne, med katerimi izstopa predvsem Amazon.
Spletni katalogi
Knjižnice so na knjižnem trgu prve in tudi najaktivnejše pri implementaciji smernic modela
FRBR v svoje kataloge. Kljub temu da takšni katalogi običajno vključujejo primerljive
funkcije, kot jih predvideva FRBR, in vsaj delno podpirajo uporabniške postopke,
uporabljajo različne pristope za implementacijo uporabniških vmesnikov. Medtem ko

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

80

nekateri katalogi za prikazovanje izraznih in pojavnih oblik slonijo na fasetah, drugi
ponujajo nabor primernih atributov za filtriranje ali uporabljajo drugačna orodja za iskanje,
brskanje in raziskovanje zbirke (Zhang in Salaba, 2007). Dva izmed najbolj poznanih
katalogov, osnovanih na načelih FRBR, sta WorldCat21, največji svetovni katalog, in OCLC
FictionFinder22, prototip za iskanje leposlovnih del in filmov. WorldCat za urejanje zapisov
uporablja algoritem, ki generira FRBR ključe za vsak bibliografski zapis in omogoča
združevanje zapisov v nize pod enim delom (Hickey in Toves, 2009). Uporabnikom katalog
ob seznamu zadetkov ponuja tudi fasetno navigacijo, ki omogoča filtriranje glede na format,
avtorja, leto izida, jezik, vsebino, ciljno publiko in temo. FictionFinder poleg teh
funkcionalnosti v podrobnih opisih prikaže vse izdaje nekega dela in tudi povezana dela, ki
predstavljajo druge naslove istega avtorja. Zanimiva je tudi implementacije modela FRBR
v aplikacijo španske nacionalne knjižnice Datos.bne.es, kjer prikaz v uporabniškem
vmesniku temelji na delih, vpeljane pa so tudi posamične strani za avtorje in teme del
(Santos, Manchado in Vila-Suero, 2015).
Leta 2017 je tudi v Sloveniji začel delovati prenovljen knjižnični katalog COBISS+, ki
predstavlja prestrukturiranje katalogov v sistemu COBISS po vzoru modela FRBR. Cilj
projekta je bil postaviti bibliografske zapise v odnose, ki bi uporabnikom omogočili celovit
vpogled v posamezne intelektualne ali umetniške stvaritve, ne glede na njihove
transformacije ali oblike, v katerih se pojavljajo. Po daljši analizi sedanjih odnosov med
zapisi v katalogu in katalogizacijskih pravil so se omejili na tri odnose: prevode, revizije in
reprodukcije. Po njih so oblikovali skupke bibliografskih zapisov in jih imenovali »Vse
izdaje in prevodi« (Kranjc Vobovnik in Mazić, 2017). COBISS+ po vzoru kataloga
WorldCat uporabniku med iskanjem ponuja različne fasete, ki poskušajo omejiti rezultate
tudi glede na atribute izrazne in pojavne oblike (npr. filtriranje glede na vrsto gradiva, leto
izida in jezik). Dodane so tudi kategorije, ki knjige ločujejo glede na vrsto vsebine, ciljno
skupino, avtorje in predmet oziroma tematiko.
Sistem trenutno ob iskanju prikaže le nabor različnih pojavnih oblik in ne združuje vseh
verzij pod enim delom. Poleg tega tudi priklic rezultatov še ne deluje optimalno, česar se
zavedajo tudi razvijalci, saj so v prvih korakih proti prenovljenemu katalogu naleteli na kar
nekaj težav. Največja ovira pri realizaciji koncepta so bili bibliografski zapisi za knjige, ki
so izšle pod različnimi naslovi in nimajo enotnega naslova. Težave so povzročali tudi
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neenotna kvaliteta obstoječih zapisov, nepopolna kontrola normativnih imen in neenoten
pristop pri določanju avtorstva, manjkajoči podatki za vrsto vsebine ter nezmožnost
ustvarjanja povezav na mestih, kjer je povezano delo omenjeno le v opombi in ne v bloku
za povezovanje. Kljub trenutnim oviram knjižnice vidijo nadaljnji razvoj kataloga COBISS+
v smeri prehoda na sodobna katalogizacijska pravila, ki upoštevajo konceptualni model
FRBR oziroma novi LRM (Kranjc Vobovnik in Mazić, 2017).
Nekatere druge knjižnice so informacije o svoji zbirki predstavile v obliki tako imenovanih
katalogov prihodnje generacije (angleško Next-gen library catalogs), ki delujejo na podlagi
programske opreme zunanjih izvajalcev. Ponudniki teh platform, kot so BiblioCommons23,
Encore Discovery24 in SirsiDynix25, podobno kot WorldCat in FictionFinder omogočajo
filtriranje rezultatov glede na format, ciljno publiko, žanr, tematiko, jezik, datum ipd. Poleg
tega uporabnikom ponujajo možnost druženja, prispevanja mnenj, iskanja novih knjig in
oblikovanja odločitve za izposojo knjige. Kljub temu da ti sistemi poskušajo združevati
različne verzije istega dela in vse komentarje ter ocene uporabnikov za neko delo, pogosto
pri tem niso popolnoma učinkoviti.
Sodelovalni katalogi in spletne knjigarne
Koncept združevanja različnih verzij knjige pod istim delom poskušajo vzpostaviti tudi
nekatere druge platforme, povezane s knjigo, kot so sodelovalni katalogi. Poudarek le-teh je
poleg iskanja informacij o knjigah usmerjen predvsem na aktivno sodelovanje uporabnikov,
ki opise obogatijo z dodatnimi bibliografskimi informacijami in ostalimi uporabniškimi
vsebinami, kot so na primer oznake, spletni komentarji, citati ipd. Poleg dobro znanega
Goodreads26, ki združuje vse verzije knjige pod enim delom in vse spletne komentarje za to
delo, je potrebno izpostaviti tudi LibraryThing27, ki vsebuje še več drugih funkcionalnosti
modela FRBR. Goodreads je od leta 2013 v lasti Amazona, ki si lasti tudi del LibraryThinga
(Deahl in Milliot, 2013), zato ni presenetljivo, da je del njunih metapodatkov za knjige
prevzet iz te spletne knjigarne.
LibraryThing uporabniku ob prikazu rezultatov določene poizvedbe omogoča filtriranje
glede na delo in na različne formate oziroma pojavne oblike. Ob pregledu natančnejšega
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Dostopno na: https://www.bibliocommons.com/
Dostopno na: https://www.iii.com/products/sierra-ils/encore-discovery/
25 Dostopno na: http://www.sirsidynix.com/
26 Dostopno na: https://www.goodreads.com/
27 Dostopno na: https://www.librarything.com/
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opisa določenega dela si je mogoče ogledati njegove podrobnejše informacije, spletne
komentarje in vse izdaje, v katerih se pojavi. Ravno tako so navedeni vsi povezani avtorji,
pri katerih je navedena njihova vloga, in podatek, ali gre za avtorja dela ali le nekaterih izdaj
(pojavnih in izraznih oblik). Vzpostavljeni so tudi odnosi delo-delo, saj so uporabnikom na
voljo povezave na druga dela pod kategorijami je vključen v, vključuje, ima predelave, je
okrajšan v, je razširjen v, ima parodijo, je navdihnil, ima referenčni vodnik, ima študijo, ima
dodatek, ima komentar, ima študijski vodnik, ima učiteljski vodnik ipd.
Tudi Amazonov28 način združevanja različic istega dela v osnovi že spominja na model
FRBR oziroma LRM, ima pa tudi nekatere šibke točke. Ob iskanju določenega naslova in
ob prikazu seznama rezultatov lahko le-te filtriramo s pomočjo bogatega nabora kategorij in
faset, kot so žanr, zbirka, starostna skupina, format, jezik, težavnostna stopnja, avtor,
povprečna ocena in stanje, ki določa, ali je knjiga nova ali rabljena. Kot vidimo na Sliki 9,
se ob kliku na želen rezultat odpre generična stran, ki vsebuje tako podatke o delu (opis
vsebine), kakor tudi o njegovi izrazni (angleški prevod Richarda Howarda) in pojavni obliki
(mehko vezana knjiga z velikim tiskom, izdana leta 2005), ki si jo trenutno ogledujemo.
Podrobni opisi različic istega dela sicer vsebujejo drugačne podatke o letu izida, obliki in
odgovornosti (podatki o izraznih in pojavnih oblikah), vendar iste podatke o delu, ki si jih
lahko preberemo na primer v obliki opisa vsebine ali uredniške recenzije. Ravno tako si vse
verzije delijo isti predogled knjige in vzorec zvočnega posnetka, kar pomeni, da imamo na
voljo dve informaciji, ki sta pogosto neuporabni ali potencialno celo zavajajoči.

Slika 9: Primer opisa knjige na Amazon.com

28

Dostopno na: https://www.amazon.com/
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Ob preverjanju nekega naslova nam spletna trgovina ponudi tudi možnost ogleda vseh
njegovih formatov oziroma pojavnih oblik in tako ustvari skupino sorodnih knjig z enako ali
podobno vsebino, ki se lahko nahaja na elektronskem, trdo vezanem, mehko vezanem ali
zvočnem nosilcu. Pri izbiri formata lahko le-tega natančneje opredelimo, na primer šolska
vezava, tisk na zahtevo, kaseta, CD ipd. in izbiramo, katero izdajo si želimo podrobneje
ogledati. Uporabnik ima ob nakupu možnost izbirati med novimi in že rabljenimi izvodi, ki
jih prek Amazona prodajajo tudi drugi ponudniki, kar pomeni, da se lahko odloči za nakup
točno določene enote. V tem primeru je v opombah zapisano, v kakšnem stanju je izvod, ali
vsebuje zapiske prejšnjega lastnika, ali je podpisan s strani avtorja in podobne informacije.
Ob ogledu podrobnega opisa elektronskih knjig lahko zasledimo tudi zanimiv element »Page
Number Source ISBN«, ki nam pove, iz katere fizične izdaje je Amazon prenesel številčenje.
Ta informacija je izjemno koristna predvsem takrat, ko je potrebno identificirati iste izrazne
oblike nekega dela na različnih nosilcih oziroma v različnih pojavnih oblikah. To je
pomembno predvsem pri šolskem branju, v knjižnih klubih in ko želimo izmenično brati
knjigo v tiskanem in elektronskem formatu.
Na Amazonu so lahko koristni tudi komentarji kupcev, ki so ravno tako združeni za vse
verzije istega dela. V primerih, ko kupec knjigo komentira na ravni dela, je združevanje
dobrodošlo, medtem ko ob kritiki atributov pojavne ali izrazne oblike komentar koristi le
tistim, ki jih zanima točno določena izdaja, oziroma želijo med seboj primerjati različne
verzije. Pri tem se pojavlja še dodaten problem, saj ni vedno nedvoumno definirano, o kateri
verziji komentar govori. Poleg tega Amazon pri ocenjevanju izdelka uporablja dva pristopa,
in sicer ocenjevanje s pomočjo zvezdic in s tekstovnimi komentarji. Ta način je lahko
problematičen, saj ne vemo zagotovo, kako ocenjevalci interpretirajo meje in število
zvezdic, prisotni pa so tudi primeri, ko se številčna ocena ne sklada z negativnimi oziroma
pozitivnimi vidiki izdelka, ki ga pisec omenja v komentarju. Nizka povprečna ocena tako ne
pomeni nujno nezadovoljstva z delom, ampak se lahko nanaša na druge lastnosti knjige
oziroma na nakupno izkušnjo. Tako na primer Carr (2010) v svojem prispevku omenja
primer knjige, ki je na Amazonu prvi teden po začetku prodaje prejela zelo slabo povprečno
oceno. Pri tem se več kot polovica komentarjev, ki je knjigi dodelila eno zvezdico, ni
nanašala na vsebino, ampak na nezadovoljstvo, da elektronska verzija ni izšla hkrati s
tiskano.
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Na primeru spodnjega komentarja vidimo, da tudi uporabniki opažajo pomanjkljivosti v
trenutnem načinu grupiranja in prikazovanja informacij o knjigah na Amazonu. Zaradi
združevanja opisov vseh verzij je kupec prejel napačne informacije, kar se je odrazilo v
njegovem nezadovoljstvu s kupljeno pojavno obliko. Tudi podana ocena, ki v spletni
knjigarni vpliva na celostno oceno dela, se tako ne nanaša na vsebino, ki je skupna vsem
verzijam, ampak na nakupno izkušnjo oziroma prejeto enoto.

Slika 10: Spletni komentar na Amazonu

Podatki in orodja v spletnih knjigarnah in na ostalih platformah se hitro spreminjajo in
izboljšujejo, vendar je implementacija teh orodij močno odvisna od kvalitete in popolnosti
prisotnih metapodatkov, ki jih prispevajo predvsem založniki, knjigotržci in uporabniki.
Moramo se zavedati, da gre za okolje, ki je manj kontrolirano kot knjižničarsko, zato
predvidevamo, da je tu še težje podpreti uporabniška opravila (najdenje, identifikacijo,
izbiro, pridobitev in raziskovanje) in vpeljati funkcionalnosti modela FRBR oziroma LRM.
Model LRM kot priložnost za založnike
Kljub temu da se je model FRBR kot učinkovit izkazal na različnih področjih, se njegova
uporabnost do sedaj še ni preverjala v kontekstu založniških in knjigotrških metapodatkov.
Založniki so prvi ustvarjalci metapodatkov in morajo knjigo podobno kot katalogizatorji
opisati za svoje uporabnike. Ne glede na to, ali gre za distributerje, spletne prodajalce ali
bralce, želijo le-ti podobno kot v knjižničnih katalogih najti, identificirati, izbrati in pridobiti
založnikove knjige ter raziskati celotno zbirko izdanih naslovov.
V procesu optimizacije založniških in knjigotrških metapodatkov bi se tako lahko zgledovali
po dobrih knjižničarskih praksah, katerih cilj je kreiranje kvalitetnega bibliografskega opisa
ter omogočanje uporabniških postopkov v bibliografskih zbirkah. Čeprav založniki in
knjigotržci poleg bibliografskih metapodatkov upravljajo tudi z metapodatki, ki so potrebni
za trženje in promocijo, se omenjeni področji do neke mere prekrivata, predvsem ko gre za
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nudenje informacij o publikacijah končnim uporabnikom oziroma kupcem. Teoretično
gledano bi model LRM oziroma njegove elemente lahko implementirali v vseh korakih
življenjskega kroga knjige, kjer bi s tem razrešili marsikatero težavo oziroma oviro.
Sprva bi lahko služil organizaciji podatkov v internih založniških sistemih, kjer se sam zapis
ustvari. Smiselno bi bilo, da bi založnik ustvaril le en opis za določeno pojavno obliko ter
tako kreiral zapis, ki bi služil kot predloga pri nadaljnjem opisovanju različnih verzij nekega
dela. Ob izidu nove verzije bi bilo treba spremeniti podatke, ki se nanašajo na atribute in
nosilce odgovornosti za določene izrazne in pojavne oblike ter v izjemnih primerih lastnosti
posamične enote. Takšni zapisi bi prejemnikom metapodatkov omogočili pregled vseh
različic nekega dela, njihov status (na primer dostopnost neke verzije) in izbiro alternativ.
Glede na to, da se na knjižnem trgu zaradi optimizacije procesov že prakticira preslikovanje
založniških metapodatkov v knjižničarske (Cato in Haapamäki, 2009; Godby, 2010, 2012;
OCLC Metadata Services, 2010), je izjemno pomembno, da založniki sledijo trendom
knjižničarske stroke, kamor spada tudi implementacija konceptualnih modelov. Trenutno sta
si založniški standard ONIX in knjižničarski MARC pogosto komplementarna in si delita
isti cilj, ki je opisovati koncepte, v modelih FRBR in LRM definirane kot pojavna oblika
(Godby, 2012), identificirana z ISBN številko. Založniki so poleg tega tudi že prepoznali
potrebo po splošno sprejetem standardu za identifikacijo dela oziroma izrazne oblike, ki bi
označeval določeno tekstualno vsebino in ne le različnih nosilcev, na katerih se ta vsebina
nahaja. Do neke mere je dober kandidat za to nalogo ISTC številka (Carpenter, 2010; Godby
2012; Kasdorf, 2014). Le-ta sicer meša vidike dela in izrazne oblike, vendar identificira
edinstveno vsebino in do neke mere ustvari povezavo med različnimi pojavnimi oblikami
iste izrazne oblike. Založniki bi lahko identifikatorje in normativna imena za že obstoječa
dela in izrazne oblike prevzeli tudi od knjižničarske skupnosti. Podatke bi lahko črpali iz
virtualne datoteke Virtual International Authority File (VIAF), ki nastaja na podlagi
normativnih podatkov vključenih organizacij (VIAF Guidelines, 2018). Ravno tako bi
relacije med podobnimi deli lahko vzpostavili z uporabo kontroliranih oznak, kot so na
primer BISAC, BIC in Thema, in tako med seboj povezali knjige s podobno tematiko.
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RAZISKOVALNI OKVIR IN METODOLOGIJA

Glavni cilj doktorske disertacije je bil zasnovati izboljšan metapodatkovni okvir in podati
priporočila, ki bi ob primerni implementaciji razrešila težave na manjšem knjižnem trgu,
kakršen je tudi slovenski. Izhodišče za to nalogo smo črpali iz modela LRM oziroma
njegovega predhodnika FRBR, ki se je z vidika knjižnega trga kot učinkovit izkazal
predvsem v knjižničarskem okolju, njegova uporabnost pa se v založništvu in knjigotrštvu
še ni preverjala.
V svoje raziskave smo želeli vključiti čim več akterjev, ki na knjižnem trgu upravljajo s
podatki o knjigah. Za ta namen smo obravnavali različne ciljne skupine in s primernimi
raziskovalnimi metodami želeli pridobiti odgovore na vrsto raziskovalnih vprašanj, ki smo
jih glede na akterje razdelili v smiselne sklope. V prvem koraku smo želeli izvedeti:
-

Kakšno je trenutno stanje na področju metapodatkov za knjige v Sloveniji?

S tem namenom smo opravili študijo s slovenskimi in tujimi založniki v zvezi s težavami pri
upravljanju z metapodatki za knjige. Čeprav smo sprva načrtovali izvedbo Delfi študije, smo
zaradi težav pri pridobivanju zadostnega števila udeležencev in zaradi konsistentnosti mnenj,
pridobljenih v prvem krogu, odgovore slovenskih založnikov obravnavali kot intervjuje. Na
podlagi rezultatov smo zasnovali nov vprašalnik in izvedli intervjuje glede stanja na
področju založniških metapodatkov tudi s slovenskimi katalogizatorji. Izpostavljene težave,
priložnosti in priporočila udeležencev so bili povod za raziskovalno vprašanje naslednjega
sklopa, in sicer:
-

Kakšen bi bil sistem za vpis založniških metapodatkov, ki bi temeljil na načelih
modela LRM?

Želeli smo ugotoviti, kakšen sistem bi lahko odpravil trenutne težave pri upravljanju z
metapodatki na slovenskem knjižnem trgu. S tem namenom smo opravili ekspertno študijo
različnih slovenskih in tujih sistemov za vpis založniških metapodatkov in preverjali, opis
katerih entitet modela LRM trenutno omogočajo. Na podlagi ugotovitev smo podali
priporočila za uvedbo izboljšanega sistema za enotno opisovanje knjig, ki bi ustrezal
večjemu številu prejemnikov in bi v informacijskih sistemih učinkoviteje podpiral
uporabniške postopke.
V tretjem sklopu nas je zanimala tudi trenutna predstavitev in organizacija metapodatkov za
knjige, ki so dostopni končnim uporabnikom. Zato smo želeli izvedeti:
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Kakšna je vloga metapodatkov za knjige v spletnih knjigarnah?

V prvem koraku nas je zanimalo, katere metapodatke uporabnikom prikazujejo knjigotržci
in založniki, zato smo opravili ekspertno študijo slovenskih in tujih spletnih knjigarn ter
založniških spletnih strani, ki omogočajo nakup knjig. Pri tem nas ni zanimal le nabor
metapodatkovnih elementov, ampak tudi njihova funkcionalnost in podpora uporabniškim
postopkom pri iskanju novih naslovov in raziskovanju zbirke. V nadaljevanju smo želeli
izvedeti, kateri podatki o knjigah so v spletnih knjigarnah dejansko pomembni uporabnikom,
zato smo z bralci na to temo izvedli spletno anketo. Na ta način smo ugotavljali, ali je
trenutno stanje zadovoljivo ali pa bi bilo treba razmisliti o drugačni predstavitvi knjižnih
naslovov v spletnih knjigarnah in na drugih platformah, povezanih s knjigami.
Glede na to, da uporabniško ustvarjene vsebine lahko predstavljajo dober dodatek k
profesionalnemu opisu knjige in so izjemno pomembni za njeno izbiro, smo v zadnjem
sklopu opravili raziskave, povezane s spletnimi komentarji. V središču našega zanimanja je
bilo predvsem vprašanje:
-

Ali bi bil model LRM primeren kot osnova za organizacijo spletnih komentarjev?

Najprej smo opravili analizo vsebine spletnih komentarjev na Amazonu, ki smo jo kasneje
razširili tudi na analizo komentarjev v sodelovalnih katalogih in v katalogih prihodnje
generacije. Na ta način smo želeli preveriti, kateri vidiki knjige so prisotni v spletnih
komentarjih in ali je njihova trenutna predstavitev učinkovita. V naslednjem koraku smo
izvedli ekspertno študijo orodij za upravljanje s spletnimi komentarji in ugotavljali njihovo
funkcionalnost na različnih platformah. V zadnjem koraku smo s pomočjo intervjujev in
reševanjem nalog izvedli študijo, kjer smo z udeleženci v več krogih testirali uporabnost
metode za urejanje spletnih komentarjev, ki bi temeljila na entitetah modela LRM.
Z namenom pridobivanja odgovorov na naša vprašanja smo z različnimi metodološkimi
pristopi izvedli devet raziskav. Opis posamičnih raziskav s podrobnejšimi raziskovalnimi
vprašanji, opisom metodologije, rezultati in diskusijami so predstavljeni v sledečih
poglavjih. V Preglednici 5 se nahaja seznam opravljenih raziskav z osnovnimi informacijami
glede ciljne skupine, namena, uporabljene metode, velikosti vzorca in časovnega okvira za
posamično študijo. Raziskave so v razpredelnici zaradi preglednosti in smiselnosti
razporejene glede na faze življenjskega kroga metapodatkov za knjigo.
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Spletni komentarji na
Amazonu

Spletni komentarji na
različnih platformah

Orodja za spletno
komentiranje

Bralci spletnih
komentarjev

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Intervju z
reševanjem nalog

Ekspertna študija

Ekspertna študija

Ekspertna študija

Delfi študija/intervju

Identifikacija težav in ovir v
zvezi z metapodatki za knjige

Založniki

1.

Analiza lastnosti tujih in
slovenskih sistemov za vnos
metapodatkov za knjige

Metoda

Namen raziskave

Fokus raziskave

Raziskava

50 udeležencev

4 platforme

523 spletnih
komentarjev

600 spletnih
komentarjev

113 anketirancev

66 slovenskih in
ameriških spletnih
knjigarn

4 slovenski in tuji
obrazci za vnos
metapodatkov

6 katalogizatorjev iz
NUK-a in UKM-a

3 slovenski založniki

Vzorec

Avgust-oktober 2015

Marec 2018

Marec 2018

Marec 2015

Februar 2017

November 2016 –
februar 2017

Junij-julij 2018

Julij 2018

April 2017

Časovni okvir
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Preglednica 5: Pregled opravljenih raziskav
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RAZISKAVE

6.1 TEŽAVE ZALOŽNIŠKIH METAPODATKOV
Založniki so prvi ustvarjalci metapodatkov o knjigi, zato je zelo pomembno, da so le-ti
kvalitetni. Medtem ko v tujini nekatere večje organizacije za ustvarjanje in izmenjavo
knjižnih metapodatkov uporabljajo uveljavljene enotne metapodatkovne sheme in standarde,
na primer ONIX for Books, slovenski založniki tega pristopa (še) ne prakticirajo. Iz pregleda
literature smo razbrali, da se večina predvsem manjših založnikov sooča s težavami, kot so
pomanjkanje znanja s področja metapodatkov ter posledično kreiranje nepopolnih in
nepravilnih opisov knjig (Development, Use, and Modification, 2012), uporaba različnih
neenotnih standardov in orodij za opisovanje knjig (Beky, 2004), večkratno kreiranje opisov
za iste knjige in njihove verzije, ki jih morajo v rahlo spremenjeni obliki posredovati
različnim poslovnim partnerjem (Coviello in Bell, 2016; O'Leary, 2012; Register in Mcllroy,
2015), in nezmožnost identifikacije dela, ki stoji nad vsemi oblikami neke knjige (Carpenter,
2010; Kasdorf, 2014). Vlaganje energije v kvaliteto metapodatkov ter prehod na enotni
standard predvsem manjšim založnikom onemogočajo visoka cena standardizacije,
pomanjkanje časa in neprepoznavanje povezave med uporabo univerzalnega standarda in
njegovimi dolgoročnimi pozitivnimi vplivi (Beky, 2004).
Sklepamo, da se tudi založniki v Sloveniji soočajo s podobnimi težavami. Čeprav se pri nas
nekatere založbe in platforme v smislu opisa knjig že zgledujejo po ONIX-u, to ni splošno
razširjena praksa. Poleg tega v Sloveniji poznamo tudi poizkuse standardizacije knjižnega
opisa založnikov s pomočjo spletnega obrazca E-prijava knjig, ki pa ni doživel splošne
uporabe. Večina slovenskih založnikov za ustvarjanje metapodatkovnega opisa tako še
vedno uporablja Excelove in Wordove datoteke ter interne sheme (Breznik Močnik et al.,
2013; Jug, 2014). To pomeni, da morajo za ustvarjanje in izmenjavo podatkov o svojih
knjigah uporabljati različne obrazce in ročno vpisovati podatke, ki jih zahtevajo knjižnice za
pripravo CIP-a, JAK za podatek o enotni ceni knjige, različne spletne knjigarne za prodajo
ipd. Poleg podvajanja dela tu nastopi tudi problematika pomanjkanja znanja in razumevanja
metapodatkov s strani založnikov, o katerem poročajo že Breznik Močnik et al. (2013).
Čeprav lahko sklepamo o morebitnih težavah, s katerimi se soočajo slovenski založniki, pa
je malo znanega o tem, ali sami te težave sploh prepoznajo in katere so po njihovem mnenju
trenutne ovire v zvezi z metapodatki za knjige.
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Raziskovalna vprašanja
V naši raziskavi nas je zanimalo, katere trenutne težave v zvezi z metapodatki prepoznajo
založniki pri različnih opravilih, kot so ustvarjanje knjižnega opisa, izmenjava podatkov s
poslovnimi partnerji, iskanje zunanjih informacij o knjigi in spreminjanje opisa po izidu
knjige. Želeli smo pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Katere so glavne ovire, ki jih založniki prepoznajo v procesu ustvarjanja
metapodatkov za knjige in pri opisovanju različnih verzij knjig z isto vsebino?
Informacije o knjigah so lahko ustvarjene za različne namene, včasih pa je knjiga izdana v
različnih formatih in verzijah. Ravno tako poznamo razlike med izdajami, na primer manjše
spremembe v besedilu, različni prevodi, ilustracije, dodatki ipd. Zanimalo nas je, s kakšnimi
problemi se soočajo založniki pri kreiranju opisov, predvsem ko gre za različne verzije iste
knjige.
RV2: Katere so glavne težave, ki se lahko pojavijo zaradi sodelovalnega ustvarjanja
opisov in zaradi izmenjave informacij o knjigah med različnimi poslovnimi partnerji?
Pogosto opisa posamične knjige ne ustvari le ena organizacija, saj se v različnih fazah
življenjskega kroga knjige informacije lahko dopolnijo, prilagodijo ali celo spremenijo glede
na potrebe in cilje poslovnih partnerjev. Poleg tega organizacije na knjižnem trgu uporabljajo
različne načine izmenjave informacij o knjigah, kot so na primer elektronska pošta, spletni
obrazci in druga orodja. Zanimalo nas je, kakšne so težave ustvarjanja opisa in izmenjave
informacij med različnimi organizacijami na knjižnem trgu.
RV3: Katere so glavne težave pri iskanju in uporabi podatkov iz zunanjih virov?
Nekatere informacije v povezavi s knjigo, kot so na primer kritike, nominacije, nagrade,
avtorjeva biografija ipd., lahko pridobimo izven organizacije, ki ustvarja opis knjige. Glede
na to, da so to običajno zanimive informacije za kupce, bi jih založniki in knjigotržci morda
želeli vključiti v opis knjige in jih tako izpostaviti na spletu. Zanimalo nas je, ali imajo
založniki težave pri iskanju, pridobivanju in uporabi tovrstnih informacij.
RV4: Katere so glavne težave, ki se lahko pojavijo v procesu spreminjanja in
posodabljanja informacij o knjigah po njihovem izidu?
Včasih se informacije o knjigi spremenijo oziroma dopolnijo tudi po njenem izidu. To se
zgodi v primeru, ko želimo izpostaviti dodatne podatke o knjigi ali trenutne dogodke, ki so
s knjigo povezani. Ravno tako se lahko opis spremeni, ko želimo specifično knjigo povezati
s sorodnim izdelkom, kot so različne izdaje istega dela, nadaljevanja ali predelave, kot je
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recimo film. Zanima nas, na kakšne težave založniki naletijo pri poskusu ažuriranja že
obstoječega opisa knjige.
Metodologija
Za potrebe raziskave smo aprila 2017 zasnovali študijo Delfi, v katero smo želeli vključiti
čim več slovenskih in ameriških založnikov ter primerjati stanje na dveh različnih knjižnih
trgih. Omenjena metoda je namreč primerna za skupinsko raziskovanje z eksperti, njeni
rezultati pa služijo konstrukciji teorij, razumevanju problemov ter odkrivanju priložnosti in
rešitev na področjih, kjer nimamo popolnega znanja o nekem pojavu (Holsapple in Joshi,
2002; Skulmoski, Hartman in Krahn, 2007). S pomočjo te študije smo želeli ugotavljati
razlike med tujimi in domačimi praksami v zvezi z metapodatki za knjige ter jih primerjati
s stanjem, ki je po mnenju založnikov optimalno.
S pomočjo spletnega orodja 1ka smo oblikovali dva vprašalnika, slovenskega in angleškega,
s katerimi smo nameravali pridobiti odgovore sodelujočih. Slovenska različica vprašalnika
se nahaja v Prilogi 1. Glede na to, da je glavni namen študij Delfi doseči konsenz med
sodelujočimi eksperti v več krogih (Hasson, Keeney in McKenna, 2000), smo pripravili tudi
osnutek nadaljnjih vprašalnikov in si zastavili časovni okvir raziskave.
Za namene študije in zaradi raznolikosti slovenskega in ameriškega knjižnega trga smo
ustvarili dva vzorca, ki sta zajemala udeležence iz Slovenije in Amerike. V vsak vzorec smo
želeli vključiti praktike iz založb, ki imajo tudi lastno spletno knjigarno ali pa s svoje spletne
strani ponujajo povezavo na druge spletne knjigarne, kjer uporabniki lahko kupijo njihove
knjige. Izbirali smo med založniki, ki so izdali vsaj nekaj leposlovnih del in zanje ponujajo
zadosten nabor metapodatkov, ki so potrebni za najdenje, identifikacijo, izbiro in pridobitev
knjig. To so navedba avtorja in naslova, slika naslovnice, opis, cena, identifikator ali leto
izida (v primeru, ko je ta podatek zadosten za identifikacijo knjige) ter oblika oziroma
nosilec. Glede na to, da je slovenski knjižni trg majhen, smo v vzorec vključili vse slovenske
založnike, ki so ustrezali prej omenjenim kriterijem, in jih je bilo mogoče najti v publikaciji
Slovenian Publishers (2008) ter na spletni strani knjižnega agregatorja Knjige na trgu. Do
celotnega seznama ameriških založnikov nismo imeli dostopa, zato smo za drugi vzorec
izbrali vse ameriške založnike, ki ustrezajo zgoraj omenjenim kriterijem in so prisotni na
spletni strani PublishersGlobal29. Na ta način smo identificirali 33 slovenskih (Priloga 2) in

29

Dostopno na: http://www.publishersglobal.com/
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33 ameriških (Priloga 3) založnikov, ki bi bilo primerni za udeležbo v naši študiji. S pomočjo
informacij, najdenih na spletnih straneh, smo po elektronski pošti kontaktirali udeležence in
jim posredovali prošnjo za sodelovanje z navodili za izpolnjevanje, obrazložitvijo nalog in
namenom raziskave ter vprašalnik in zastavljen časovni okvir poteka študije.
Kljub večkratnim prošnjam in opomnikom smo pridobili le tri v celoti izpolnjene
vprašalnike. Sodelujoči, ki prihajajo iz treh pomembnih slovenskih založb, so podali zelo
zanimive in konsistentne odgovore, zato smo se odločili, da jih analiziramo. Glede na to, da
je bilo število sodelujočih premajhno za izpeljavo Delfi študije, smo se odločili, da bomo
vrnjene vprašalnike obravnavali kot spletne intervjuje.
Sodelujoči
V raziskavi so sodelovali eksperti treh slovenskih založb, ki se z metapodatki ukvarjajo v
okviru založbe Mladinska knjiga, Beletrina in UMco. Vsi udeleženci že več kot 6 let pri
svojem delu opravljajo naloge, povezane s podatki o knjigah, z njimi pa se srečujejo na
različne načine. Njihove primarne naloge v zvezi z metapodatki so kreiranje podatkov za
tiskani knjižni program in elektronske knjige, pridobivanje CIP-a, prijava knjig v sistem
Enotna cena knjige ter uporaba metapodatkov za prodajo in promocijo knjig. Eden izmed
udeležencev je omenil, da se z metapodatki na delovnem mestu srečuje tudi pri analizi trga
in knjižnega programa ter pri pripravi poročil o programu. Udeleženci pri svojem delu ne
uporabljajo enotnih metapodatkovnih standardov, metapodatke pa shranjujejo in
izmenjujejo s pomočjo različnih orodij. Vsi udeleženci pri svojem delu uporabljajo Excelove
datoteke, dva posameznika sta navedla tudi interne in spletne metapodatkovne obrazce, en
udeleženec pa za upravljanje z metapodatki uporablja tudi Wordove datoteke.
Rezultati
Udeležencem smo v vprašalniku predstavili šest različnih situacij, kjer bi v zvezi z
metapodatki lahko prišlo do težav, in jih naprosili, da navedejo vsaj tri glavne težave in ovire,
ki jih v teh situacijah opažajo. To so ustvarjanje metapodatkov, opisovanje različnih verzij z
isto vsebino, komunikacija in sodelovanje z ostalimi organizacijami, izmenjava podatkov s
poslovnimi partnerji, uporaba in pridobivanje informacij iz zunanjih virov ter spreminjanje
in posodabljanje podatkov po samem izidu knjige. Kljub temu da so udeleženci podali
raznolike odgovore, le-ti nakazujejo na precej podobne probleme pri vseh situacijah.
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6.1.4.1 Ustvarjanje metapodatkov za knjige
Udeleženci so izpostavili različne težave oziroma ovire, ki nastajajo pri samem ustvarjanju
metapodatkov za knjige. Močno je bilo izraženo pomanjkanje znanj, med katera spada
nepoznavanje osnovnih pravil metapodatkov, nepoznavanje specifik ciljne publike in
subjektivno odločanje pri kreiranju metapodatkov. Opozorili so tudi na večkratno poročanje
o istih knjigah v različne sisteme, na primer v NUK za ustvarjanje CIP-a, na portal za prijavo
enotne cene knjige in knjigarnam za prodajo. Pri tem je problematična predvsem
nekompatibilnost teh sistemov, pomanjkanje in upoštevanje standardizacije ter odsotnost
normativne kontrole. Zato prihaja tudi do več različnih opisov za isto stvar, kot so neenotni
naslovi za posamezno knjigo in različni opisi za eno vsebino na različnih nosilcih, kar pa naj
bi bila predvsem procesna težava. Ovira je tudi pomanjkanje časa in osebja za kreiranje
metapodatkov za knjige.
6.1.4.2 Komunikacija, sodelovanje in izmenjava podatkov z drugimi organizacijami
Glede na odgovore sodelujočih je sodelovanje pri ustvarjanju metapodatkov za knjige zelo
šibko, oziroma ga sploh ni. V življenjskem krogu knjige se kreira preveč opisov za isto
knjigo, ki jih je treba izmenjevati prek različnih, nestandardiziranih in nekompatibilnih
sistemov. Pri tem želi vsak prejemnik pridobiti specifičen nabor podatkov, ki jih prilagodi
svojim potrebam in informacijskim sistemom. Udeleženci so opazili tudi posploševanje in
raznolik pogled na vsebino med partnerji ter prilagajanje delovnim procesom ali navadam,
kar vodi v že prej omenjeno subjektivnost. Ponovno je bilo omenjeno nepoznavanje
osnovnih pravil metapodatkov in specifik ciljne publike.
6.1.4.3 Uporaba in pridobivanje podatkov iz zunanjih virov
Pri uporabi in pridobivanju podatkov iz zunanjih virov je problematična predvsem ažurnost
in zastarevanje podatkov, ki jih je treba neprestano obnavljati. Založniki nad zunanjimi viri
nimajo neposredne kontrole, kar pomeni, da ob morebitni spremembi morda podatki o knjigi
niso več relevantni ali so celo neresnični. Oviro lahko predstavljata neustrezna vsebina in
neprimeren način pisanja besedil, ki je na primer preveč strokoven ali splošen. Težava se
pojavi tudi zaradi neustreznega citiranja oziroma uporabe kritik, recenzij in biografij brez
dovoljenja avtorja ali medija, v katerem je bila kritika objavljena.
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6.1.4.4 Spreminjanje in posodabljanje metapodatkov po izidu publikacije
Udeleženci so izpostavili, da je spreminjanje in popravljanje metapodatkov po samem izidu
knjige skoraj nemogoče. Eden izmed razlogov je nepoznavanje osnovnih pravil
metapodatkov, drugi pa zastarevanje in ažurnost podatkov. Udeleženec je podal naslednjo
razlago: »Pri ogromni količini naslovov je težko slediti spremembam. Če si lahko
privoščimo fokus na nekaj sto knjig in avtorjev, nam na drugi strani zmanjka virov za
obnavljanje. Bolj splošne informacije, ki ne zastarijo tako hitro, pa prinašajo slabši opis«.
Razprava
Rezultati so pokazali, da se založniki na slovenskem knjižnem trgu zavedajo težav v
povezavi z metapodatki za knjige. Pri svojem delu še vedno ne uporabljajo enotnih
metapodatkovnih standardov, za opis knjig pa upravljajo z različnimi spletnimi in internimi
orodji. Navedene težave in ovire so podobne tistim, ki smo jih na podlagi pregleda literature
identificirali tudi na tujih knjižnih trgih.
Na podlagi odgovorov lahko izpostavimo pet glavnih založniških problemov v zvezi z
metapodatki na slovenskem knjižnem trgu. Prva ovira je pomanjkanje znanja o metapodatkih
in ciljnih skupinah, o čemer poročajo tudi Breznik Močnik et al. (2013). Kljub pomanjkanju
časa in osebja so založniki prisiljeni v večkratno kreiranje zapisov za različne sisteme in
različne verzije knjige. Razlog temu naj bi bili po mnenju sodelujočih predvsem
nestandardizirani sistemi, ki rezultirajo tudi v neenotnih opisih knjig. Glede na to, da vsak
prejemnik želi pridobiti podatke po meri, pri tem pa manjka kontrola njihovih vrednosti,
prihaja do subjektivnosti ustvarjalcev metapodatkov in posledično tudi pri končnih opisih.
Predvidevamo, da razlog za to leži tudi v nesodelovanju med organizacijami, ki je lahko
hkrati posledica in razlog za težave, ki se pojavljajo na področju knjižnih metapodatkov.
Na tej točki želimo poudariti, da so v naši raziskavi sodelovali le profesionalni založniki, ki
imajo večjo knjižno produkcijo in z metapodatki upravljajo pogosteje kot na primer
samozaložniki in priložnostni založniki, ki jih je v Sloveniji zelo veliko (CeZaR, 2019). Na
podlagi tega lahko predvidevamo, da imajo slednji še večje težave v zvezi z metapodatki za
knjige, predvsem v smislu obveznega posredovanja podatkov drugim organizacijam.
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METAPODATKI ZA KATALOGIZACIJO IN UPORABA SISTEMA CATSI

Prvi prejemniki založniških metapodatkov v Sloveniji so knjižničarji, ki najprej pripravijo
CIP zapis, nato pa opravijo še popolno katalogizacijo knjige. Katalogizacija v večini držav
še vedno poteka ročno s pomočjo podatkov iz gradiva, ponekod pa so že začeli prakticirati
avtomatično prevzemanje založniških metapodatkov, ki obogati opise knjig in skrajša čas
ustvarjanja zapisov (Debus-López et al., 2012; Godby, 2012). Kljub pozitivnemu odzivu na
take projekte lahko ovire za učinkovito implementacijo povzročajo pomanjkljivi in
nepravilni založniški podatki ter pomanjkanje normativne kontrole imen (Burton, 2001).
Trenutno morajo založniki v Sloveniji podatke za katalogizacijo in pripravo CIP zapisa
posredovati na dva različna načina. Za tiskane knjige je potrebno njihove informacije poslati
po elektronski pošti, za katalogizacijo elektronskih knjig pa se od leta 2016 uporablja tudi
sistem CatSi. Vizija le-tega je postati osnova bodočega sistema, s pomočjo katerega bi lahko
založniki izvedli vse zakonsko potrebne postopke v zvezi z e-gradivom, ki jih morajo
trenutno urediti na različnih portalih (CatSi, 2018). To bi razrešilo problematiko večkratnega
ustvarjanja opisa iste knjige za različne prejemnike, o kateri so v intervjujih poročali tudi
založniki. Poleg tega so navajali tudi druge ovire v zvezi z ustvarjanjem in upravljanjem
metapodatkov za knjige, kot so neznanje s področja metapodatkov, šibka komunikacija z
drugimi organizacijami ter nestandardiziranost sistemov in opisov knjig.
ISBN številka in CIP sta obvezna elementa vsake knjige, za njuno pripravo pa mora vsak
slovenski založnik knjižnicam posredovati podatke o svojih knjigah. To pomeni, da imajo
katalogizatorji dober vpogled v trenutno stanje in morebitne težave v zvezi z založniškimi
metapodatki na knjižnem trgu. Glede na to, da smo s predhodnimi intervjuji že pridobili
vpogled v to problematiko z vidika založnikov, nas je zanimala situacija tudi s perspektive
knjižničarjev, ki se dnevno srečujejo z opisovanjem publikacij različnih založb in drugih
organizacij.
Raziskovalna vprašanja
Pri tej raziskavi smo želeli pridobiti mnenje katalogizatorjev glede težav in priložnosti v
zvezi s podatki o knjigah, ki jih pridobivajo od založnikov. Želeli smo tudi izvedeti, kakšno
je njihovo mnenje glede trenutnega delovanja sistema CatSi in katere ovire in možnosti
predstavlja potencialna uporaba enotnega sistema za opis knjig. V raziskavi smo želeli
pridobiti odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja:
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RV1: Katere težave katalogizatorji opažajo v zvezi s trenutnim načinom posredovanja
in pridobivanja podatkov o knjigah s strani založnikov?
Na podlagi odgovorov založnikov smo izvedeli, da je problematično predvsem večkratno
posredovanje podatkov prejemnikom z različnimi zahtevami. Omenili so, da je težava tudi
pomanjkanje znanj v zvezi z metapodatki in da je komunikacija med različnimi
organizacijami v zvezi z metapodatki precej šibka. Zanimalo nas je, kakšne izkušnje imajo
na tem področju knjižničarji, ki morajo komunicirati z velikim številom založnikov.
RV2: Kakšne so prednosti in pomanjkljivosti sistema CatSi ter katere so po mnenju
katalogizatorjev priložnosti za njegovo izboljšavo?
Po dveh letih obstoja sistema CatSi so ga nekateri katalogizatorji imeli priložnost dobro
spoznati. Zanimalo nas je, kakšne prednosti opažajo pri uporabi tega sistema in ali se pri
delu z njim srečujejo s težavami, ki bi jih bilo mogoče odpraviti.
RV3: Kakšne priložnosti in ovire vidijo katalogizatorji pri prevzemanju založniških
metapodatkov?
Glede na to, da imajo založniki pri upravljanju z metapodatki drugačne cilje od knjižničarjev,
pričakujemo, da se nabor uporabljanih metapodatkovnih elementov med strokama razlikuje.
Poleg tega ti dve skupini podatke ustvarjata v različnih formatih in oblikah, kar lahko
predstavlja tako tehnične kot vsebinske težave. Zato nas je zanimalo, kakšne priložnosti
katalogizatorji vidijo pri prevzemanju založniških metapodatkov in ali slutijo težave, ki jih
lahko prinese ta dejavnost.
RV4: Kakšne bi bile po mnenju katalogizatorjev prednosti uporabe enotnega sistema
za vpis knjižnih metapodatkov in kakšne težave bi se lahko pojavile zaradi uporabe letega?
Učinkovit enotni sistem za vpis metapodatkov za knjige bi založnikom omogočal prihranek
dela, časa in denarja. Obrazec E-prijava knjig s podobnim namenom ni doživel večje
uporabe, CatSi pa ob prilagoditvah predstavlja dobro osnovo za sistem, prek katerega bi se
podatki o knjigi lahko posredovali tudi za namene prijave enotne cene knjige, oddajo
obveznega izvoda elektronskih knjig v SVAROG, opis knjige za portal Bližji knjigi ipd.
Zanimalo nas je, kakšno je mnenje katalogizatorjev glede enotnega sistema za vpis
metapodatkov in katere težave ob morebitni uvedbi pričakujejo.
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RV5: Ali bi bila po mnenju katalogizatorjev uporaba takšnega sistema na slovenskem
knjižnem trgu sploh izvedljiva?
Priprava in vzdrževanje enotnega sistema za vpis in posredovanje metapodatkov o knjigah
bi bila kljub pričakovanim prednostim precej zahtevna in draga naloga. Zanimalo nas je, kdo
bi moral po mnenju knjižničarjev tak projekt voditi in ali je po njihovem mnenju uporaba
zamišljenega sistema na slovenskem knjižnem trgu sploh izvedljiva.
Metodologija
Z željo po boljšem razumevanju dejanskega stanja metapodatkov na slovenskem knjižnem
trgu smo julija 2018 izvedli intervjuje s slovenskimi knjižničarji. K raziskavi so bili po
elektronski pošti povabljeni katalogizatorji, ki delujejo v okviru Narodne in univerzitetne
knjižnice (NUK) in Univerzitetne knjižnice Maribor (UKM). Zaradi specifike vprašanj smo
za sodelovanje zaprosili tiste katalogizatorje, ki se pri svojem delu ukvarjajo tudi s pripravo
CIP zapisa in z dodeljevanjem ISBN številk.
Za pridobivanje odgovorov je bil uporabljen strukturiran intervju, sestavljen iz štirih
sklopov. Prva dva sklopa sta se nanašala na praktično delo in komunikacijo z založniki,
druga dva sklopa pa sta bila teoretične narave in sta od udeležencev želela pridobiti mnenje
o drugačnih pristopih katalogizacije, ki se že uporabljajo ponekod v tujini. Uporabljen
vprašalnik se nahaja v Prilogi 4.
Zaradi lažje izvedbe smo intervjuje z udeleženci iz UKM-a izvedli v obliki asinhronega
spletnega intervjuja, katalogizatorje iz NUK-a pa smo izprašali osebno. Vsi udeleženci so
po elektronski pošti že vnaprej pridobili vprašalnik, kar pomeni, da so se na vprašanja lahko
pripravili. Pogovor z drugo skupino se je za potrebe prepisa tudi zvočno snemal, kasneje pa
je bila opravljena natančna transkripcija in analiza podanih odgovorov.
Sodelujoči
V raziskavi je sodelovalo 6 katalogizatorjev iz dveh slovenskih knjižnic (NUK in UKM), ki
se poleg drugih zadolžitev ukvarjajo tudi s pripravo CIP zapisov in dodeljevanjem ISBN
številk. Med udeleženci je bilo 5 žensk in en moški, med katerimi sta dve udeleženki
zaposleni v UKM-u, štirje udeleženci pa v NUK-u. Štirje izmed sodelujočih intervjuvancev
se ukvarjajo predvsem s katalogizacijo tiskanih publikacij, dva pa za pripravo
bibliografskega zapisa uporabljata tudi nov sistem CatSi, ki je namenjen izključno
katalogizaciji elektronskih publikacij.
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Rezultati
6.2.4.1 Težave pri ustvarjanju CIP zapisov in dodeljevanju ISBN številk
Udeleženci raziskave menijo, da do težav v zvezi z založniškimi metapodatki poleg
površnosti prihaja predvsem zaradi nevednosti s strani nekaterih založnikov. Prosilci za CIP
namreč včasih ne poznajo ozadja in ne vedo, kam in zakaj se morajo prijaviti ter kaj je namen
nekaterih postopkov. Pri tem tudi ne poznajo zakona in ne razumejo, zakaj so nekateri
podatki in predpisana oblika le-teh pomembni oziroma potrebni. Udeleženka pravi, da je
bilo kvaliteten opis lažje ustvariti v časih, ko so katalogizatorji prejemali zadnji korekturni
izvod, saj danes pridobijo le par strani podatkov. Knjižničarji se morajo namreč pri svojem
delu držati točno določenih pravilnikov in standardov, kot je na primer Zakon o obveznem
izvodu, ISBD ter PPIAK, ki za obdelavo publikacij zahtevajo navajanje podatkov iz gradiva.
Knjižničarji poudarjajo, da čeprav tudi pri večjih založnikih prihaja do problemov in
nerazumevanja, največ dela in popravkov prihaja zaradi neformalnih oziroma priložnostnih
založnikov, kot so samozaložniki, društva, podjetja ipd.
Nepravilni in manjkajoči podatki
Težave pri katalogizaciji nastajajo, ker katalogizatorji pogosto ne prejmejo vsega
zahtevanega gradiva, potrebnega za ustvarjanje zapisa. Udeleženci poročajo, da nekateri
založniki ne razločijo, kaj sta ovitek in naslovna stran, zato včasih pošiljajo le podatke iz
knjižnega ovitka. Poleg tega založniki pogosto niso prepričani, katere podatke naj bi kolofon
obsegal, ali celo ne vedo, kaj kolofon sploh je. Vsi udeleženci poudarjajo problematiko
manjkajočih ali nepravilno oblikovanih kolofonov, ki pa so po zakonu obvezni. Včasih se
zgodi, da založniki iz NUK-ove spletne strani prevzamejo shemo kolofona, navedejo
podatke in jih v alinejah pošljejo knjižničarjem. Udeleženka pravi, da taki podatki zanje niso
koristni, saj je katalogizacija delo s podatki iz knjige. To pomeni, da morajo za opis izhajati
tudi iz podatkov v kolofonu, in sicer v obliki, ki bo navedena v publikaciji. Zato je
problematično, ko knjižničarji prejmejo nekakšno nelogično kopijo podatkov ali starega
kolofona, ko gre za ponatis, z opombo, naj katalogizator samo spremeni podatek o letu izida.
Informacije o knjigi včasih niso konsistentne niti na sami publikaciji, saj prihaja tudi do
neujemanja podatkov na naslovni strani in na ovitku. Druga udeleženka poroča, da založniki
pogosto pošiljajo podatke, ki naj bi v kolofonu bili, po zaključenem postopku pa kolofona v

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

99

publikaciji ni, saj določeni založniki mislijo, da je CIP njegovo nadomestilo. V nekaterih
primerih si založniki celo poskušajo CIP zapis pripraviti kar sami.
Katalogizatorji so navedli kar nekaj podatkov, ki zaradi odsotnosti ali napačne oblike
podaljšujejo katalogizacijski proces. Pogosto morajo knjižničarji naknadno pridobivati
podatke o nakladi, formatu in o izdaji. Slednja je problematična tudi iz terminološkega
vidika, saj včasih založniki ne vedo, kaj je razlika med različnimi tipi izdaj. Poleg tega ne
ločijo med »copyrightom« in datumom izida. Pri navajanju se zgledujejo po primerih iz
tujine, ki pa so zaradi drugačne zakonodaje za naš trg neprimerni. Tekom intervjuja so
udeleženci tudi pogosto navedli probleme s podatki o avtorstvu. Tu so predvsem ciljali na
proces identifikacije ustvarjalcev, ki se brez zadostnih informacij lahko zelo zavleče,
predvsem v primerih, ko ima avtor soimenjaka ali ko še ni prisoten v normativni datoteki
osebnih in korporativnih imen CONOR.SI.
Spreminjanje podatkov po izidu knjige
Podatki, poslani za ustvarjanje CIP-a in katalogizacijo, se pogosto spreminjajo tudi po
samem izidu knjige. Kljub temu da udeleženci raziskave nimajo vedno dostopa do izdanih
publikacij, so med svojim delom že opazili razlike med podatki na publikaciji in v opisu,
predvsem za tiskane publikacije, kjer je CIP še vedno strukturiran. Ena izmed udeleženk
ocenjuje, da se podatki spremenijo pri 10 % publikacij, katerim je bil CIP že dodeljen, druga
udeleženka pa meni, da gre kar za 20 % takih publikacij.
Nekateri založniki v tej fazi spreminjajo bistvene podatke, na primer naslove, prevode
naslovov, podnaslove in naklado. Večina udeležencev opaža tudi spremembe pri zapisu
avtorjev, kar velja predvsem za strokovna in znanstvenoraziskovalna dela. Nekateri
založniki želijo navesti vse avtorje ali spremeniti vrstni red ustvarjalcev, včasih pa kakšno
ime tudi umakniti. Največji problem nastane, če založniki sami »popravijo« ali preuredijo
CIP zapis. V tem primeru podatke spremenijo v zapisu in na naslovnici, popravka pa
knjižnici ne sporočijo. Udeleženec je na primer poročal o primeru, kjer je založnik v neki
angleški knjigi pripravljen CIP prevedel v angleščino, kar seveda ni dovoljeno.
Druga udeleženka pravi, da kljub spreminjanju podatkov po katalogizacijskem procesu teh
primerov ni toliko, kolikor jih je bilo včasih. Založniku pripravljen CIP zapis namreč
pošljejo s spremnim dopisom, kjer je navedeno, da morajo na napake in spremembe
nemudoma opozoriti katalogizatorje. To naj bi bil tudi eden izmed razlogov, da do opozoril
glede sprememb danes prihaja pogosteje, kar posledično pomeni tudi manj napak v zapisih.
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Tehnične težave
Včasih se pri delu udeležencev pojavijo tudi težave, povezane s tehnologijo oziroma s
programi, ki jih uporabljajo za pomoč pri katalogizaciji. Eden izmed takih problemov
nastane zaradi posredovanja gradiva v oblikah, ki jih delovna orodja katalogizatorjev ne
podpirajo. V takšnih primerih knjižničarji porabijo ogromno časa za ustrezno tehnično
podporo, ki omogoča, da gradivo sploh odprejo. Poleg tega založniki občasno posredujejo
neaktivne ali samo začasno aktivne povezave do elektronskih publikacij, ki jih po opravljeni
katalogizaciji spremenijo. To pomeni, da bo povezava v kataložnem zapisu neaktivna in s
tem neuporabna.
Komunikacija med knjižničarji in založniki
V primeru zapletov morajo založniki in katalogizatorji vzpostaviti komunikacijo, s katero
naj bi razrešili nejasnosti. Ta komunikacija za tiskane knjige večinoma poteka po elektronski
pošti. V primeru, ko založnik posreduje tudi svojo telefonsko številko, običajno razreševanje
težav prek pogovora terja veliko manj časa kot dopisovanje. Vsi udeleženci so poudarili, da
morajo z založniki redno komunicirati in da le redkokdaj postopek steče brez popravkov. Pri
tem je z vidika zaposlenih stalno pojasnjevanje enakih postopkov in opozarjanje na
pomanjkljive podatke časovno zelo potratno in zamudno.
Udeleženci so močno pohvalili komunikacijo, ki je zelo vzorna in zgledna predvsem s
formalnimi založniki. V primeru dobre komunikacije so tako založniki kot knjižničarji veseli
opozorjenih napak oziroma sprememb. Na te se katalogizatorji odzovejo izjemno hitro,
običajno v istem dnevu, saj se zavedajo, da je večina publikacij tik pred tiskom. Seveda za
izvedbo popravkov zahtevajo tudi posodobljen kolofon, saj je včasih iz samega opisa
zahtevanih sprememb težko razumeti, kaj ima založnik v mislih.
Včasih pa komunikacija ne poteka brez težav, te pa naj bi izvirale predvsem iz neznanja in
nerazumevanja priložnostnih založnikov. Udeleženka pravi: »Zaplete rešimo v trenutku, ni
pomembno, ali po mailu ali telefonu, saj so [formalni založniki] usposobljeni za delo. Te
komunikacije je res veliko in poteka dobro. Zaplet je pri neformalnih založnikih«. Pri tem
razloži tudi, da imamo v Sloveniji veliko neformalnih založnikov, saj je pošiljatelj lahko
kdorkoli in gre pri razreševanju težav običajno za vedno nove osebe. Komunikacija in
odpravljanje nepravilnosti v podatkih ima tako hkrati tudi nekakšno izobraževalno funkcijo,
saj knjižničarji podajajo povratne informacije založnikom in se ne zadovoljijo, dokler
kolofon ni popoln. Pogosto jih je potrebno tudi usmeriti na vire dodatnih informacij, kot sta
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NUK-ova spletna stran in Zakon o obveznem izvodu. Medtem ko večji založniki pogosto
posredujejo svojo telefonsko številko in v primeru zapletov pokličejo tudi sami, udeleženci
navajajo, da je z neformalnimi založniki včasih problematično vzpostaviti komunikacijo.
Opažajo, da zadnje čase novejši založniki ne prilagajo telefonskih številk, komunikacija, ki
je zelo neformalna, pa večinoma poteka po elektronski pošti. Pri tem opozarjajo, da bi bilo
določene težave lažje razrešiti po telefonu, predvsem če je nekomu potrebno razložiti
osnovne stvari. V nekaterih primerih se komunikacija celo ustavi, založniki pa knjižničarje
kontaktirajo šele, ko opazijo, da CIP-a za določeno publikacijo še niso pridobili.
Težava komunikacije po elektronski pošti je tudi v tem, da poteka le med dvema osebama.
Tako v primeru pomanjkljivosti ali nezaključenega postopka v primeru menjave drug
katalogizator ne ve za morebitne dogovore med založnikom in katalogizatorjem, ki je CIP
začel pripravljati.
Način dela knjižničarjev
Udeleženka pravi, da je Slovenija specifična v tem, da je založnik lahko kdorkoli, kar pomeni
potencialno dva milijona ljudi. Dnevno tako katalogizatorji lahko prejmejo tudi 40 ali več
zahtevkov za pripravo CIP zapisa. Zagotovo je polovica prosilcev neformalnih založnikov,
ki običajno nimajo celostnega znanja o tem, katere podatke morajo posredovati in kakšna
mora biti njihova oblika. Največ dela pri ustvarjanju CIP-a naj bi predstavljala komunikacija
med založnikom in knjižničarjem, udeleženci pa poročajo tudi, da je včasih potrebnih do 5
popravkov pri predhodnem zapisu. Udeleženca, ki delata s CatSi, pravita, da je v sistemu
trenutno 70 do 80 nedokončanih zapisov, za katere je potreben samo še korak oddaje
publikacije z vdelanim CIP-om.
6.2.4.2 Uporaba sistema CatSi
Sistem CatSi trenutno uporabljajo le nekateri knjižničarji, zaposleni v NUK-u. Udeleženka
iz UKM-a pravi, da dogovori glede uporabe sistema potekajo tudi z njimi, vendar bodo
pristopili šele, ko bodo realizirane predlagane izboljšave. Z vmesnikom delata dva
udeleženca intervjuja, zato imata tudi najboljši vpogled v njegove prednosti in trenutne
težave. Odgovore so vseeno podali tudi drugi udeleženci, ki so seznanjeni s trenutnim
stanjem.
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Prednosti sistema CatSi
Udeleženci navajajo kar nekaj prednosti, ki jih omogoča nov sistem katalogizacije
elektronskih publikacij. Za knjižničarje je največja prednost v tem, da takoj pridobijo celotno
publikacijo in je ne spustijo v naslednjo fazo, dokler kolofon in CIP nista urejena po pravilih.
To pomeni, da imajo več kontrole nad samim gradivom, saj v primeru tiskanega gradiva
založniki podatke o knjigi pošljejo v dokumentu, po prejemu CIP-a pa z njimi lahko naredijo
karkoli. Tu je sistem bolj strog, kar po mnenju udeleženke privede do pravilnejših zapisov.
Prednost je tudi v tem, da gre za končno obdelavo gradiva, kar pa je dvorezen meč, saj ta
proces terja veliko več časa in odlično znanje katalogizatorjev. Končna obdelava je pozitivna
tudi za založnike, saj v tem primeru takoj pridobijo celoten zapis za svojo knjigo.
Udeleženka je kot prednost navedla tudi, da opis v sami bazi ni viden, dokler ni dokončno
pripravljen. Za tiskano gradivo so namreč zapisi vidni že v samem procesu izdelave, kar
pomeni, da se še pred samim zaključkom založniki pritožujejo nad nedokončnimi podatki.
Obrazec CatSi od založnikov zahteva vnos velike količine informacij, ki so zelo koristne za
obdelavo gradiva. S temi podatki tudi ni toliko težav kot pri tiskanih publikacijah, saj naj bi
elektronske knjige izdajali običajno le večji založniki, ki imajo več znanja in izkušenj. Kljub
temu so v procesu katalogizacije pogosto potrebni popravki s strani založnikov. Udeleženec
pravi, da je knjižničarjem v veliko pomoč gumb za zavrnitev gradiva. Če to storijo že na
začetku obdelave z obrazložitvijo, kaj morajo založniki popraviti in kaj se od njih pričakuje,
proces zelo hitro steče brez napak. S tem gumbom uveljavljajo tudi katalogizacijska pravila
in v katalogu vzpostavijo red.
Prednost sistema je tudi v tem, da je vidna vsa korespondenca in podatki, ki so bili
posredovani, dodani, spremenjeni in popravljeni. S tem se poveča tudi možnost sledljivosti
dogodkov ne glede na to, kdo in kdaj pripravlja CIP zapis. To je pogosto pomembna
informacija, ki odpravlja težave, kadar mora nepopoln zapis za nekom zaključiti drug
katalogizator.
Težave sistema CatSi
Knjižničarji vidijo tudi kar nekaj pomanjkljivosti sistema CatSi. Menijo, da v zasnovi portal
ni bil zastavljen optimalno in s popolnim razumevanjem dela katalogizatorjev ter da za
knjižničarje in založnike ni najbolj uporabniško prijazen.
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CatSi od knjižničarjev zahteva dodatne postopke, ki pa so se jih po besedah udeležencev, ki
delajo s sistemom, že navadili. Vsi intervjuvanci so poudarili, da vidijo težave predvsem s
strani založnikov, saj morajo le-ti v obrazec vnašati veliko podatkov. Prej so bili namreč
navajeni le oddati pripravljeno gradivo, ustvarjanje metapodatkov pa od njih terja veliko več
dela in časa, zaradi česar imajo pogosto pripombe. Udeleženec pravi, da založniki v CatSi
pogosto izpolnijo metapodatke, kolofona pa ne oblikujejo pravilno. Ko jih knjižničarji na
pomanjkljivosti opozorijo, ne razumejo, zakaj morajo biti podatki navedeni na obeh mestih.
Poleg tega morajo pri katalogizaciji knjižničarji primarno izhajati iz podatkov v gradivu, kar
pomeni, da v sistem vnesene informacije ne bodo nujno uporabljene, čeprav založniki zaradi
dodatnega dela to pričakujejo. Udeleženec zato meni, da bi bilo najbolje, če bi bilo na ta
način pridobljenih podatkov čim manj.
Priprava zapisov katalogizatorjem vzame veliko več časa, saj morajo poleg cele publikacije
pregledati tudi podatke, oddane prek sistema. Kljub temu se zavedajo, da gre v tem primeru
za celotno obdelavo gradiva, kar je zelo pozitivno. Težavo naj bi predstavljala tudi oblika
oddanih metapodatkov, saj imajo založniki včasih drugačen pogled na podatke kot
knjižničarji. Ko gre na primer za navedbo založbe, založniki ne navajajo normativnega
imena in ga po mnenju udeleženca tudi ne morejo, saj jih nihče ni izobrazil v tej smeri. Poleg
tega v polje, namenjeno vnosu avtorja, navajajo vse sodelujoče, tudi založnika ali lektorja,
ki pa z vidika knjižničarjev nista avtorja publikacije. Pogosto tudi vpišejo imena vseh
avtorjev, ki jih je v primeru zbornikov lahko tudi do 30.
Založniki se v sistemu CatSi srečujejo tudi s tehničnimi težavami, ki so večinoma razrešene,
ko se po večkratni uporabi na sistem privadijo. Udeleženka meni, da so nekatere od teh težav
verjetno tudi posledica površnosti in nebranja navodil. Založniki na primer CatSi
zamenjujejo za portal SVAROG, ki je namenjen oddaji obveznega izvoda elektronskih
publikacij. Pravi tudi, da je ob uvedbi CatSi pričakovala, da se bo v tem sistemu proces za
založnike končal in da bo oddana publikacija prek vmesnika avtomatsko posredovana v
SVAROG, saj bi to za založnika pomenilo en korak manj. Meni, da bo verjetno ta funkcija
dodana ob prenovi in dopolnitvi portala.
Intervjuvanka tudi pravi, da je obrazec za vnos metapodatkov sicer jasen, vendar prihaja do
težav predvsem pri oddaji priponk. Založniki morajo namreč ustvarjen CIP zapis v zadnji
fazi vgraditi v publikacijo in jo ponovno poslati knjižnici. Na ta korak kljub opozorilom in
navodilom včasih pozabijo oziroma zanj ne vedo, zato končnega zapisa v katalogu ni. To
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opazijo šele, ko ga poskušajo poiskati zaradi raziskovalnih točk, zato takrat kontaktirajo
knjižničarje in zaključijo postopek. Udeleženka meni, da do tega morda prihaja tudi zaradi
nejasnosti sistema. Založniki morajo namreč gradivo oddati in ne samo naložiti v sistem, kar
pa je verjetno tehnična težava, ki se večinoma pojavlja le ob prvi uporabi sistema. Občasno
se tudi zgodi, da pri zadnjem koraku namesto dokončanja zahtevka naredijo kar nov
zahtevek, kar seveda ni prav.
Pomanjkljivost sistema naj bi bila tudi v tem, da so knjižničarji pred uporabo CatSi v primeru
izida elektronske knjige, ki je že izšla v drugi obliki, zapis le kopirali in popravili, zdaj pa
ga je potrebno vedno znova pripraviti od začetka.
Priporočila za izboljšavo sistema
Udeleženci so mnenja, da je potrebno CatSi še dodobra dodelati in da vidijo še veliko
priložnosti za izboljšave. V prvi vrsti so vsi poudarili, da bi moral biti sistem namenjen za
vse vrste gradiva, tako za elektronske knjige kot za tiskane publikacije. Udeleženec je podal
primer obrazca za ustvarjanje CIP-a hrvaške nacionalne knjižnice, ki že leta loči, ali gre za
tiskano ali elektronsko publikacijo.
Za odpravo trenutnih težav bi bila verjetno potrebna tudi jasnejša navodila in večja vodljivost
sistema, ki bi preprečevala zastajanje procesa. Udeleženci tudi predlagajo nekakšen sistem
normativne kontrole, ki bi založnikom pomagal natančneje identificirati avtorje. Udeleženec
je z nami delil osebno izkušnjo, kjer je založnik poleg navedbe avtorjev že sam dodal tudi
njihove šifre iz COBISS-a in s tem zelo olajšal delo katalogizatorja. Zato meni, da bi bilo
pri vnosu podatkov zelo koristno ponuditi nekakšen način iskanja avtorjev iz normativnih
baz. Normativna kontrola bi bila primerna tudi za vnos imena založnika, morda kar v obliki
seznama, s katerega bi vnašalci podatkov izbrali primerno vrednost.
6.2.4.3 Priložnosti in težave pri prevzemanju založniških metapodatkov
Priložnosti pri prevzemanju založniških metapodatkov
Udeleženci pravijo, da kljub težavnemu usklajevanju založniškega opisa in vmesnika za
katalogizacijo prevzemanje založniških podatkov verjetno pomeni skrajšanje postopka
katalogizacije in s tem prihranek časa, saj bi šlo za uvoz določenih podatkov v ustrezna polja
in podpolja COMARC formata. Pri tem vidijo tudi povečanje možnosti povezovanja z
drugimi sistemi, na primer s portalom Dobre knjige, ali oblikovanja različnih priporočilnih
seznamov za uporabnike. Dve udeleženki vidita prevzemanje založniških podatkov tudi kot
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priložnost za vzpostavljanje relacij med povezanimi deli in različnimi izraznimi in pojavnimi
oblikami istega dela, kar naj bi bil predvsem del katalogizacije prihodnosti.
Največjo prednost oziroma priložnost vidijo v pridobivanju podatkov, ki so pomembni za
končnega uporabnika, kot so opis vsebine, povzetek, ciljna skupina, tema, naslovnica in
nagrade. Na podlagi teh informacij se namreč uporabnik lahko odloči, ali gre za kvalitetno
delo. Poleg tega gre za informacije, ki so najbolj znane prav založnikom, glede na to, da so
knjigo izdali. Knjižničarji te podatke težje določijo, saj nimajo časa brati vseh knjig, ki jih
morajo opisati. Zato bi bili takšni podatki v veliko pomoč tudi pri vsebinski obdelavi, saj bi
se katalogizatorji tako lahko hitreje orientirali pri opisu.
Intervjuvanec meni, da s količino pridobljenih informacij ne bi smeli pretiravati, ampak bi
se morali raje osredotočiti na kvaliteto in na pridobivanje predhodno strukturiranih
podatkov, kot so že prej omenjene navedbe založnikov in avtorjev, izražena pa je bila tudi
potreba po identifikaciji zbirk. Katalogizatorjem teh podatkov tako ne bi bilo potrebno iskati
oziroma ponovno kontaktirati založnikov. Udeleženka je namreč ponovno omenila, da se
knjižničarji na založnike pogosto obračajo po dodatnih informacijah o letu rojstva in
področju delovanja avtorjev.
Knjižničarji prevzemanje založniških podatkov kljub vsemu vidijo kot dvorezen meč, saj po
eni strani pridobijo vse potrebne podatke, po drugi strani pa se morajo držati
katalogizacijskih pravil in vse informacije dodatno preveriti, kaj je lahko časovno zelo
potratno.
Težave pri prevzemanju založniških metapodatkov
Udeleženci menijo, da je prevzemanje metapodatkov lahko velika prednost in pomoč, po
drugi strani pa tudi ovira, saj ne morejo vedeti, s katerega vidika založniki opisujejo svoje
knjige. Zavedajo se, da bi največje težave nastale predvsem v primeru nekritičnega
prevzemanja založniških podatkov. Prepoznali so tudi podobnost med zamišljenim
sistemom ter platformo CatSi, ki pa po njihovih izkušnjah zahteva veliko redakcijskega dela.
Poleg tega ena izmed udeleženk iz lastnih izkušenj ne vidi prihranka časa, ki naj bi ga
prinašal tak sistem. Pravi, da je pri prevzemanju iz drugih baz potrebno porabiti enako ali
celo več časa za identifikacijo ustreznega zapisa in za primerjanje ustreznosti, pravilnosti ter
natančnosti pridobljenih podatkov. Površna kontrola uvoženih podatkov namreč povečuje
napake oziroma zmanjšuje kvaliteto zapisa.

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

106

Tudi ostali intervjuvanci so poudarili težave, ki izvirajo iz drugačnega pogleda na podatke,
ter pod vprašaj postavili njihovo natančnost. Problem vidijo v morebitnem neujemanju
oziroma neustreznosti pretvorbe založniškega opisa v ustrezna polja formata COMARC, ki
se uporablja za bibliografski opis publikacij v slovenskih knjižnicah. Pomisleke imajo tudi
glede nekaterih tržno usmerjenih podatkov, ki niso v skladu s knjižničarsko politiko, ki teži
k verodostojnim in preverjenim informacijam. Poleg tega iz izkušenj predvidevajo, da bi bili
založniški podatki lahko pomanjkljivi, nenatančni, neenotni ali celo napačni. Pri tem naj bi
bila za opis najbolj problematična kompleksnejša besedila, kot so na primer zborniki.
6.2.4.4 Prednosti in težave uporabe enotnega sistema za vpis metapodatkov
Prednosti enotnega sistema
Udeleženci so identificirali kar nekaj prednosti, ki bi jih lahko prinesel enoten sistem za vpis
metapodatkov za knjige. Predstavljajo si, da je verjetno trenutna situacija za založnike precej
neugodna, saj morajo ločeno prijavljati tiskane in elektronske knjige, obvezni izvod oddati
v SVAROG, ter podatke posredovati na JAK in v svoje spletne knjigarne. Če bi prek enega
sistema lahko izvedli vsa ta opravila, bi bilo verjetno založnikom veliko lažje. Čeprav bi
morali vpisovati veliko več podatkov, bi večinoma potrebovali le en sam zapis, delo pa se
ne bi podvajalo. To bi pomenilo tudi, da bi prišlo do večje enotnosti pri založniških podatkih.
Intervjuvanci vidijo prednosti takšnega sistema tudi za knjižničarje. V ospredje so postavili
predvsem hitrost obdelave in pa veliko količino podatkov, ki bi jih pridobili od založnikov.
Predvidevajo, da bi se med njimi lahko pojavili tudi podatki, za katere bi šele kasneje
ugotovili, da bi jih bilo koristno vključiti v bibliografski zapis.
Ena izmed udeleženk tudi predvideva, da se po oddaji podatki ne bi več spreminjali in da bi
bili ob izpolnitvi tega obrazca dokončni. To pomeni, da bi se knjižni trg »prečistil«, saj se
trenutno nekaterih knjig, za katere se zahteva CIP, nikoli ne izda.
Težave enotnega sistema
Večina udeležencev si v resnici težko predstavlja, kako bi enoten obrazec za opis publikacij
zgledal oziroma deloval. Zanima jih predvsem, kako podobni sistemi delujejo v tujini in
menijo, da bi se naši založniki te novosti težko privadili, saj imajo težave že s sistemom
CatSi. Ravno tako bi bilo zamišljen sistem verjetno tudi težko ustvariti, saj bi združeval
ogromno interesov in podatkov, ki bi morali podpirati vse vrste publikacij v vseh formatih.
Težava je predvsem velika raznolikost založnikov in ostalih organizacij, ki bi ta sistem
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morale uporabljati. Udeleženka je tudi omenila, da bi lahko prišlo do težav pri identifikaciji
posamičnih knjig, saj zapis pred dodeljevanjem CIP-a in ISBN-ja ne more biti v celoti
posredovan vsem prejemnikom.
Intervjuvanci so ponovno izpostavili težave v zvezi z raznolikim razumevanjem podatkov
ter pomanjkljivimi ali napačnimi založniškimi metapodatki, s kakršnimi imajo opravka že
sedaj. Medtem ko morajo katalogizatorji upoštevati pravilnike, založniki navajajo različne
informacije, običajno v poljubni obliki. Preverjanje in popravljanje takih podatkov od
katalogizatorja terja zelo veliko dela in časa. Poleg tega ena izmed udeleženk meni, da bi to
morda pripeljalo do potrebe po preusmeritvi katalogizatorjev, katerim priprava CIP zapisov
predstavlja glavno delo, na druga knjižnična opravila oziroma storitve.
Največje vprašanje je, koliko bi bili založniki v tak sistem pripravljeni prispevati, saj je v
tem primeru od njih odvisna kvaliteta podatkov. Udeleženci menijo, da bi bila uporaba
enotnega obrazca morda enostavna za opis leposlovja, zapletlo pa bi se pri kompleksnejših
publikacijah, kot so knjige z več založniki ali identifikatorji. Poleg tega pravijo, da bi tak
sistem predstavljal težave predvsem neformalnim in enkratnim založnikom, ki jih je zelo
veliko. Udeleženka je omenila tudi starejše in manj računalniško pismene (samo)založnike,
ki bi jih morda tak obrazec celo odvrnil od izida publikacije. Intervjuvanci so zato
razmišljali, da bi verjetno sistem uporabljali predvsem večji založniki, z metapodatki za
manjše založnike pa bi morda lahko upravljala kakšna agencija. Seveda ostaja vprašanje, do
kakšne mere bi se to sploh splačalo.
Izvedljivost uporabe enotnega obrazca na slovenskem knjižnem trgu
Vsi udeleženci menijo, da bi bila uporaba enotnega sistema za vnos metapodatkov sicer
izvedljiva, vendar le pod določenimi pogoji. Pravijo, da bi bilo ta hip potrebno izhajati iz
izkušenj sistema CatSi, saj njegova zasnova že cilja v to smer. Glede na to, da trenutno
založniki vnašajo podatke v različne sisteme, bi moral nekdo primerjati podatke, ki jih
trenutno zahtevajo vsi prejemniki, in na podlagi tega ustvariti smiseln in učinkovit obrazec.
Ena izmed udeleženk je tudi pripomnila, da bi bila uporaba takšnega obrazca izvedljiva le v
primeru, če bi ga založniki upoštevali tudi pri oblikovanju publikacij. Založnikom bi za
učinkovito uporabo morali tudi predstaviti, kaj bi bile prednosti takega sistema in kaj bi z
njegovo uporabo pridobili. Knjižničarji poudarjajo tudi, da bi za uspešno delovanje sistema
in uvedbo novosti morala biti komunikacija med vsemi potencialnimi uporabniki zares
močna.
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Udeležence intervjuja iz NUK-a smo tudi povprašali, kdo bi po njihovem mnenju enoten
sistem za opis in posredovanje informacij o knjigah lahko ustvaril, vodil in vzdrževal. Vsi
so mnenja, da bi morale eno izmed glavnih vlog pri tem odigrati prav knjižnice, saj
potrebujejo največ teh podatkov. Udeleženka pravi: »Kljub spremenjenim ekonomskim,
družbenim in socialnim zadevam menim, da je knjižnica za knjigo središčni prostor, kjer se
vsi srečajo: pisatelji, pisci, založniki, prevajalci, bralci in mi, vpisovalci podatkov«. Iz
izkušenj s CatSi zaključujejo, da trenutno sistem zanje ni optimalen in da se je pokazalo, da
ustvarjalci sistema ne razumejo katalogizatorjevih nalog. CatSi namreč upravljajo NUK,
IZUM in Beletrina, v proces izdelave pa so bili verjetno vključeni tudi zunanji sodelavci, ki
so sistem realizirali. Zato bi morali imeti glavno besedo pri načrtovanju novega sistema
ravno najpogostejši uporabniki, za njegovo učinkovito delovanje pa bi bilo potrebno zelo
tesno sodelovanje med različnimi organizacijami, kot so IZUM, NUK in založniška
skupnost. Pri implementaciji bi morali imeti dober uvid v delovne procese in jasen cilj, kot
sta popoln in kvaliteten zapis ter učinkovitost sistema. Tak sistem pa bi deloval le v primeru,
če bi bil interes pri vseh sodelujočih.
Razprava
Rezultati so pokazali, da podobno kot založniki tudi knjižničarji vidijo kar nekaj problemov
v zvezi z metapodatki na knjižnem trgu. Težave so pri tem večje za manjše založnike, ki
nimajo potrebnega znanja za ustvarjanje in upravljanje s podatki za knjige. Le-ti namreč
običajno ne razumejo pomena in potrebnih procesov pri ustvarjanju bibliografskih zapisov,
poleg tega pa pogosto ne berejo navodil, ki so jih pripravile knjižnice. Problematičen je
predvsem nabor posredovanih podatkov o knjigah, hkrati pa tudi njihova oblika, še posebej
ko gre za ključne metapodatke, ki se nahajajo v kolofonu. To so podatki o avtorjih, izdaji,
nakladi in naslovu, ki se pogosto spremenijo po postopku pridobivanja CIP-a, kar zahteva
tudi popravek v samem zapisu. V takšnih primerih mora med katalogizatorjem in
založnikom steči komunikacija, potrebna za odpravo nepravilnosti, ki pa je po mnenju
knjižničarjev zelo dobra z večjimi založniki, z manjšimi pa precej težka in problematična.
Nekatere izmed težav pri katalogizaciji elektronskih knjig je že razrešil sistem CatSi, ki ga
trenutno uporabljajo le v NUK-u. Sistem je zasnovan tako, da morajo založniki za zaključek
procesa oddati zadnjo verzijo publikacije z vgrajenim korektnim CIP-om, ki je ponovno
preverjen s strani knjižničarjev. Ker gre za celotno obdelavo gradiva, so po mnenju
katalogizatorjev končni zapisi pravilnejši, založnikom pa je v bazi viden zaključen opis.
Sistem olajša tudi komunikacijo med knjižničarji in založniki, saj že sam po sebi v procesu
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ustvarjanja zapisa ponuja povratne informacije in uporabnikom omogoča izvajanje akcij s
pomočjo različnih gumbov. Poleg tega je v sistemu vidna vsa korespondenca in spremembe
v zapisih, kar pomeni, da ne prihaja do težav, ko mora nepopoln zapis za nekom zaključiti
drug katalogizator.
Kljub pozitivnim vidikom se tudi pri uporabi sistema CatSi uporabniki soočajo s težavami.
Le-te so pogostejše, dokler se založniki sistema ne privadijo, običajno pa izvirajo iz njihove
površnosti in neupoštevanja navodil. Poleg tega založniki pogosto ne razumejo, zakaj morajo
vnašati veliko količino informacij v sistem in imeti hkrati urejene podatke v kolofonu. To
predstavlja tudi dvojno delo katalogizatorjem, ki preverjajo pravilnost in ujemanje vseh
informacij, pri tem pa morajo primarno izhajati iz podatkov, navedenih v gradivu.
Problematična je predvsem odsotnost kontrole imen in nazivov avtorjev ter navajanje vseh
sodelujočih pri izidu publikacije. Udeleženci za izboljšavo sistema poleg uvedbe normativne
kontrole oziroma olajšane identifikacije avtorjev, o čemer poroča tudi Burton (2001),
priporočajo jasnejša navodila in večjo vodljivost sistema, ki bi preprečila zastajanje
procesov.
Sistem CatSi kljub vnosu ogromne količine podatkov trenutno ne razreši težave
posredovanja le-teh različnim partnerjem, kar pa je funkcija, ki jo intervjuvanci pričakujejo
po prenovi sistema. Udeleženci zaznavajo veliko priložnosti, ki bi jih ob skrbnem nadzoru
lahko prineslo prevzemanje založniških metapodatkov in vidijo možnost uvedbe enotnega
sistema za upravljanje z metapodatki na slovenskem knjižnem trgu. Kljub temu da bi
knjižničarji v založniških metapodatkovnih zapisih knjig želeli prejeti čim manj podatkov,
vidijo priložnost predvsem v pridobivanju opisa vsebine, povzetka, ciljne skupine, teme,
naslovnice in nagrad, torej informacij, ki so pomembne za uporabnike in najbolj znane ravno
založnikom.
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6.3 FUNKCIJE SISTEMOV ZA VNOS METAPODATKOV
V predhodnih študijah z založniki in katalogizatorji smo ugotovili, da težave v zvezi z
metapodatki na slovenskem knjižnem trgu izvirajo tudi iz pomanjkanja znanja in
razumevanja namena metapodatkov za knjige. Seveda pa vse odgovornosti za nepopolne in
neenotne opise ne moremo preložiti na založnike, saj so bile tekom intervjujev razkrite tudi
pomanjkljivosti trenutnega načina opisovanja knjig in izmenjave podatkov z ostalimi
organizacijami. Zapise je namreč potrebno kreirati večkrat in jih v rahlo spremenjeni obliki
posredovati večjemu številu partnerjev, ki uporabljajo različna orodja za kreiranje
metapodatkov. V intervjujih smo izvedeli, da ta orodja niso vedno uporabniško prijazna,
zato smo se odločili nekatera izmed njih natančneje proučiti in jih primerjati s podobnimi
tujimi praksami.
Za preverjanje učinkovitosti in uporabnosti obstoječih sistemov za opisovanje knjig moramo
najprej proučiti tovrstna orodja in njihovo ustreznost glede na predvidene uporabnike ter jih
primerjati s smernicami za načrtovanje uporabniških vmesnikov. V literaturi najdemo veliko
takšnih priporočil, pogosto pa se načrtovalci zgledujejo po napotilih, ki jih je pred več kot
tridesetimi leti podal Shneiderman in so v različnih posodobitvah uporabna še danes. V
ospredju teh napotil je uporabnik in ne tehnologija, kar pomeni, da je ključnega pomena
dobro poznavanje profilov uporabnikov, vrste in pogostost njihovih nalog ter različnih vrst
komunikacije, ki jih imajo na voljo za interakcijo s sistemom. Pri tem je treba upoštevati
njihovo raznolikost, saj sistem lahko hkrati uporabljajo tako novinci, kot občasni in pogosti
uporabniki. Rešitev leži v načrtovanju »večplastnega« sistema, ki manj izkušenim
uporabnikom ponudi preproste in omejene možnosti, po potrebi pa ga je mogoče razširiti za
opravljanje kompleksnejših nalog. Glede na izkušenost uporabnikov in tip njihovih nalog
moramo pri načrtovanju vmesnikov razmisliti tudi o načinu interakcije s sistemom.
Neposredna manipulacija, ki omogoča izbiro in akcijo s pomočjo miške, je preprosta za
novince in običajno prihrani čas bolj izkušenim uporabnikom. Medtem izbor s spustnega
seznama poda vse primerne možnosti, kar olajša izbiro in zmanjša napake pri vnosu. Za vnos
podatkov so običajno potrebna tudi okenca za ročno vpisovanje, kjer pa morajo uporabniki
natančno razumeti oznake polj, dovoljene vrednosti in metodo vnosa (Shneiderman in
Plaisant, 2010).
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Pri načrtovanju uporabniških vmesnikov se priporoča tudi upoštevanje osmih principov
oziroma »zlatih pravil«, ki so primerna za večino interaktivnih sistemov (Shneiderman in
Plaisant, 2010, str. 70-71):
1. Prizadevati si je treba za konsistentnost. Pri oblikovanju vmesnika je treba zagotoviti
konsistentne sekvence akcij za podobne situacije ter uporabljati identično
terminologijo v menijih in v pomoči, konsistentne barve, postavitev in pisavo.
2. Pogostim uporabnikom je treba omogočiti uporabo bližnjic. Prepoznati je treba
potrebe različnih uporabnikov in olajšati preoblikovanje vsebine. Dodajanje vsebin
za novince, kot so razlage, in funkcij za naprednejše uporabnike, kot so bližnjice,
lahko izboljša kvaliteto in uporabnost vmesnika.
3. Ponuditi je treba informativne povratne informacije. Za vsako akcijo moramo
zagotoviti povratno informacijo. Medtem ko je za pogoste in manj pomembne akcije
odziv lahko skromen, mora biti le-ta za redkejše in pomembnejše akcije dobro viden.
4. Sekvence dialoga je potrebno načrtovati tako, da tvorijo logično celoto. Sekvence
akcij morajo biti organizirane v skupine z začetkom, sredino in koncem.
Informativna povratna informacija ob zaključku skupine akcij povzroča občutek
olajšanja in uporabnike pripravi na naslednjo skupino akcij.
5. Preprečiti je potrebno napake. Sistem mora biti zasnovan tako, da uporabniki ne
morejo napraviti resnejših napak, kot je vnos besedila v polja, kjer se pričakuje
numerične znake. V primeru, ko pride do napak, mora vmesnik to zaznati in ponuditi
preprosta in specifična navodila za popravke.
6. Omogočiti je treba enostavno vračanje za posamezen korak. Akcije morajo biti
povratne, kjerkoli je to mogoče. Omogočena mora biti reverzibilnost posamezne
akcije, vnosa podatkov in celo skupine akcij.
7. Sistem mora uporabniku dajati občutek nadzora. Uporabniki morajo imeti občutek
nadzora in se morajo zavedati, da se sistem na njihove akcije odziva.
8. Potrebno je poskrbeti za čim manjšo obremenitev kratkoročnega spomina. Za čim
manjšo obremenitev spomina poskrbimo z enostavnimi prikazi in postavitvijo, lahko
pa uporabnikom tudi ponudimo povezave do uporabnih okrajšav, kod in ostalih
informacij.
Četudi je sistem optimalno zasnovan tako, da uporabniki ne potrebujejo dodatne
dokumentacije, je v nekaterih primerih treba ponuditi tudi pomoč in ostale pomembne
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informacije. Le-te naj bi bile kratke, lahke za uporabo in iskanje ter fokusirane na
uporabniška opravila (Nielsen, 1994).
Glede na predhodne ugotovitve o stanju metapodatkov na slovenskem knjižnem trgu bi bilo
smiselno razmisliti o enotnem sistemu za opis knjig. Vendar, če si želimo zamisliti funkcije
takšnega sistema, si moramo najprej ogledati že obstoječe obrazce za opis knjig v Sloveniji
in v tujini ter identificirati njihove prednosti in šibkosti.
Raziskovalna vprašanja
Z željo po ugotavljanju funkcionalnosti različnih sistemov za vpis metapodatkov za knjige
smo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Katere podatke o knjigah zahtevajo različni sistemi za opis knjig?
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo predvsem, katere podatke morajo uporabniki vnesti v
različne sisteme za opis knjig in katerim entitetam modela LRM ti podatki pripadajo. Poleg
osnovnih bibliografskih podatkov so nas zanimali tudi obogateni podatki ter možnosti
vzpostavljanja relacij med povezanimi deli in njihovimi verzijami, saj so knjižničarji v
predhodni študiji izpostavili korist pri pridobivanju takšnih informacij s strani založnikov.
RV2: Kakšen način vnosa podatkov predvidevajo različni sistemi za opis knjig?
Uporabniki podatke v obrazce lahko vnašajo v primerna prazna polja ali pa jih izberejo s
pomočjo kategorij in spustnih seznamov. Katalogizatorji so v predhodnih intervjujih večkrat
poudarili problematiko nestandardnega navajanja imen avtorjev in založb, težave pa lahko
povzroča tudi nekontrolirano vpisovanje drugih podatkov, kot so jezik publikacije, letnice
ipd. Medtem ko je nekatere podatke mogoče vnesti le ročno, izbira vrednosti s seznamov
omogoča večjo standardizacijo in olajša delo. Zanimalo nas je, kakšen način vnosa podatkov
predvidevajo različni sistemi in kako ta način vpliva na ustvarjanje vrednosti posamičnih
metapodatkovnih elementov.
RV3: Katere funkcije omogočajo različni sistemi za opis knjig?
Poleg nabora metapodatkovnih elementov in načina vnosa so za uporabnike pomembne tudi
druge funkcije sistemov in njihova uporabniška prijaznost. V naši raziskavi so nas zanimali
predvsem konsistentnost vmesnikov, prilagoditev tipu uporabnika, sprotna pomoč, načini
podajanja povratnih informacij, delovanje obrazca kot logične celote, načini preprečevanja
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napak, enostavnost vračanja na prejšnje korake, omogočanje občutka nadzora,
razbremenitev kratkoročnega spomina (preglednost) in prisotnost dodatne dokumentacije.
Metodologija
Za namen naše raziskave smo junija in julija 2018 izvedli ekspertno študijo štirih slovenskih
in tujih sistemov oziroma obrazcev za vnos metapodatkov. V vzorec smo izbrali slovensko
spletno aplikacijo E-prijava knjig, ki naj bi na podlagi enotnega standarda založnikom
omogočala preprosto opisovanje publikacij in izmenjavo podatkov v XML obliki. V tujini
večji založniki za rokovanje z njihovim enotnim standardom ONIX uporabljajo različna
orodja, ki jim pomagajo upravljati z metapodatki. Eno izmed takih orodij je ONIXEDIT,
kanadski plačljivi program, ki je namenjen vsem organizacijam v knjižni verigi za
ustvarjanje, prejemanje in posredovanje podatkov, zato smo ga v vzorec izbrali kot
ekvivalent E-prijavi knjig. Želeli smo preveriti tudi funkcionalnost orodja CatSi, ki služi kot
pomoč pri pripravi CIP zapisa in katalogizaciji elektronskih publikacij v Sloveniji. V
predhodnih intervjujih s katalogizatorji so že bile izpostavljene nekatere prednosti in težave
dotičnega sistema, omenjen pa je bil tudi obrazec s podobno funkcijo hrvaške Nacionalne i
sveučilišne knjižnice (NSK), zato smo pod drobnogled vzeli tudi slednjega.
V ekspertni študiji nas je zanimal tako nabor metapodatkov, ki ga zahtevajo izbrani sistemi,
kot njihova uporabnost in uporabniška prijaznost. V prvi fazi smo si izbrane sisteme ogledali
z vidika uporabnika in preverili njihovo funkcionalnost. Pri tem smo se uprli na nekatere
Shneidermanove principe za načrtovanje vmesnikov.
V drugi fazi smo na podlagi pregleda obrazcev ustvarili seznam vseh identificiranih
metapodatkovnih elementov za opis knjig, nato pa preverili, v katerih sistemih se pojavljajo
in kakšno metodo vnosa vrednosti predvidevajo. Medtem ko nekateri elementi zahtevajo
vnos besedila v prazna okenca, uporabniki na določenih mestih lahko izberejo ali označijo
primerno vrednost iz (spustnega) seznama. Elemente prvega tipa smo označili kot
»tekstovne«, drugega tipa pa kot »izbirne«. Kot kombinacijo izbirnih in tekstovnih smo
označili tiste elemente, kjer je mogoče s seznama izbrati kvalifikator elementa (npr. tip
avtorstva), njegovo vrednost pa je treba vnesti v prazno okence.
Cilj naše raziskave ni bilo primerjanje, kateri izmed obravnavanih sistemov je boljši, saj
služijo različnim namenom in uporabljajo različno tehnologijo. V ospredje smo postavili
predvsem pregled njihovih funkcionalnosti, ki bi bile v pomoč pri snovanju sistema za
enoten opis knjig na specifičnem knjižnem trgu.
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Rezultati
6.3.3.1 Funkcije obrazcev
V prvem koraku nas je zanimalo predvsem delovanje izbranih sistemov in uporabniška
prijaznost njihovih vmesnikov. Pregled funkcionalnosti si lahko ogledamo v Preglednici 6,
kjer smo prisotnost določene funkcionalnosti označili s plusom (+), delno prisotnost s
krogcem (o) in odsotnost z minusom (-).
Preglednica 6: Vrednotenje uporabniških vmesnikov obravnavanih sistemov

Konsistentnost
Prilagoditev vmesnika
Sprotna pomoč
Povratne informacije
Logična celota
Preprečevanje napak
Enostavno vračanje
Občutek nadzora
Preglednost
Dokumentacija

ONIXEDIT
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

E-prijava
+
o
o
+
o
+
+
+
+

NSK
+
+
o
+
o
+
+
+
o

CatSi
+
o
o
+
o
+
+
o
+

ONIXEDIT
ONIXEDIT je profesionalna plačljiva programska oprema za upravljanje z metapodatki,
zato ni presenetljivo, da vključuje največje število metapodatkovnih elementov in
funkcionalnosti, s pomočjo katerih lahko različne organizacije prilagodijo sistem svojim
potrebam. Kljub temu je za uporabo dokaj preprost in pregleden, glede na kompleksnost
gradiva in raven znanja pa lahko uporabnik preklaplja med enostavnim in naprednim
obrazcem. Obe obliki omogočata opisovanje knjig v ločenih sklopih oziroma zavihkih, kot
so na primer bibliografski podatki, podatki o avtorjih, informacije o dobavi, tema in ciljna
skupina, mere in obseg, ilustracije, povezana dela, povezani izdelki, spletna stran ter nagrade
in promocija. Napredni obrazec pri tem omogoča vnos večjega števila kompleksnejših
informacij. Tako na primer enostavna verzija predvideva le osnovne podatke o avtorjih,
založnikih in publikaciji, napredna verzija pa omogoča tudi dodajanje podrobnejših
informacij za te entitete.
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ONIXEDIT ponuja tudi učinkovito pomoč, ki se ne nahaja le v priloženi dokumentaciji,
ampak je po želji mogoče vključiti tudi sprotno razlago elementov in zahtevanih vrednosti,
ki se prikaže ob premiku miškinega kazalca na izbrano polje. Jasne so tudi oznake, ki
nakazujejo obveznost polj in pravilnost vnosa vrednosti, saj sistem sproti preverja, ali je
oblika podatkov pravilna. Obrazec tako prepozna, da obvezni element ni bil vnesen ali da se
v poljih, ki zahtevajo številčne vrednosti, nahajajo črke, in tako uporabniku ponudi takojšnjo
povratno informacijo. Sistem na vseh primernih mestih ponuja spustne sezname za izbiro
vrednosti, kar služi standardizaciji in preprečevanju napak, razbremenjen pa je tudi
uporabnikov kratkoročni spomin. Pri dodeljevanju tematskih oznak sistem omogoča vnos
tako ključnih besed kakor tudi kontroliranih oznak, kot so BISAC, BIC, Thema itd. Za izbiro
tematike si lahko pomagamo z brskanjem po spustnem seznamu, ki ga skrajšamo s poskusom
vpisa želenega pojma v okence.
Omenjen sistem poleg tega omogoča prilagajanje večkratnim uporabnikom in predhodno
shranjevanje katerekoli vrednosti, ki se nato pojavi v vseh novih zapisih. Prednost sistema
je tudi v tem, da shranjuje vse ustvarjene zapise, ki jih je mogoče kasneje popravljati,
dopolnjevati in kopirati, kar pomeni, da v primeru opisovanja različnih verzij iste knjige ni
potrebno vpisovati vseh podatkov od začetka, ampak lahko uporabimo in dopolnimo že
ustvarjeno predlogo. Ravno tako se v katalog sistema shranjujejo podatki o dodanih avtorjih,
ki jih lahko z izbiro s seznama vstavimo v nov opis. V sistem lahko naložimo tudi tuje opise,
ustvarjene v formatu ONIX, ali svoje zapise delimo z drugimi organizacijami.
Na Sliki 11 si lahko ogledamo del obrazca sistema ONIXEDIT, kjer so izpostavljena polja
potrebna za bibliografski opis, spodaj pa vidimo zavihke za vpis dodatnih informacij. V tem
primeru imamo v enostavnem načinu odprt zavihek za opis avtorjev, ki ga lahko kadarkoli s
klikom na napis v zgornjem desnem kotu spremenimo v naprednega. Potemnjeno polje
nakazuje, katero vrednost trenutno vpisujemo, polja z rdečim križcem pa opozarjajo na
odsotnost obveznih elementov oziroma napačne vrednosti. Nekatera polja so že predhodno
izpolnjena, opazimo pa tudi, da obrazec ponuja veliko spustnih seznamov, kar omogočajo
kode standarda ONIX, na podlagi katerega je sistem zasnovan.
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Slika 11: Obrazec ONIXEDIT

E-prijava knjig
Spletni sistem E-prijava knjig deluje drugače in je preprostejši od programske opreme
ONIXEDIT. Obrazec za vnos metapodatkov, ki obsega le eno stran, je preprost in pregleden
ter ne omogoča posebnih funkcij za različne tipe uporabnikov. Poleg pomoči v obliki
dokumentacije ponuja sprotna navodila za vnos vrednosti v nekatera polja, ki se prikažejo
ob premiku kazalca nad specifično okence. Ta funkcija pa ni očitna in ni prisotna pri vseh
elementih, opisi, ki jih lahko ustvarimo z uporabo obrazca, pa so dokaj skromni. Tudi
preverjanje napak je precej okorno, saj nas sistem na le-te ne opozarja sproti, ampak šele ob
kliku na gumb »Preveri«. Sistem povratnih informacij nato ne poda v samem obrazcu, ampak
jih v obliki seznama prikaže na desni strani ekrana, kar oteži proces popravljanja vnosa.
Sistem tudi zazna odsotnost obveznih elementov in nepravilne formulacije vrednosti, vendar
nam v nekaterih primerih navodila glede pričakovane oblike poda šele ob preverjanju. Tako
na primer ob vnosu črk v polje, namenjeno ceni, opozori, da »cena nima ustrezne oblike« in
da so »dovoljene samo številke in dve decimalki, npr. 123.45«.
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Sistem po opravljenem vnosu ponuja izvoz datoteke v obliki XML, dodana pa je tudi
možnost uvoza obstoječih opisov knjižnih izdaj, kar omogoča dopolnjevanje in popravljanje
zapisov ter olajša preurejanje podatkov za različne verzije iste knjige.
Slika 12 prikazuje del obrazca E-prijava knjig, ki zahteva vnos podatkov o publikaciji. Kljub
temu da je vmesnik pregleden in enostaven, bi določena polja, na primer »Naslov 2«,
potrebovala dodatno obrazložitev, koristna pa bi bila tudi priporočila za standardno
vpisovanje vrednosti in dodajanje polj za druge avtorje.

Slika 12: Obrazec E-prijava knjig

Obrazec Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK)
Vmesnik sistema za pripravo CIP zapisa hrvaške nacionalne knjižnice je zelo pregleden in
sistematičen. Kljub temu da gre za edini sistem, pri katerem nismo našli dokumentacije z
dodatnimi informacijami in s pomočjo, to ne predstavlja ovire za uporabnike. Na vrhu strani
se namreč nahaja kratek opis namena obrazca in navadila za njegovo uporabo. Poleg tega
uporabnika pri delu z vmesnikom spremljajo dobro vidne ikone, ki po želji razkrijejo
dodatne razlage in navodila za vnos vrednosti.
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Okenca za vnos podatkov so razporejena v smiselne sklope, ločene s črtami, kot so
informacije o založniku, kontaktni osebi, publikaciji, avtorju, drugih avtorjih in ostalih
vidikih knjige. Pri vsakem sklopu se nahaja ikona, prek katere lahko pridobimo dodatne
informacije in natančnejšo razlago, kakšne podatke se od vnašalca pričakuje. Možnost
prikaza dodatnih informacij je omogočena tudi ob nekaterih poljih, kot so datum izida
(zahtevana oblika), ISBN (definicija in zahtevana oblika), vloga drugega avtorja (definicija
in kdaj bo podatek dodan v bibliografski opis) ipd. K preglednosti vmesnika prispevajo tudi
skrita polja, ki se prikažejo le ob izbiri določene opcije. Tako se nam ob kliku na možnosti
dodaj založnika, avtorja, drugega avtorja ali ISBN odpre dodaten nabor polj za opis teh
elementov. Obrazec za vnos pri večini primernih elementov ponuja izbiro vrednosti s
spustnega seznama ali z označevanjem podanih vrednosti, kar olajša delo ter poskrbi za
standardizacijo. Izjema so vrednosti za izbiro jezika publikacije in njenega izvirnika, kjer
spustnih seznamov ni.
Največja pomanjkljivost sistema je njegova neučinkovitost pri podajanju povratnih
informacij in možnosti odpravljanja napak. Obrazec namreč večinoma ne preverja
pravilnosti oblike vnesenih vrednosti, ampak kontrolira le odsotnost obveznih polj.
Nepravilnosti razkrije šele ob kliku na gumb »Pošlji obrazec«, pri tem pa ne prikaže vseh
napak naenkrat, ampak glede na vrstni red elementov zahteva popravek posamičnega polja.
Opozorilo za naslednjo napako se tako pojavi šele, ko odpravimo označeno nepravilnost in
obrazec želimo ponovno oddati.
Na Sliki 13 vidimo del obrazca za pripravo CIP zapisa hrvaške nacionalne knjižnice. V tem
primeru sta prikazana sklopa za opis drugih avtorjev in vpis ostalih informacij. Z rdečimi
zvezdicami so jasno označeni obvezni elementi, z modrim okvirjem pa je poudarjeno polje
trenutnega vnosa vrednosti. Dodatne informacije si lahko ogledamo s premikom na ikone z
vprašaji, v pomoč pa so tudi že podane vrednosti, ki jih ponekod lahko izberemo s spustnih
seznamov ali z označevanjem kategorij. Modri gumbi razkrijejo dodatna polja, ki v primeru
neuporabe ne zavzemajo nepotrebnega prostora. Zanimivo je tudi, da obrazec za opis
založnikov in avtorjev zahteva obširne podatke, kar je izjemno koristno za identifikacijo
ustvarjalcev. Kljub temu bi bilo potrebno razmisliti, ali je večkratno vpisovanje takšnih
informacij koristno za pogoste uporabnike, ki prijavljajo večje število knjig istih avtorjev.
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Slika 13: Obrazec NSK

CatSi
Spletni vmesnik sistema CatSi, za uporabo katerega je potrebna predhodna registracija, je
razdeljen na štiri sklope oziroma zavihke, ki se nanašajo na faze pridobivanja CIP zapisa.
To so »Dodajanje gradiva«, »V procesiranju«, »Dopolnitve« in »Končano«. Za večjo
preglednost je na vsakem zavihku prikazano število zapisov, ki so v določeni fazi procesa
obdelave. Uporabniku je v sistemu na voljo tudi dodatna dokumentacija, ki vsebuje navodila
za uporabo sistema ter razlago postopkov za pridobivanje CIP zapisa v sistemu CatSi.
Sam vmesnik za vnos metapodatkov je precej podoben vmesniku NSK, kar pa ni
presenetljivo, saj je namenjen istim opravilom. Obrazec se nahaja na eni strani, po kateri se
lahko pomikamo z drsnikom. Skupine podatkov so med seboj ločene s črtami, sami sklopi
pa niso poimenovani kot pri hrvaškem obrazcu. Kljub preglednosti vrstni red sklopov ni
vedno logično povezan, saj je na primer navedba prevajalcev ločena od okenc za vpis jezika
besedila in izvirnika ter od ostalih avtorjev.
Obveznost elementov je v obrazcu jasno označena, ponekod pa imamo tudi dodatne
informacije, ki služijo kot pomoč pri oblikovanju in dodajanju vrednosti. Pri primernih
elementih, kot so jezik, leto izdaje in žanr, so uporabnikom na voljo spustni seznami in
izbirni elementi, kar pripomore k standardizaciji podatkov. Po našem mnenju je najbolj
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problematična izbira »žanra«, ki je omogočena v obliki zelo dolgega hierarhičnega seznama
109 elementov, izmed katerih uporabnik lahko izbere največ dva. Na seznamu ni moč
zaslediti le raznolikih žanrov, ampak tudi različne tematike, ciljno skupino in tip gradiva.
Preverjanje napak se v CatSi podobno kot pri obrazcih NSK in E-prijava knjig ne izvaja
sproti, ampak šele ob kliku na gumb »Shrani«. Pri tem se odpre nova stran, kjer najdemo
opozorila in seznam napak, ki izpostavijo manjkajoče obvezne podatke ali napačno zapisane
vrednosti v poljih ISBN in cena. Pod seznamom se nahajata izpolnjen obrazec z rdeče
označenimi polji, kjer je sistem zaznal napako, in obrazložitev za razreševanje te napake. Ob
shranjevanju zapisa je uporabniku na voljo seznam vseh ustvarjenih zapisov oziroma
zahtevkov, ki jih je mogoče kasneje urediti ali izbrisati. Sistem z načinom dodajanja ISBN
številk za različne formate elektronskih publikacij omogočajo hkratno oddajo in povezavo
opisov povezanih pojavnih oblik istega dela. Kakorkoli, v sistemu nismo zasledili možnosti
kopiranja zapisov, ki bi omogočala olajšano opisovanje različnih verzij istega dela.
Slika 14 prikazuje del obrazca v sistemu CatSi. Opazimo lahko vidno razločevanje med
obveznimi in neobveznimi polji, sistem pa uporabniku dodatno vizualno ne nakaže, v
katerem polju se trenutno nahaja. Kljub temu da je vidnost nekaterih okenc pomembna za
prepoznavanje njihovega obstoja (npr. dodajanje avtorjev dodatkov), bi bilo morda potrebno
premisliti o drugačni organizaciji neobveznih elementov, ki bi obrazec naredila krajši in s
tem preglednejši.

Slika 14: Obrazec CatSi
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6.3.3.2 Nabor zahtevanih podatkov
V drugem koraku smo pod drobnogled vzeli prisotnost metapodatkovnih elementov v
izbranih sistemih. Ugotovili smo, da ONIXEDIT omogoča vpis največjega števila različnih
elementov in s tem tudi opis kompleksnejših oblik publikacij, najpogosteje pa ponuja tudi
možnost izbire primernih vrednosti s spustnega seznama, saj deluje na podlagi ONIX-a in
njegovega kontroliranega slovarja. Medtem obrazca CatSi in NSK predvidevata vnos
vrednosti za podobne metapodatkovne elemente, razlikujeta pa se predvsem glede načina in
količine vnosa podatkov. Obrazec E-prijava knjig je najbolj skromen in zato omogoča le
opis enostavnejših publikacij, poleg tega pa je najmanj omejen v smislu vnosa vrednosti
elementov. Celoten nabor elementov knjige, ki jih je mogoče vpisati v izbrane obrazce, si
lahko ogledamo v Preglednici 7. Prikaz je zaradi preglednosti poenostavljen, saj so v njem
predstavljeni tako atributi entitet delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota kot tudi druge
entitete (avtorji in založniki), ki se nanje navezujejo, in relacije med entitetami.
Podatki na ravni dela
Na ravni dela uporabniki lahko v vseh obravnavanih sistemih vpišejo podatke o avtorjih ter
opišejo vsebino knjige. Obrazec NSK poleg imena in priimka avtorjev zahteva tudi vpis
drugih podatkov, kot so leto rojstva in smrti, kraj rojstva, naziv in avtorjevo polno oziroma
pravo ime, ko gre za psevdonim. ONIXEDIT omogoča vpis še podrobnejših informacij, na
primer ostalih krajev povezanih z osebo, biografije, pripadnosti in celo dodajanje 37
različnih identifikatorjev za osebe, kot sta ISNI in ORCHID. Obrazec NSK in ONIXEDIT
pri dodajanju večjega števila ustvarjalcev za vsakega posameznika predvidevata svoj nabor
biografskih podatkov, kar igra pomembno vlogo pri njihovi identifikaciji. Obrazec NSK
dovoljuje vpis do treh glavnih avtorjev oziroma pisateljev in do 10 ostalih avtorjev. Vsi
obrazci omogočajo tudi vpis jezika in naslova dela (oziroma izvirnika), ki ga ne vključuje le
E-prijava knjig, v ONIXEDIT pa lahko vpišemo tudi leto prvega izida dela.
ONIXEDIT, CatSi in obrazec NSK omogočajo tudi izbiro teme in žanra knjige. Medtem ko
ONIXEDIT za ta namen ponuja sezname oznak standardov BISAC, BIC, Thema ipd., je
potrebno v CatSi z dolgega hierarhičnega seznama 109 elementov, ki predstavljajo žanre,
tipe publikacij in ciljno skupino, označiti največ dve kategoriji. V obrazcu hrvaške
nacionalne knjižnice moramo s pomočjo spustnega seznama obvezno izbrati eno izmed 26
ponujenih tematik, lahko pa označimo tudi kategorijo »drugo«, kar ne zahteva dodatne
definicije. Po želji lahko izberemo tudi enega izmed osmih žanrov ali kategorijo »drugo«.
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CatSi, obrazec NSK in ONIXEDIT omogočajo tudi definiranje ciljne skupine publikacije.
V CatSi to lahko storimo z izbiro kategorij v skupini »žanrov«, obrazec NSK pa ponuja
polje, kjer prosto vpišemo način uporabe in ciljno publiko. ONIXEDIT za ta namen omogoča
vrsto kod za starostno stopnjo in težavnost besedila.
ONIXEDIT je edini sistem, ki omogoča tudi vzpostavljanje relacij med deli z izbiro ONIXovih kod in z dodajanjem identifikatorjev podobnih del, drugih del v zbirki ali drugih del
istega avtorja. S pomočjo obrazca lahko tudi označimo, da opisano delo izhaja iz drugega
dela in obratno ter da zanj obstajajo povezana študijska in učna gradiva.
Podatki na ravni izrazne oblike
Obravnavani sistemi omogočajo tudi opis atributov in entitet, povezanih z vključenimi
izraznimi oblikami, kot so drugi avtorji (prevajalci in pripovedovalci) in jezik besedila, ki ga
je večinoma mogoče določiti s pomočjo spustnih seznamov. Obrazec NSK je edini, ki za
vpis jezikov ne uporablja kontroliranih vrednosti, saj jih lahko v katerikoli obliki vpišemo v
primerno okence. V sistemu ONIXEDIT lahko definiramo tudi vrsto izdaje, na primer
(ne)okrajšana izdaja, predelana izdaja, poenostavljena izdaja itd., ter s pomočjo kod in
identifikatorjev še natančneje definiramo odnose med različnimi izraznimi oblikami.
Podatki na ravni pojavne oblike
Obravnavani obrazci se osredotočajo predvsem na opis atributov in entitet, povezanih s
pojavno obliko knjige, kar je pogosta praksa v bibliografskih informacijskih sistemih. Tako
vsi vključujejo vpis podatkov, kot so avtorji povezani s pojavno obliko (npr. uredniki),
naslov pojavne oblike, podnaslov, ISBN, datum izida, obseg, naslov zbirke, cena in podatki
o založnikih. ONIXEDIT in obrazec NSK za vsakega sodelavca omogočata vpis izčrpnih
biografskih podatkov, podobno pa je potrebno vpisati tudi dodatne informacije o založnikih.
ONIXEDIT omogoča poleg vpisa večjega števila imen sodelujočih založnikov tudi
dodajanje njihovih vlog (založnik, sozaložnik, tiskar, knjigovez ipd.), spletnih strani in
identifikatorjev, kot so ISNI, MARC identifikator organizacije, kode založnikov različnih
ISBN agencij ipd. Obrazec NSK omogoča vpis do treh založnikov, kjer lahko dodamo njihov
naziv, naslov, telefon, elektronsko pošto in podatke kontaktne osebe. Tudi E-prijava knjig
omogoča vpis podrobnih podatkov založnika, kot so naziv podjetja, naslov, matična in
davčna številka, bančni račun, odgovorna oseba in podatki o dobavitelju. CatSi podobno kot
E-prijava knjig omogoča vpis le enega založnika, vendar za razliko od E-prijave knjig
dovoljuje le navedbo njegovega imena.
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Medtem ko ostali obrazci omogočajo označevanje tipa nosilca in njegovih dimenzij, CatSi
ne predvideva vpisa teh informacij, saj je namenjen le opisu elektronskih publikacij.
Omenjen obrazec pa ponuja vnos oziroma zahtevek za dodelitev vseh ISBN-jev za različne
formate elektronskih knjig, kot so PDF, EPUB, MOBI, itd. Program ONIXEDIT omogoča
vpis najobširnejših atributov pojavne oblike in nosilca, saj lahko natančno določimo tako
vrsto medija (npr. knjiga, trdo vezana knjiga, CD, kaseta …), kot njegove lastnosti (majhna
knjiga, odišavljena, vezana v usnje, itd.) in tip izdaje (obogatena elektronska izdaja,
Braillova izdaja, ilustrirana izdaja, izdaja z velikim tiskom, dvojezična izdaja, omnibus ipd.).
Obrazec hrvaške nacionalne knjižnice omogoča tudi označevanje prisotnosti dodatkov, kot
so opombe o avtorju, predgovor, intervju, bibliografija, izvleček ali kazalo. V ONIXEDIT
poleg tega lahko navedemo vse naslove vključenih del oziroma izraznih oblik ter s tem
natančneje opisujemo tudi agregate. CatSi na podlagi oddajanja zahtevka oziroma vpisa
različnih ISBN-jev za elektronske formate ustvarja nekakšno povezavo med različnimi
pojavnimi oblikami, ONIXEDIT pa še natančneje definira odnos (vsebuje, je faksimile, je
posebna izdaja druge verzije, je elektronska verzija tiskane izdaje, je alternativni format itd.)
in identifikacijo povezanih pojavnih oblik (njihov ISBN, nosilec in lastnosti nosilca). Tudi
pri obrazcu NSK lahko označimo, da je delo izšlo že prej. Pri tem se nam odpre prazno
okence, v katerega lahko vpišemo nekontrolirano vrednost glede tipa izdaje. V sistemu
ONIXEDIT lahko dodamo tudi kodo razpoložljivosti publikacije in s tem definiramo, ali je
izdelek že izšel, ali je na zalogi, je še v prodaji ipd.
Podatki na ravni enote
V sistemu ONIXEDIT lahko do neke mere tudi označimo lastnosti točno določene enote, saj
lahko izberemo, da gre za podpisano verzijo ali izdajo, kjer je vsak izvod individualno
oštevilčen. Za elektronske knjige lahko tudi označimo, da je knjigo mogoče posojati, kar
pomeni, da določena enota izposojevalcu ni na voljo v času, ko jo uporablja nekdo drug.
Dodatne informacije
ONIXEDIT je tudi edino orodje, ki omogoča vpisovanje izčrpnejših dodatnih informacij,
kot so avtorjeva biografija, izvleček, kritike, povezava do spletnih strani avtorjev, založnikov
in knjige, ter nagrade, kjer je mogoče natančneje definirati tip, državo in žirijo. Poleg tega
omogoča tudi vpis avtorskih pravic, ki se nanašajo na različne entitete modela LRM. Poleg
prodajnih pravic določene pojavne oblike je mogoče navesti tudi nosilce pravic, torej osebe
in korporacije, ki jih je mogoče identificirati z množico različnih identifikatorjev.
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Preglednica 7: Prisotnost elementov v obravnavanih sistemih in način vnosa podatkov

ELEMENT
Avtorji
Jezik izvirnika
Opis
Naslov dela
Ciljna skupina
Žanr in tema
Čas nastanka
Povezana dela
Avtorji izrazne o.
Jezik izrazne o.
Vrsta izdaje
Povezane izrazne o.
Avtorji pojavne o.
Naslov pojavne o.
Podnaslov
ISBN/EAN
Založnik
Datum izida
Število strani
Zbirka
Cena
Slika naslovnice
Medij
Lastnosti medija
Dimenzije/obseg
Kraj izida
Vrsta izdaje
Vključene izrazne o.
Razpoložljivost
Kazalo
Povezane pojavne o.
Lastnosti enote
Ključne besede
Kritike
Povezane spletne strani
Nagrade
Avtorske pravice

ONIXEDIT

E-prijava

CatSi

NSK

Izbirno/Tekstovno
Izbirno
Tekstovno
Tekstovno
Izbirno
Izbirno
Tekstovno
Izbirno/Tekstovno
Izbirno/Tekstovno
Izbirno
Izbirno
Izbirno/Tekstovno
Izbirno/Tekstovno
Tekstovno
Tekstovno
Tekstovno
Tekstovno
Tekstovno
Tekstovno
Izbirno/Tekstovno
Tekstovno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno/Tekstovno
Tekstovno
Izbirno
Izbirno/Tekstovno
Izbirno
Tekstovno
Izbirno/Tekstovno
Izbirno/Tekstovno
Tekstovno
Tekstovno
Tekstovno
Izbirno/Tekstovno
Izbirno/Tekstovno

Tekstovno
Izbirno
Tekstovno
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Izbirno
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Razprava
S pomočjo ekspertne študije in uporabe izbranih sistemov smo dobili dober pregled
funkcionalnosti in predvidenih elementov, ki jih zahtevajo različni obrazci za vpis
založniških metapodatkov. Na podlagi teh ugotovitev si lahko zamislimo, kaj bi moral
uporabnikom ponujal učinkovit sistem za opis knjig, ki bi bolje zadostil potrebam knjižnega
trga.
Pomembna funkcija sistema je njegova prilagodljivost glede na tip in zahteve uporabnika,
kakršno omogoča orodje ONIXEDIT. Vnašalec lahko glede na trenutne potrebe oziroma
znanje preklaplja med enostavnim in naprednim obrazcem, prijava založnika v sistem pa
omogoča tudi shranjevanje določenih informacij ter s tem odpiranje že obstoječih zapisov in
avtomatično izpolnjevanje nekaterih vrednosti. Registracija založnika v sistem CatSi že
omogoča pregled stanja in popravljanje ustvarjenih opisov, vendar ne ponuja drugih
prednosti, na primer uporabe predlog ali kopiranja že ustvarjenega opisa, kjer bi bilo ob
morebitnem izidu nove verzije mogoče spremeniti le nekatere podatke. To bi namreč
razrešilo težave večkratnega opisovanja knjig na različnih nosilcih, ki so ga omenili
založniki v predhodnih intervjujih. Ravno tako bi moral sistem omogočati stalno
dopolnjevanje in spreminjanje podatkov, na primer vpis prihajajočih dogodkov ali nagrad,
povezanih s knjigo.
Kljub temu da večina obravnavanih sistemov ponuja pomembno spremljevalno
dokumentacijo, ni nujno, da jo bodo uporabniki tudi odkrili in prebrali, na kar so v intervjujih
opozorili tudi katalogizatorji. Rešitev te težave leži v nudenju sprotne pomoči, preprečevanju
napak in podajanju takojšnjih povratnih informacij. Najučinkovitejša pomoč je po našem
mnenju razkrivanje informacij s premikom miškinega kazalca na primerno polje ali s klikom
na ikono ob polju, ki smo ga zasledili v obrazcih ONIXEDIT in NSK. Na ta način nov
uporabnik hitro pridobi navodila oziroma priporočila za oblikovanje vrednosti, ki pa so skrita
pogostim uporabnikom, saj takšnih informacij ne potrebujejo. V primeru napačno
oblikovanih vrednosti bi moral sistem vpisovalca na to takoj jasno opozoriti in podati
predloge za popravke, saj je zahteva po spremembah ob poskusu oddaje opisa, ko je
uporabnik že pripravljen na naslednji korak, lahko zanj zelo frustrirajoča.
Katalogizatorji so v intervjujih omenili, da teoretično gledano CatSi ponuja primerno osnovo
za sistem, ki bi omogočal enoten opis vseh tipov knjig za slovenski knjižni trg. Le-ta bi po
našem mnenju razrešil trenutne težave večkratnega opisovanja iste publikacije za različne
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prejemnike, ki je časovno zelo potratno in podvrženo napakam, kar so v intervjujih omenili
tudi slovenski založniki. Kljub temu da bi bilo za zadovoljevanje zahtev celotnega trga
potrebno vpisati veliko podatkov, bi bilo to mogoče storiti le enkrat, kar bi lahko vplivalo na
pravilnost in konsistentnost opisov. To pomeni, da bi se na knjižnem trgu lahko uveljavil
enotni metapodatkovni standard, ki bi imel podobne prednosti kot ONIX. Prek istega
obrazca bi tako založniki lahko na primer zaprosili za CIP, ustvarili zapis za svojo spletno
knjigarno, oddali obvezni izvod elektronske knjige in poslali opis na portal Bližji knjigi. V
primeru, kjer bi določena področja obdržala svoje standarde, kot je na primer knjižničarski
MARC, bi bilo mogoče ustvariti preslikave med standardi, podobno, kot to prakticirajo v
tujini (Cato in Haapamäki, 2009; Godby, 2010, 2012; OCLC Metadata Services for
Publishers, 2010). Pri tem bi vsak prejemnik iz popolnega zapisa lahko pridobil le podatke,
ki jih potrebuje.
Za kvaliteten opis, ki bi služil vsem akterjem na knjižnem trgu, je potreben tudi dober
metapodatkovni nabor in učinkovit pristop kontrole vnesenih vrednosti. V intervjujih so
sodelujoči namreč navedli problematiko nepoznavanja pravil metapodatkov s strani
založnikov, neuporabe kontroliranih vrednosti pri opisovanju knjig ter težave pri
identifikaciji avtorjev. Zato bi sistem moral poleg sprotne pomoči s seznami možnih
vrednosti omogočati ne le čim manj ročnega vnosa, ampak tudi dodajanje kontroliranih
vrednosti povsod, kjer je to primerno. V primeru dodajanja teme bi to lahko storili s
povezovanjem obrazca z že obstoječimi kontroliranimi seznami, kot so na primer BISAC,
BIC ali Thema, lahko pa bi se ustvaril tudi nov seznam, ki bi bil usklajen s knjižničarko
vsebinsko obdelavo. Smiselno bi bilo tudi razmisliti o povezavah na obstoječe normativne
datoteke (npr. VIAF) in o uporabi identifikatorjev za osebe in organizacije, kot sta ISNI in
ORCHID, ali identifikatorje slovenskih registrov ZAL/ISBN in CONOR.SI. Kot sta
ugotavljala že Burton (2001) in Hider (2013) bi uporaba kontroliranih vrednosti in
normativnih imen doprinesla k pravilnejšim in konsistentnejšim opisom, kar bi podpiralo
interoperabilnost med različnimi sistemi in optimiziralo organizacijo naslovov v
informacijskih sistemih.
V študiji smo preverjali tudi prisotnost metapodatkovnih elementov v izbranih obrazcih. Z
izjemo sistema ONIXEDIT ostale platforme ponujajo omejen nabor vpisa dodatnih
informacij in neoptimalen način ustvarjanja povezav z drugimi deli ter različnimi verzijami
iste knjige. Trenutno se vsi obravnavani obrazci osredotočajo predvsem na opisovanje točno
določene pojavne oblike neke knjige, čuti pa se odsotnost vpisovanja lastnosti in
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identifikacije del ter izraznih oblik, ki so osnova za urejanje avtorskih pravic in povezovanje
vseh verzij neke knjige. Vzpostavljanje relacij je osnova tako za založnikovo lastno evidenco
kot za spletne prodajalce in knjižničarje, ki bi v svojih sistemih želeli priporočati druge
izdelke in ustvariti povezave med različnimi verzijami knjige. Za podporo uporabniškim
postopkom v takšnih sistemih so izredno koristne tudi dodatne informacije, kot so kazalo
vsebine, izvleček in avtorjeva biografija, ki knjigo naredijo vidnejšo in pomagajo pri dodatni
obdelavi s strani prejemnikov. Dober zahtevan nabor metapodatkovnih elementov ima do
neke mere tudi izobraževalno funkcijo, saj založnikom posredno sporoči, kakšni podatki za
knjige so pomembni in katere informacije bi bilo smiselno vključiti v opis za končne
uporabnike.
Pri načrtovanju vključitve nabora metapodatkovnih elementov je treba dobro poznati in
upoštevati potrebe uporabnikov sistemov za opisovanje knjig in predvidenih prejemnikov
teh informacij. Medtem ko knjižnice za opis gradiva in grajenje zbirk potrebujejo predvsem
objektivne informacije, ki se nahajajo na sami publikaciji, bi morda knjigotržci v spletnih
knjigarnah želeli izpostaviti čim več promocijskega materiala. V ospredju priprave prikaza
opisov knjig na spletu so vsekakor bralci, ki za opravljanje svojih postopkov (najti,
identificirati, izbrati, pridobiti in raziskovati) potrebujejo različne tipe podatkov. Tako pri
načrtovanju sistemov in vmesnikov za opis knjig ni dovolj le pregled obstoječih praks,
ampak so potrebne tudi nadaljnje študije, ki bi razkrile potrebe in želje potencialnih
uporabnikov.
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6.4 PRISOTNOST METAPODATKOV V SPLETNIH KNJIGARNAH
Od samega izuma tiskarskega stroja je bilo izdanih približno 150 milijonov različnih
knjižnih naslovov (IPA Annual Report, 2017), zato je posamezno knjigo v spletnem okolju
in v poplavi različnih del brez ustreznega opisa praktično nemogoče odkriti (Dawson, 2012).
Knjižnice poznajo dobro prakso opisovanja knjig z uporabo uveljavljenih metapodatkovnih
standardov, kot je MARC. Kljub temu je uporaba knjižničnih katalogov za iskanje novih
naslovov precej nizka (Mikkonen in Vakkari, 2012), saj v njih manjkajo pomembni podatki
in so težki za uporabo (Švab et al., 2014), zato uporabniki knjige iščejo tudi na drugih
platformah, vključno s spletnimi knjigarnami (Nielsen Book Research, 2016, 2017).
Prednost teh platform je predvsem njihova zmožnost ponuditi bogat nabor metapodatkov, ki
omogočajo ne le prikaz privlačnega opisa, ampak vključujejo tudi dodatne subjektivne
informacije in informacije o povezanih izdelkih (Register in Mcllroy, 2015). Ravno tako je
znana povezava med dobrim opisom in prodajo knjig (Walter, 2016a; Walter, 2016b), zato
bi bilo morda tudi knjigotržcem v interesu ponujati kvalitetne in natančne metapodatke o
svojih knjigah.
Podobno kot knjižnični katalogi lahko tudi spletne knjigarne podpirajo uporabniške
postopke, kot so najdenje, identifikacija, izbira in pridobivanje virov ter raziskovanje celotne
zbirke (Riva et al., 2017). Uporabniki lahko ponekod iščejo in izbirajo med različnimi
knjigami v določeni disciplini, kot so biologija, računalništvo ali umetnostna zgodovina,
identificirajo njihov žanr oziroma tip literature, na primer leposlovje, poezija, enciklopedija
ipd., in temo knjige umestijo v določeno časovno obdobje. Pridobijo lahko tudi celostne
informacije glede izdanih naslovov določenega avtorja in področja njegovega delovanja.
Pomembno je tudi, da se uporabniki zavedajo, kakšna je težavnostna stopnja knjige in njena
pričakovana ciljna skupina. Poleg tega morajo natančno vedeti, kaj z dokumentom lahko
počnejo (ga berejo, si ga izposodijo, ga kupijo), izvejo pa lahko tudi, kakšno bralno izkušnjo
ponuja in kaj so ostali bralci pridobili z njegovo uporabo (Markey, 2007).
Kupci si v spletnih knjigarnah knjig ne morejo ogledati v živo, zato pričakujejo, da bodo te
informacije pridobili v podrobnem opisu in knjige iskali glede na različne kriterije, na primer
s pomočjo ključnih besed ali z uporabo faset in kategorij, s katerimi bodo omejili rezultate
na obvladljivo število naslovov (Riley, 2017). Pri pregledu seznama rezultatov so na primer
v veliko pomoč algoritmi za rangiranje zadetkov, ki na podlagi različnih elementov
omogočajo razvrstitev in prikaz rezultatov glede na njihovo relevantnost. Za izbiro in
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pregled podrobnejšega opisa knjige je koristen tudi nabor informacij v seznamu rezultatov,
s pomočjo katerih uporabnik določi, ali je naslov zanj zanimiv. Po samem najdenju knjige
nadaljnje raziskovanje omogočajo tudi mehanizmi, ki prikažejo podobne knjige glede na
tematiko (Markey, 2007) ali glede na druge knjige, ki so si jih ogledali ali kupili ostali bralci
(Riley, 2017).
Uporabniki podobno kot v drugih informacijskih sistemih tudi v spletnih knjigarnah
običajno želijo uporabiti različne vrste iskanja, s katerimi bi pridobili omejen seznam knjig.
Tako jim sistem lahko omogoča iskanje glede na ključne besede ali točno določen naslov,
ime avtorja, tip dokumenta oziroma publikacije, leto izida, format itd. Sistem pa bo
zadovoljil uporabnikovo potrebo in prikazal primerne rezultate le v primeru, ko bodo iskani
elementi dejansko prisotni v metapodatkovnem opisu knjig, ki jih spletna stran ponuja.
Razlogi za manjkajoče informacije in nepravilen prikaz rezultatov so pogosto odsotnost ali
neobveznost določenih elementov v metapodatkovni shemi zbirke. Podatki so lahko tudi
zapisani pod napačnimi elementi ali pa vrednosti niso bile oblikovane glede na kontrolirane
slovarje in ostala pravila, določene informacije pa se lahko tudi izgubijo pri pretvorbi iz ene
podatkovne baze v drugo (Zeng in Qin, 2016).
Sodoben bibliografski informacijski sistem mora poleg iskanja podpirati tudi brskanje in
pregledovanje ter s tem naključno najdevanje (Žumer, 2017). Glede na to, da uporabniki
najpogosteje nove naslove odkrivajo z brskanjem, ki pogosto pripelje tudi do nakupa knjige
(Walter, 2016a), bi vključitev le-tega spletnim knjigarnam koristila, tekstoven opis pa bi
lahko bil obogaten tudi s povezavami in informacijami o povezanih delih.
Trenutno nimamo celostnega pregleda nad naborom metapodatkov, ki ga slovenski in tuji
založniki in knjigotržci ponujajo končnim uporabnikom ter ne vemo, kako ti metapodatki
omogočajo navigacijo v spletnih knjigarnah in odkrivanje novih naslovov. Prisotnost in
kvaliteta podatkov o knjigah v spletnih katalogih so tema različnih raziskav (Pöntinen in
Vakkari, 2013; Švab et al., 2014), metapodatki v spletnih knjigarnah pa so še precej
neraziskano področje.
Raziskovalna vprašanja
V naši raziskavi nas je zanimalo, kateri podatki v spletnih knjigarnah omogočajo najdenje,
identifikacijo, izbiro in pridobivanje knjig. Glede na to, da je brskanje najpogostejša metoda
za odkrivanje novih naslovov, smo želeli izvedeti tudi, kateri podatki omogočajo
raziskovanje in navigacijo po zbirki. Ker na različnih knjižnih trgih organizacije kreiranju
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kvalitetnih metapodatkov za knjige pripisujejo različen pomen, smo želeli primerjati nabore
podatkov v različnih državah. Zastavili smo naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Katere funkcije za iskanje in razvrščanje rezultatov omogočajo spletne
knjigarne?
Kljub temu da veliko bralcev podobno kot v spletnih iskalnikih za svojo poizvedbo uporablja
okence za osnovno iskanje, je za kompleksnejše potrebe smiselno ponuditi tudi možnost
naprednega iskanja. S pomočjo le-tega sistem na primer loči, ali uporabnik išče gradivo
nekega avtorja ali delo o tem avtorju, in če se neka beseda nahaja v naslovu ali gre le za
tematiko knjige. Zanimalo nas je tudi, ali spletne knjigarne omogočajo razvrščanje zadetkov
v seznamu rezultatov in katere možnosti za sortiranje so uporabniku na voljo.
RV2: Kateri so najpogostejši opisni in navigacijski metapodatkovni elementi v spletnih
knjigarnah?
Največ metapodatkov v spletnih knjigarnah lahko zasledimo v podrobnem opisu posamezne
knjige. Ti opisni metapodatki služijo za identifikacijo knjige in olajšajo njeno izbiro,
običajno pa morajo biti tu izpostavljene tudi informacije v zvezi z dostopnostjo in načinom
pridobivanja izdelka. Omejen nabor opisnih metapodatkov je običajno viden tudi v seznamu
rezultatov, kjer uporabnik lahko pridobi prvi vtis o nekem delu, ki ga prepriča k ogledu
njegovega podrobnejšega opisa. Medtem vrednosti navigacijskih elementov povezujejo
knjige s podobnimi lastnostmi in se zato pojavljajo v obliki faset ter notranjih in zunanjih
povezav znotraj opisa publikacije.
RV3: Kakšna je razlika med prisotnostjo metapodatkov za knjige v slovenskih in
ameriških spletnih knjigarnah?
Medtem ko v Ameriki ustvarjalci in prejemniki podatkov o knjigah večinoma uporabljajo
enotni metapodatkovni standard ONIX in imajo organizacije, ki izvajajo kontrolo kvalitete
knjižnih opisov, v Sloveniji še ne poznamo take prakse. Na podlagi tega predvidevamo, da
se metapodatki v spletnih knjigarnah teh dveh držav med seboj razlikujejo ne le v smislu
nabora elementov, ampak tudi njihove kvalitete in funkcionalnosti. Z željo po primerjavi
smo zato analizirali metapodatke tako v slovenskih kot v tujih spletnih knjigarnah.
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Metodologija
Za pridobivanje odgovorov na naša raziskovalna vprašanja smo v obdobju od novembra
2016 do februarja 2017 izvedli ekspertno študijo 33 slovenskih in 33 ameriških spletnih
knjigarn in spletnih strani založnikov. Za to metodo smo se odločili, ker omogoča
raziskovalcu hitro in preprosto analizo lastnosti informacijskih sistemov s pomočjo kodirne
sheme. V vzorec smo vključili tako spletne knjigarne kot spletne strani založnikov
leposlovja, ki bralcem omogočajo nakup knjig, in smo jih k sodelovanju povabili že v naši
Delfi študiji. Načrtno smo izbrali le tiste spletne prodajalne knjig, ki imajo zadosten opis za
identifikacijo specifičnega naslova in verzije knjige. Glede na naše kriterije so tako že
vsebovale vsaj sledeče elemente: avtor, naslov, slika naslovnice, opis, cena, identifikator ali
leto izida in format ali nosilec. V prvi vzorec smo tako zajeli vse slovenske založnike in
knjigotržce, ki ponujajo zadostnimi metapodatkovnimi opisi knjig (Priloga 2), za drugi
vzorec pa smo uporabili seznam založnikov leposlovja iz Združenih držav Amerike, ki so
prisotni na spletni strani PublishersGlobal (Priloga 3).
V naslednjem koraku smo preučili različne vire, kot so ONIX for Books Codelists (2019),
Best Practices for Product Metadata (2015) in The Metadata Handbook (Register in Mcllroy,
2015) ter identificirali 48 metapodatkovnih elementov, ki so pomembni za najdenje,
identifikacijo in izbiro naslovov v spletnih knjigarnah. Na podlagi teh elementov smo
ustvarili kodirno shemo (Priloga 5), s katero smo po opravljeni pilotni študiji preverjali
prisotnost vsakega elementa v spletnih knjigarnah in jih analizirali z orodjem Microsoft
Excel. V naši študiji smo preverjali prisotnost informacij o knjigah z vidika uporabnika. To
pomeni, da nas je zanimalo predvsem, kateri elementi so vidni v uporabniških vmesnikih in
ne nujno, da so le-ti shranjeni v obliki metapodatkov, primernih za računalniško obdelavo.
V vsaki spletni knjigarni smo raziskali načine iskanja, sezname rezultatov in podroben prikaz
knjig ter določili prisotnost metapodatkovnih elementov z našega seznama. Ravno tako nas
je zanimala oblika vrednosti teh elementov. Elemente, ki so se pojavili v podrobnem opisu
knjige, smo poimenovali opisni elementi. Njihove vrednosti služijo iskanju in identifikaciji
izdelka ter lahko spodbudijo izbiro knjige. Medtem smo elemente, ki se pojavijo pri
naprednem iskanju v obliki faset, kategorij ali vrednosti, ki vsebujejo povezave, poimenovali
navigacijski elementi. Ti elementi se lahko pojavijo kjerkoli v spletni knjigarni in
uporabnikom omogočajo raziskovanje, odkrivanje in najdenje najprimernejše knjige.
Posamični elementi so bili lahko istočasno označeni kot opisni in navigacijski, če so se

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

132

pojavili v podrobnem opisu knjige in so poleg tega vsebovali notranjo povezavo do
povezanih izdelkov ali dodatnih informacij o knjigi.
Na Sliki 15 je razvidno, da lahko v podrobnem opisu knjige najdemo veliko število
metapodatkovnih elementov. V tem primeru bi lahko identificirali opisne elemente: naslov,
vezava, leto izida, avtor, ostali avtorji (prevajalec), slika naslovnice, medij (trdo vezana,
mehko vezana, Kindle), ocena, zbirka, število strani, jezik, založnik, dimenzije, identifikator
(ISBN), tema (kategorije), kratek opis, dolg opis, kritike, dodatno o avtorju, kritike bralcev,
ocene bralcev in knjige istega avtorja. Vrednosti, ki omogočajo navigacijo in raziskovanje,
uporabnike ob kliku običajno preusmerijo na drug izdelek oziroma na dodatne informacije.
To so navigacijski elementi, ki v tem primeru predstavljajo informacije: avtor, drugi avtorji,
medij, zbirka, založnik, tema in knjige istega avtorja.

Slika 15: Primer podrobnega opisa knjige

V raziskavi smo želeli identificirati predvsem najpogostejše navigacijske elemente, prisotne
v spletnih knjigarnah in na založniških spletnih straneh, saj le-ti uporabnikom omogočajo
brskanje in odkrivanje novih naslovov. Poleg tega smo primerjali pogostost teh elementov s
prisotnostjo opisnih elementov ter raziskali razlike med slovenskimi in ameriškimi spletnimi
platformami.
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Rezultati
Rezultati so pokazali, da vse spletne knjigarne ne ponujajo učinkovitih orodij za iskanje
knjig. Kot lahko vidimo v Preglednici 8, jih od 66 obravnavanih spletnih strani le 12 (3
slovenske in 9 ameriških) omogoča uporabo naprednega iskanja. Še več, 5 izmed
obravnavanih vmesnikov ne ponuja niti osnovnega iskanja in s tem sili uporabnika k
brskanju po celotni zbirki. Med vsemi spletnimi stranmi jih le 44 omogoča razvrščanje
iskalnih rezultatov. To pomeni, da morajo uporabniki v 22 knjigarnah pri daljših seznamih
pregledati celoten nabor, če želijo na primer določiti najcenejši ali najnovejši izdelek.
Podrobnejša analiza elementov za razvrščanje je tudi razkrila, da so v obravnavanih spletnih
knjigarnah in spletnih straneh založb najpogostejše možnosti za organizacijo rezultatov
iskanja glede na datum izida, naslov, avtorja, ceno in popularnost. Prvi štirje elementi
predstavljajo najosnovnejše in najpogostejše informacije o knjigi, popularnost pa je običajno
avtomatično generiran element, katerega vrednosti se spreminjajo glede na aktivnost kupcev.
Preglednica 8: Načini iskanja v ameriških in slovenskih spletnih knjigarnah

Možnosti iskanja

SLO (33)

ZDA (33)

Skupaj (66)

OSNOVNO ISKANJE

31

30

61

NAPREDNO ISKANJE

3

9

12

RAZVRŠČANJE REZULTATOV

20

24

44

6.4.3.1 Podatki v seznamu rezultatov
Ob pregledu smo ugotovili, da so podatki v seznamu rezultatov zelo raznoliki. Medtem ko
določene spletne knjigarne ponujajo le sliko naslovnice, vsebujejo nekateri prikazi tudi do
19 elementov. Tako ameriške kot slovenske spletne prodajalne knjig v seznamu rezultatov
prikazujejo približno 9 različnih podatkov. Zanimivo je tudi, da je ponekod prikaz različen
glede na to, ali knjigo najdemo z brskanjem ali z iskanjem. V tem primeru smo za analizo
upoštevali tisti prikaz, ki nam je podal več informacij. Na Sliki 16 si lahko ogledamo
najpogostejše elemente, ki se pojavljajo v seznamu rezultatov. V prikaz so vključeni tisti
elementi, ki so bili v kateremkoli vzorcu prisotni najmanj šestnajstkrat.
Rezultati so pokazali, da so najpogostejši elementi v rezultatih iskanja v obeh vzorcih slika
naslovnice, naslov in avtor. Cena je eden redkih elementov, ki je običajno vključen v opis v
seznamih rezultatov slovenskih spletnih knjigarn in spletnih strani založnikov, medtem ko
ta podatek ni tako pogost v ameriškem vzorcu. Približno polovica obravnavanih knjigarn in
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spletnih strani vključuje tudi kratek opis in podatke o vezavi, mediju in izdaji, ki so glede na
model LRM atributi pojavne oblike in so tako pomembni za identifikacijo in izbiro določene

Element

verzije nekega dela.

Slika naslovnice

33
33

Naslov

32
32

Avtor

27
30

Cena

29
19

Kratek opis

17
18

Vezava

16
17

Medij

18
17

Izdaja

12
16
0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

Število knjigarn
SLO

ZDA

Slika 16: Najpogostejši elementi v seznamih rezultatov

Seveda se v seznamih rezultatov občasno pojavljajo tudi druge zanimive informacije. Ena
izmed pogostejših je podatek o zbirki, ki je prisoten v 15 slovenskih in 9 ameriških
knjigarnah in spletnih straneh založb. Poleg tega tu najdemo tudi manj običajne podatke, kot
so na primer drugi formati knjige, ocene bralcev, težavnost in celo povezave do dodatkov in
povezanih del, kot vidimo v primeru na Sliki 17.

Slika 17: Podatki v seznamu rezultatov spletne knjigarne Algonquin Books
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6.4.3.2 Opisni elementi
Od 48 obravnavanih metapodatkovnih elementov slovenske spletne knjigarne in strani
založb povprečno ponujajo 21 opisnih elementov in ameriške 24 elementov. Na Sliki 18 si
lahko ogledamo nabor najpogostejših informacij o knjigi, ki se v obravnavanih ameriških ali
slovenskih spletnih straneh pojavijo najmanj šestnajstkrat. Elementi so urejeni padajoče
glede na pogostost v ameriških spletnih prodajalnah, zaradi preglednosti pa smo iz prikaza
izločili podatke, ki so bili obvezni za vključitev enot v naš vzorec, in tiste, ki so se pojavljali
na veliki večini spletnih strani. To so avtor, naslov, medij, vezava, identifikator, slika
naslovnice, datum izida in cena.
Kot je razvidno iz Slike 18, sta poleg že prej omenjenih elementov dolg opis in obseg
najpogostejši informaciji v podrobnem opisu knjige. Zanimivo je, da je kratek opis prisoten
redkeje, predvsem v ameriškem vzorcu. V slovenskih spletnih knjigarnah in spletnih straneh
založb so pogosteje prisotni tudi elementi, kot so dimenzije knjige, drugi avtorji, navedba in
številka v zbirki ter predogled. Večina teh elementov predstavlja atribute na ravni pojavne
in izrazne oblike, podatki o zbirki pa lahko opozarjajo tudi na povezana dela. Med tem so v
podrobnem opisu ameriških spletnih knjigarn in spletnih strani založb pogosto izpostavljeni
tudi podatki, ki so v slovenskem vzorcu običajno odsotni. Gre za podatke o drugih formatih
in izdajah iste knjige, torej njenih drugih pojavnih in izraznih oblikah. Poleg tega so pogosto
vključene tudi biografije avtorjev, profesionalne kritike, tematske oznake, ciljna skupina,
nagrade in obogateni podatki, kot so video vsebine in dogodki, povezani s knjigo. Te
informacije so izjemno pomembne predvsem za opaznost knjige in pogosto predstavljajo
ključni dejavnik za njeno izbiro.
Uporabniško ustvarjene vsebine, kot so kritike bralcev in ocene, se v obravnavanih spletnih
straneh pojavljajo redkeje. Pogosteje je omogočeno komentiranje (v 11 slovenskih in 9
ameriških spletnih prodajalnah), ocenjevanje knjig pa se pri vsakemu izmed obeh vzorcev
pojavi le v sedmih primerih. Predvsem v Sloveniji se kljub omočeni možnosti prispevanja
vsebin uporabniki le-tega ne poslužujejo, kar pomeni, da je ta funkcija dokaj nepotrebna.
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Slika 18: Pregled opisnih elementov v spletnih knjigarnah in spletnih straneh založb
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Ob pregledu podrobnih opisov knjig smo naleteli tudi na zelo zanimiv način prikazovanja
podatkov v spletni knjigarni ameriške založbe Capstone, ki je specializirana za otroške in
mladinske knjige. Le-ta omogoča preklapljanje med prikazom glede na ciljno skupino. Na
Sliki 19 si lahko ogledamo tri različne metapodatkovne opise za isto delo. Skrajno levo se
nahaja nabor podatkov za starše, ki vključuje osnovne elemente, kot so kritike, nagrade,
identifikator, založnik, ciljna publika in težavnostna stopnja. Sredinski nabor je namenjen
učiteljem in vsebuje tudi druge specializirane podatke o knjigi, na primer različne bralne
stopnje in tip besedila. Desni opis je namenjen knjižničarjem in je zato najizčrpnejši, saj
poleg prej omenjenih elementov vsebuje tudi klasifikacijske oznake, podatke o vezavi ter
informacije o knjigi v povezavi s programom za spremljanje napredka pri branju Accelerated
Reader.

Slika 19: Nabor različnih podatkov za starše, učitelje in knjižničarje v knjigarni Capstone

6.4.3.3 Navigacijski elementi
Število navigacijskih elementov, ki se pojavljajo v obliki kategorij ali notranjih povezav, je
precej manjše kot količina opisnih podatkov. Približno 9 elementov s tako funkcijo lahko
najdemo v slovenskih in 13 v ameriških obravnavanih knjigarnah in spletnih straneh založb.
Iz Slike 20 lahko razberemo, da je na obravnavanih ameriških spletnih straneh pogosteje kot
v slovenskih omogočena navigacija do podrobnejših podatkov o avtorjih, ki so predstavljeni
na samostojni strani. Uporabniki si lahko s klikom na določen podatek ogledajo vse
razpoložljive knjige istega avtorja, druge naslove v zbirki ter podobna dela z isto tematiko.
Pogosto so ustvarjene tudi povezave na različne formate iste knjige, v polovici obravnavanih
ameriških prodajaln pa je omogočeno tudi brskanje in omejevanje rezultatov glede na tip
medija.
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Na spodnji sliki je tudi razvidno, da navigacijski elementi na obravnavanih slovenskih
spletnih straneh niso pogosto zastopani. Najpogostejši element v tem vzorcu je žanr, vendar
je ta podatek varljiv, saj večina ameriških spletnih knjigarn uporablja tematske oznake, ki pa
so običajno bolj zgovorne kot žanr. Zanimiv je tudi visok odstotek elementa ciljna skupina,
ki pa je tako pogost le zato, ker slovenske knjigarne in spletne strani založb običajno
ponujajo brskanje po kategoriji, ki od ostalega leposlovja loči otroško in mladinsko
literaturo. Kot je razvidno s Slike 18, ta podatek običajno ni naveden v podrobnem opisu
knjige, kar predstavlja veliko pomanjkljivost, saj v tem primeru ne more služiti identifikaciji
in izbiri knjige ob pregledu njenega podrobnega opisa. Cena knjige je edini navigacijski
element, ki je v slovenskem vzorcu skoraj dvakrat pogostejši kot v ameriškem, saj se ravno
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tako pojavlja v obliki kategorije za brskanje.
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Slika 20: Pregled navigacijskih elementov v spletnih knjigarnah in spletnih straneh založb
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6.4.3.4 Primerjava opisnih in navigacijskih elementov
V vseh 66 obravnavanih spletnih knjigarnah in spletnih straneh založb so v seštevku
najpogostejši navigacijski elementi žanr (54), ciljna skupina (52), avtor (51), datum izida
(50), knjige istega avtorja (45) in zbirka (45). Ti elementi so prisotni v obeh vzorcih približno
v enaki meri. Zanimivo je tudi, da so nekateri izmed teh elementov, na primer žanr, ciljna
skupina in knjige istega avtorja pogoste kategorije za brskanje, del fasetne navigacije ali
podatek, ki se pojavi le ob kliku na določeno vrednost, običajno pa niso prisotne v
podrobnem opisu knjige. Po našem mnenju ta pristop ni najboljši, saj ti podatki niso ključni
le za najdenje novih knjig, ampak tudi za njihovo identifikacijo in potencialno izbiro.
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Slika 21: Prikaz najpogostejših navigacijskih elementov

Največjo razliko med vzorcema je mogoče opaziti v številu navigacijskih elementov, ki
predstavljajo dodatne informacije o knjigi in povezana dela. Kot je razvidno s Slike 22, so
navigacijski elementi, ki predstavljajo dodatne informacije o avtorju, knjige z isto tematiko,
povezave do drugih formatov, druge avtorje, obogatene podatke in druge izdaje istega dela,
bolj pogosti v vzorcu ameriških spletnih strani. Ti elementi so v Sloveniji običajno manj
zastopani tudi v obliki opisnih elementov. Kljub temu da razlike v številu ostalih elementov
v obeh vzorcih niso tako velike, je več kot očitno, da slovenske spletne knjigarne in spletne
strani založb ponujajo manjši nabor informacij. Opazili smo le en navigacijski element, ki
je precej pogost v slovenskih knjigarnah in ni običajen za Ameriko. To je cena, ki je kot
element prisotna v 20 slovenskih in 12 ameriških obravnavanih spletnih straneh.
Najpogosteje je ta informacija predstavljena prek kategorije za znižane knjige na domači
strani spletne knjigarne oziroma založbe, ali pa je del faset.
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Slika 22: Največje razlike med elementi v ameriških (levo) in slovenskih (desno) spletnih knjigarnah

6.4.3.5 Nekonsistentnost podatkov
V raziskavi smo preverjali prisotnost informacij o knjigah v spletnih knjigarnah skozi oči
uporabnika. To pomeni, da smo zabeležili vse informacije, ki jih uporabnik vidi, kar pa ne
pomeni nujno, da gre za računalniško berljive metapodatkovne elemente. Še najbolj se letem približajo navigacijski elementi, ki služijo brskanju, iskanju in povezovanju podobnih
izdelkov, opisni elementi pa večinoma služijo le opisu, identifikaciji in izbiri knjige.
Tekom naše raziskave pa smo bili posredno pozorni tudi na obliko vrednosti obravnavanih
metapodatkovnih elementov, ki je v večini primerov precej problematična. Pogosto smo
opažali, da podatki niso navedeni kot samostojni elementi, ampak so običajno del opisa
oziroma naslova. Tako naslov knjige “Harry Potter and the Sorcerer's Stone: The Illustrated
Edition (Harry Potter, Book 1)” na Amazonu poda veliko opisnih informacij, za iskalce pa
ta pristop ni optimalen, saj zgolj s temi podatki ne morejo filtrirati ali z naprednim iskanjem
najti ilustrirane izdaje in drugih knjig v zbirki, če te vrednosti niso zapisane tudi pri primernih
metapodatkovnih elementih.
Poleg raznolikosti metapodatkov med obravnavanimi spletnimi knjigarnami je bila opažena
tudi nekonsistentnost podatkov znotraj posamičnih spletnih knjigarn. To velja tako za nabor
podatkov, ki se pojavljajo v povezavi z različnimi naslovi kot za vrednosti teh podatkov. Na
Sliki 23 vidimo slikovit rezultat in posledice take nekonsistentnosti. V zgornjem zapisu na
levi strani slike manjkajo podatki o dimenzijah in prevajalcu, še bolj problematično pa je
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raznoliko navajanje vrednosti posamičnih elementov, kot je prikazano za primer vezave. V
primeru filtriranja na desni strani slike se sprva zdi, da spletna knjigarna ponuja 16 vrst
vezav, saj je vsaka različica navedbe ustvarila svojo kategorijo. Tako tudi v primeru, ko
spletna knjigarna želi implementirati orodja za filtriranje in napredno iskanje, le-ta zaradi
neujemanja vrednosti ne delujejo pravilno in ne prikažejo vseh relevantnih rezultatov.

Slika 23: Nekonsistentne vrednosti enakih elementov v spletni knjigarni Felix

Razprava
Rezultati so pokazali, da bi založniki in knjigotržci lahko vložili več energije v ustvarjanje
bogatih in kvalitetnih metapodatkov za knjige, saj bi to omogočilo popolnejše opise in boljše
delovanje iskalnih orodij, ki bi učinkoviteje podpirala uporabniške postopke.
Glede na raziskave (Nielsen Book Research, 2017; Walter, 2016b) sta iskanje in brskanje
najpogostejši tehniki odkrivanja novih naslovov. Ugotovili smo, da nekatere obravnavane
knjigarne in spletne strani založb uporabnikom ne omogočajo niti osnovnega iskanja knjig.
Poleg tega jih le peščica ponuja napredno iskanje, ki seveda za optimalno delovanje zahteva
dobro urejene metapodatke. Rezultati so tudi pokazali, da obravnavane spletne strani
večinoma ponujajo le osnovne opisne podatke, ki so pogosto nestrukturirani in
nekonsistentni, zato učinkovitega brskanja in raziskovanja uporabnikom ne omogočajo.
To področje je neurejeno predvsem v Sloveniji, kjer v spletnih knjigarnah večinoma
zasledimo le osnovne podatke na ravni dela in točno določene pojavne oblike. Pri tem je
treba poudariti, da se nekateri podatki, kot so navedba izdaje, tipa nosilca in vezave
pojavljajo le v obliki opisnih podatkov v podrobnem opisu ali celo v navedbi naslova in ne
ponujajo alternativ in povezav do drugih različic. Trenuten prikaz naslovov tako ločuje
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različne pojavne oblike dela in ne vključuje relacij do drugih verzij. Čeprav se nekatere
spletne knjigarne že zgledujejo po Amazonu in združujejo vse različice knjige pod istim
delom, je to združevanje pogosto neučinkovito zaradi nepopolnih in nekonsistentnih
metapodatkovnih opisov.
V podrobnem opisu knjige so pogosto odsotne tudi dodatne informacije in povezave do
podobnih in povezanih del. Za knjige, ki so del zbirke, je običajno v opisu prisotna le številka
knjige v seriji ali opisna informacija, ki identificira naslednji naslov v zbirki. Pogosteje je
omogočena povezava do vseh knjig v zbirki, ki se ob kliku na povezavo v imenu zbirke
prikažejo na strani, ločeni od opisa knjige. Kljub temu da spletne knjigarne pogosto
prikazujejo druge knjige istega ali drugih avtorjev, so te običajno združene pod kategorijo
poimenovano »sorodne« ali »podobne« knjige, na podlagi česar si uporabnik ne more
predstavljati, kaj jih v resnici povezuje. Ravno tako si običajno ni mogoče ogledati ostalih
prispevkov drugih avtorjev oziroma sodelavcev, kot so na primer prevajalci, ilustratorji ipd.
Eden izmed razlogov za neurejenost podatkov v spletnih knjigarnah verjetno leži v dejstvu,
da imajo slovenski založniki pomanjkljivo znanje o metapodatkih, kar je bilo posredno in
neposredno izraženo v predhodnih intervjujih z založniki in knjižničarji. Kljub temu da so
bili v naš vzorec zajeti profesionalni in ne le priložnostni založniki, je večina podjetij, ki se
v pri nas ukvarja z založniško dejavnostjo, zelo majhnih. To pomeni, da se mora ena oseba
v založbi ukvarjati z več različnim stvarmi in zato kreiranje metapodatkovnega opisa
predstavlja neizogibno opravilo, ne pa tudi del profesije.
Glede na to, da je prodaja knjig osrednji cilj založb, bi lahko bili njihovi metapodatki kljub
temu kvalitetnejši in popolnejši. Na ta način bi imeli korist celo manjši založniki, saj bi svoje
naslove tako naredili vidnejše in s tem bolj konkurenčne v spletnem okolju. Poleg tega bi
večja konsistentnost omogočila pretvorbo opisnih informacij v metapodatke, primerne za
računalniško obdelavo, in s tem pripomogla k učinkovitejšemu odkrivanju novih naslovov.
Priporočljivo bi bilo, da bi založniki in knjigotržci več pozornosti posvečali tudi dodatnim
informacijam o knjigah, kot so na primer tema, ciljna skupina, nagrade in povezana dela, saj
bi ti podatki uvrstili naslov višje med spletne iskalne rezultate in naredili knjigo vidnejšo ter
privlačnejšo za kupce.
Večji nabor metapodatkovnih elementov pa ne pomeni nujno tudi njihove uporabnosti za
kupce in iskalce informacij, zato so potrebne dodatne primerljive študije, ki bi razkrile tudi
ta vidik metapodatkov za knjige.
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6.5 POMEMBNOST METAPODATKOV V SPLETNIH KNJIGARNAH
Bralci nove naslove ne glede na način kasnejše pridobitve pogosto iščejo v spletnih
knjigarnah (Albanese, 2016; Nielsen Book Research, 2016, 2017; Zickuhr et al., 2012), ki
za knjigo predstavljajo enega najpomembnejših prodajnih kanalov (Rugelj in Vračko, 2017).
Glede na to, da uporabniki tu ne vidijo knjig samih, ampak njihove metapodatke (Kasdorf,
2014), morajo biti informacije, ki so običajno dostopne na platnici ali znotraj knjige,
reproducirane tudi v elektronski obliki (Register in Mcllroy, 2015). Poleg tega lahko spletno
okolje še dodatno obogati uporabniško izkušnjo na načine, ki v fizičnem svetu niso mogoči.
Glede na različna uporabniška opravila oziroma faze nakupnega procesa so pomembni
različni podatki. Medtem ko naj bi bili za iskanje na spletu najpomembnejši osnovni
metapodatkovni elementi, na primer naslov, avtor, opis in tema (Yang, 2016), so knjige
najpogosteje odkrite z iskanjem in brskanjem. Med najpogostejše tehnike spada tudi
odkrivanje knjig že prej poznanega avtorja in serije (Nielsen Book Research, 2017; Walter,
2016a). Elementi knjige, kot so všečnost avtorja, teme ali serije ter opis knjige in nizka cena,
na izbiro in nakup vplivajo najbolj, pomembne pa so tudi dodatne informacije, na primer
glavni junaki, avtorjeva biografija, spletni komentarji, profesionalne kritike, slika
naslovnice, predogled in kazala (Breedt in Walter, 2012; Nielsen Book Research, 2016;
Walter, 2016a, 2016b). Posodabljanje opisa s podatki o nagradah in novih podobnih in
povezanih delih vzdržuje zanimanje za knjigo in njeno prodajo še dolgo po tem, ko je bila
izdana (Register in Mcllroy, 2015).
Knjigotržci bi tako lahko zagotovili, da bi bili v spletni knjigarni dostopni vsi pomembni
podatki, ki podpirajo različna uporabniška opravila. Rezultati naše ekspertne študije so
pokazali, da temu ni vedno tako, predvsem v slovenskih spletnih knjigarnah, kjer se čuti
odsotnost povezav med deli in njihovimi verzijami ter dodatne informacije, ki bi spodbudile
nakup knjige. Poleg neprepoznavanja pomembnosti določenih podatkov razlog morda leži
tudi v tem, da ima večina primarnih ustvarjalcev informacijskih virov in metapodatkov le
splošno znanje glede njihove ciljne publike (Hider, 2013). Pri opisovanju knjig se je namreč
vedno potrebno vprašati, kdo so njihovi uporabniki in kakšne so njihove potrebe oziroma
nameni. Poleg tega bi moralo biti ravno mnenje uporabnikov glede pomembnosti specifičnih
metapodatkovnih elementov glavni dejavnik za njihovo vključitev v spletne knjigarne.
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Raziskovalna vprašanja
Medtem ko smo v ekspertni študiji spletnih knjigarn in spletnih strani založb preverjali
prisotnost metapodatkovnih elementov, nas je v tej raziskavi zanimala predvsem njihova
pomembnost glede na mnenje uporabnikov. Pri tem smo se osredotočali na različne
uporabniške postopke in faze izbire knjige oziroma njene verzije. Želeli smo pridobiti
predvsem odgovore na sledeča raziskovalna vprašanja:
RV1: Kateri podatki o knjigah so v spletnih knjigarnah pomembni za odkrivanje novih
naslovov?
Kupci v spletnih knjigarnah pogosto iščejo in odkrivajo nove naslove. Raznolike možnosti
za začetek iskanja običajno najdejo že na domači strani spletne knjigarne, kjer se nahajajo
različne brskalne kategorije, izpostavljeni naslovi, novosti, uporabniške ocene ipd. S prvim
raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti predvsem, kateri elementi so v spletni
knjigarni pomembni pri iskanju novih del.
RV2: Kateri podatki o knjigah so v spletnih knjigarnah pomembni za izbiro nekega
dela?
Uporabniki si običajno pri knjigah, ki jim vzbudijo pozornost, ogledajo njen podrobnejši
opis. Tu se nahajajo informacije, ki so pomembne za njeno identifikacijo, na primer navedba
avtorja, žanr, datum izida, opis vsebine ipd. Poleg tega knjigotržci lahko v opis vključijo tudi
dodatne informacije, ki so pomembne za promocijo ter posledično za izbiro dela. To so
komentarji in ocene kupcev, profesionalne kritike, dodatne informacije o avtorju, nagrade
ipd. Zanimalo nas je, kateri elementi v podrobnem opisu knjige vplivajo na izbiro nekega
dela.
RV3: Kateri podatki o knjigah so v spletnih knjigarnah pomembni za izbiro neke
izrazne oblike?
Spletne knjigarne včasih ponujajo več verzij oziroma izraznih oblik istega besedila, kot so
različni prevodi in priredbe. Kljub temu da običajno relacije med povezanimi izraznimi
oblikami v spletnih knjigarnah niso izpostavljene, so podatki, ki definirajo točno določeno
verzijo, lahko ključni za izbiro le-te. V raziskavi smo želeli izvedeti, kako pomembni so
uporabnikom ti elementi pri izbiri med različnimi verzijami knjige.
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RV4: Kateri podatki o knjigah so v spletnih knjigarnah pomembni za izbiro neke
pojavne oblike?
Isto besedilo je lahko utelešeno na različnih nosilcih in ima raznovrstne fizične lastnosti. Ne
le, da bralci lahko izbirajo med trdo in mehko vezanimi knjigami, ampak imajo včasih na
voljo tudi ilustrirano verzijo ali izdajo z dodatno vsebino, kot so biografija avtorja, opombe,
predgovor itd. Določenemu tipu kupcev, na primer zbiralcem ali starejšim osebam, bi lahko
bile pomembne tudi druge fizične lastnosti knjige, kot so teža, material platnic, dimenzije
knjige in videz besedila. Zato nas je zanimalo, kateri izmed elementov, ki predstavljajo
lastnosti pojavne oblike, so uporabnikom pomembni pri izbiri določene verzije knjige.
RV5: Kateri podatki o povezanih in podobnih delih so v spletnih knjigarnah zanimivi
za uporabnike?
Bralci nove naslove pogosto izbirajo tudi na podlagi že prebranih podobnih ali povezanih
del, na primer drugih knjig istega avtorja, nadaljevanj in knjig iste serije. Določena knjiga
ima lahko tudi filmsko predelavo ali parodijo, v okviru izobraževanja pa bi bil morda
pomemben tudi podatek o povezanih učnih vodnikih za neko knjigo. Zanimalo nas je, kako
zanimive so te informacije za bralce, ko nanje naletijo ob pregledu opisa že poznane knjige.
Metodologija
Za namene naše raziskave smo januarja in februarja 2017 izvedli spletno anketo s
potencialnimi uporabniki spletnih knjigarn. Vzorec je bil priložnostni, saj smo k sodelovanju
pozvali znance in uporabnike družbenih omrežij, ki so prošnjo za sodelovanje širili po
principu snežne kepe. Anketni vprašalnik, ki je bil ustvarjen s pomočjo orodja 1KA, je bil
aktiven in dostopen tri tedne. Čeprav je do vprašalnika dostopalo 535 ljudi, je anketo v celoti
končalo le 113 udeležencev, odgovore katerih smo tudi vključili v analizo.
Z osrednji delom vprašalnika smo skušali pridobiti mnenja udeležencev glede pomembnosti
podatkov o knjigah za iskanje novih naslovov in za izbiro knjig skozi pet različnih sklopov,
ki so anketirance postavljali v različne situacije ob namišljeni uporabi spletne knjigarne.
Vprašanja in opisi scenarijev so predstavljeni v anketnem vprašalniku, ki se nahaja v Prilogi
6. Seznam elementov, vključenih v raziskavo, je bil ustvarjen na podlagi pomembnih
metapodatkovnih elementov identificiranih ob pregledu literature in opažanj pri izvedbi
ekspertne študije spletnih knjigarn in spletnih strani založb.
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V prvem sklopu so si morali udeleženci predstavljati, da v spletni knjigarni iščejo nepoznano
leposlovno knjigo, ki jo želijo najti z brskanjem po kategorijah. V nadaljevanju so bili ob
namišljenem najdenju zanimivih naslovov postavljeni v situacijo, kjer so si ogledovali
podroben zapis naslovov in si morali zamisliti, kateri podatki bi bili pomembni za njihovo
izbiro dela. V tretjem sklopu naj bi opazili, da spletna knjigarna ponuja več verzij (izraznih
in pojavnih oblik) istega dela, v četrtem sklopu pa, da se isto besedilo pojavlja na različnih
nosilcih in oblikah, torej v različnih pojavnih oblikah iste izrazne oblike. V zadnji fazi so bili
postavljeni v situacijo, kjer so knjigo že prebrali in bi zato želeli pridobiti nekatere dodatne
informacije o povezanih in podobnih delih. Vsak sklop je bil opremljen s sliko primera, ki
naj bi omogočal boljšo predstavo situacije, in naborom podatkov o knjigi, za katere smo
želeli izvedeti, v kakšni meri so pomembni za iskanje, odločitev o izbiri in so na splošno
zanimivi za anketirance. Pomembnost podatkov smo preverjali na štiristopenjski lestvici,
kjer so udeleženci označili, ali je določen podatek o knjigi zanje zelo pomemben,
pomemben, manj pomemben ali nepomemben. Na Sliki 24 vidimo primer prikaza spletne
knjigarne, ki naj bi služil za predstavo prvega sklopa vprašanj o pomembnosti različnih
podatkov za odkrivanje novih naslovov. V tem sklopu so morali anketiranci ocenjevati
pomembnost dvanajstih elementov, in sicer poznanost avtorja, všečnost žanra, poznanost
zbirke, všečnost naslovnice, nagrade, filmske predelave, število komentarjev, ocene bralcev,
prisotnost na seznamu popularnih knjig, nedaven izid, lahka dostopnost in ugodna cena.

Slika 24: Primer prikaza spletne knjigarne
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Rezultate smo analizirali s pomočjo orodja Microsoft Excel ter določili povprečno
uporabnost elementov znotraj vsakega izmed sklopov. Na koncu smo primerjali tudi
pomembnost elementov neodvisno od sklopov in ugotavljali, katerim entitetam modela
LRM pripadajo najpomembnejši elementi v spletnih knjigarnah.
Sodelujoči
V raziskavi je sodelovalo 113 ljudi, med njimi pa je bilo 83 žensk in 31 moških. Več kot
polovica (58 %) jih je bilo starih od 26 do 40 let, 22 % jih je spadalo v starostno skupino
med 41 in 60 let, 18 % pa do 25 let. Zanimivo je bilo tudi, da je v naši raziskavi sodelovalo
tudi 8 ljudi starejših od 60 let, kar je presenetljivo predvsem zato, ker je šlo za spletno anketo.
Kljub temu da je 20 % anketirancev v zadnjem letu prebralo manj kot 2 leposlovni knjigi,
jih večina pravi, da so prebrali 6 ali več knjig. 21 % jih je navedlo, da preberejo več kot 20
leposlovnih knjig letno, kar je precej velik odstotek. Seveda se moramo pri tem zavedati, da
kljub zagotovljeni anonimnosti udeleženci pogosto težijo k javno zaželenim odgovorom, ki
ne odražajo vedno realnega stanja.
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Slika 25: Število odgovorov glede količine prebranih knjig v zadnjem letu

Ob vprašanju, na katerem nosilcu najpogosteje berejo knjige, se je pokazalo, da sta si trdo
vezana in mehko vezana knjiga precej enakovredni. 45 % udeležencev ima raje trdo vezavo,
40 % pa pogosteje poseže po mehko vezanih knjigah. 13 % sodelujočih je navedlo, da je
njihov najpogostejši format za branje elektronska knjiga, en sam udeleženec pa najpogosteje
posluša avdio knjige.
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Udeleženci informacije o knjigah in novih naslovih običajno iščejo kar na spletu, sledijo pa
jim knjižnice in znanci. Rezultat ni presenetljiv, saj je v Sloveniji vzpostavljen dober sistem
knjižnic, ljudje pa knjigo pred izbiro radi primejo v roke in si jo ogledajo. 41 (36 %)
udeležencev informacije o knjigah išče tudi v slovenskih spletnih knjigarnah, enak odstotek
pa v medijih, kot so različni časopisi, Bukla ipd. Sodelujoči najdejo informacije tudi v
zidanih knjigarnah (34 %) in v tujih spletnih knjigarnah (27 %). Verjetno je eden izmed
razlogov majhnega odstotka pridobivanja informacij o knjigah v tujih spletnih knjigarnah
tudi v tem, da več kot polovica slovenskih bralcev knjige bere samo v slovenščini (Kovač in
Gregorin, 2014), kar pomeni, da običajno iščejo le informacije o slovenskih knjigah, ki pa v
tujih knjigarnah niso pogosto prisotne. Najmanj udeležencev (21 %) informacije o knjigah
in novih naslovih išče v knjižničnih katalogih, kar je verjetno posledica dejstva, da katalogi
ne ponujajo zadostnih informacij in so težki za uporabo (Švab et al., 2014).
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Slika 26: Najpogostejši viri informacij o novih naslovih

Udeleženci so navedli kar nekaj načinov, na katere pridobijo knjige za branje. Uporabniki si
najpogosteje knjige izposojajo v knjižnici (73 %) in jih kupujejo v fizičnih knjigarnah
(53 %). Zanimivo je, da si dokaj veliko število ljudi knjige izposoja tudi pri znancih in
prijateljih (34 %), podoben odstotek pa jih tudi kupuje prek tujih spletnih knjigarn (32 %).
Slednji podatek se ujema s številom udeležencev, ki iščejo informacije o knjigah v tujih
spletnih knjigarnah. Zanimivo je, da veliko več udeležencev išče informacije o knjigah v
slovenskih spletnih knjigarnah, kot jih tam dejansko kupuje, saj jih je le 19 (17 %) navedlo
spletno knjigarno kot kraj, kjer knjige pridobivajo. Le 8 anketirancev pravi, da si knjige
izposoja prek Biblosa. Kovač in Gregorin (2014) pravita, da več kot dve tretjini prebranih,
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kupljenih ali prenesenih e-knjig v Sloveniji predstavljajo knjige v angleščini. Glede na to,
da Biblos ponuja le slovenske knjige, je verjetno razlog za nizek odstotek pridobivanja prek
tega portala jezik ponujenih knjig. Dva anketiranca sta tudi navedla, da elektronske knjige
na bralnik nalagata prek spleta, en udeleženec pa do knjig pride tudi z izmenjavo prek
Knjigobežnic.
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Slika 27: Načini pridobivanja knjig

Rezultati
Ker smo anketirance glede pomembnosti informacij o knjigah spraševali v petih sklopih,
smo za namene raziskave analizirali vsak sklop posebej. Udeleženci so na štiristopenjski
lestvici določali, kako pomembni so zanje različni podatki o knjigi za najdenje in izbiro
nekega nepoznanega dela ter za izbiro določene verzije (izrazne oblike) istega dela. Zanimali
sta nas tudi pomembnost fizičnih lastnosti knjige (pojavna oblika) in zanimivost dodatnih
informacij (povezana dela ter druge izrazne in pojavne oblike).
V raziskavi smo uporabnike spraševali glede pomembnosti 60 različnih informacij o knjigah.
Rezultate vsakega sklopa smo predstavili v tabelah, kjer so elementi razvrščeni glede na
povprečje in njihov vrstni red med elementi v vseh sklopih. Na levi strani tabele se nahaja
oznaka, ali je informacija na splošno bolj ali manj pomembna za anketirance. Kot pomembne
elemente smo označili tiste, za katere je vsaj polovica anketirancev dejala, da so zanje zelo
pomembni oziroma pomembni. V tabelah so kot manj pomembni označeni podatki, za katere
več kot polovica udeležencev meni, da so manj pomembni oziroma nepomembni pri njihovi
izbiri dela oziroma neke verzije knjige. Določili smo tudi modus in povprečno pomembnost
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vsakega elementa in ga v tabelah predstavili v obliki kategorije, ki je bila najpogosteje
izbrana s strani udeležencev.
6.5.4.1 Pomembnost elementov za iskanje novih naslovov
V prvem sklopu smo anketirance postavili v situacijo, kjer naj bi v spletni knjigarni poskušali
z brskanjem najti njim še nepoznano leposlovno knjigo (Priloga 6, 1. vprašanje). Vprašali
smo jih, katere informacije o knjigi so zanje pomembne pri iskanju novih naslovov.
Preglednica 9: Pomembnost elementov za iskanje dela

Element

Modus

Povprečje

MANJ POMEMBEN

POMEMBEN

Mi je všeč žanr
ZP
ZP
Ima ugodno ceno
P
P
Ima visoke ocene bralcev
P
P
Poznam avtorja
P
P
Je lahko dostopna
P
P
Je na seznamu popularnih knjig
P
MP
Knjiga je bila nagrajena
MP
MP
Mi je všeč naslovnica
MP
MP
Poznam zbirko
MP
MP
Ima veliko število komentarjev
MP
MP
Je izšla pred kratkim
N
N
Ima filmsko predelavo
N
N
ZP = Zelo pomembno P = Pomembno MP = Manj pomembno

Mesto od 60
1
12
14
16
21
25
26
31
38
42
56
59
N = Nepomembno

Kot vidimo v Preglednici 9, izmed ponujenih kategorij najpomembnejšo vlogo pri
odkrivanju novih naslovov igra podatek o žanru. Več kot polovica udeležencev (57 %) je to
informacijo označilo kot zelo pomembno, 39 % pa jih pravi, da je pomembna za njihovo
iskanje nove knjige. Čeprav smo pri tej nalogi v navodilih udeležence želeli postaviti v
situacijo, kjer izbirajo knjigo za nakup ali kasnejšo izposojo v knjižnicah, jih je skoraj
polovica (47 %) označila, da pomembno vlogo pri iskanju knjig igra tudi ugodna cena.
Pomembni podatki za odkrivanje novih naslovov so tudi, da udeleženci poznajo avtorja, da
ima knjiga visoke ocene bralcev, da je lahko dostopna in da je na seznamu popularnih knjig.
Kljub temu da je večina udeležencev podatek o nagradah knjige označila kot manj
pomembnega, ga je druga polovica označila za pomembnega oziroma zelo pomembnega.
Najmanj pomembne informacije za iskanje novih naslovov so, da je knjiga izšla pred kratkim
in da ima filmsko predelavo, kar je precej zanimivo, saj naj bi ta dva podatka načeloma
vplivala na promocijo knjige, v spletnih knjigarnah pa so pogosto tudi izpostavljene novosti.
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6.5.4.2 Pomembnost elementov za izbiro dela
V drugem sklopu smo anketirance postavili v situacijo, kjer si ogledujejo podroben opis
posamičnih naslovov (Priloga 6, 2. vprašanje). Pri tem nas je zanimalo, katere izmed
ponujenih informacij so pomembne za njihovo izbiro knjige.
Preglednica 10: Pomembnost elementov za izbiro dela

Element

Modus

Povprečje

MANJ POMEMBEN

POMEMBEN

Kratek opis vsebine
ZP
ZP
Jezik besedila
P
ZP
Avtor
P
P
Naslov
P
P
Predogled
P
P
Profesionalne recenzije
P
P
Komentarji kupcev
P
P
Tematske oznake
P
P
Odlomki
P
MP
Dolg opis vsebine
MP
MP
Ciljna skupina
MP
MP
Izvirni jezik
MP
MP
Kazala
MP
MP
Dodatne informacije o avtorju
MP
MP
Oznaka težavnosti besedila
MP
N
Datum izida
MP
N
Povezane video vsebine
N
N
Datum prvega izida
N
N
ZP = Zelo pomembno P = Pomembno MP = Manj pomembno

Mesto od 60
6
7
17
18
19
20
22
23
27
32
36
40
46
48
49
54
57
58
N = Nepomembno

Preglednica 10 razkriva, da se je večini anketirancev v tem sklopu zdel za izbiro
najpomembnejši kratek opis vsebine, saj so ga skoraj vsi označili kot zelo pomembnega
(47 %) ali pomembnega (43 %). Sledijo mu jezik besedila, avtor, naslov, predogled,
profesionalne recenzije, komentarji kupcev, tematske oznake in odlomki. Med tem skoraj
polovica (51 %) anketirancev pravi, da dolg opis pri njihovi izbiri igra manj pomembno
vlogo. Najmanj pomembni so podatki o datumu izida in prvega izida knjige, manj koristne
pa naj bi bile tudi oznake težavnosti besedila in povezane video vsebine, ki običajno tako ali
tako niso prisotne v slovenskih spletnih knjigarnah.
6.5.4.3 Pomembnost elementov za izbiro verzije nekega dela
V tretjem sklopu smo anketirance postavili v situacijo, kjer so zanimivo delo že izbrali,
vendar opazijo, da spletna knjigarna ponuja več izdaj tega dela (Priloga 6, 3. vprašanje).
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Zanimalo nas je, v kakšni meri bi različne informacije vplivale na njihovo izbiro med
različnimi verzijami nekega dela, torej med različnimi izraznimi in pojavnimi oblikami.
Preglednica 11: Pomembnost elementov za izbiro verzije knjige

Element

Modus

Povprečje

MANJ POMEMBEN

POM

Besedilo ni predelano
ZP
ZP
Besedilo ni okrajšano
ZP
ZP
Ima dodatno vsebino
MP
P
Ime prevajalca
P
MP
Vsebuje opombe
MP
MP
Vsebuje predgovor
MP
MP
Vsebuje biografijo avtorja
MP
MP
Ima ilustracije
N
N
Datum izida
N
N
Ime založnika
N
N
Kraj izida
N
N
ZP = Zelo pomembno P = Pomembno MP = Manj pomembno

Mesto od 60
8
11
24
30
37
43
47
52
53
55
60
N = Nepomembno

V Preglednici 11 vidimo, da pri izbiri med različnimi verzijami iste knjige pomembno vlogo
igrajo predvsem njene lastnosti na ravni izrazne oblike. Za uporabnike je zelo pomembno,
da knjiga ni predelana (41 %) in da besedilo ni okrajšano (44 %), torej da gre za originalno
besedilo oziroma reprezentativno izrazno obliko. Čeprav sta do neke mere pomembna tudi
podatek, da ima knjiga dodatno besedilo (npr. skice in opombe avtorja), in navedba
prevajalca, je malo več kot polovica anketirancev te informacije označila kot manj
pomembne oziroma nepomembne (52 % za dodatno vsebino in 53 % za prevajalca). Najmanj
pomembni za izbiro specifične verzije knjige so podatek o kraju izida, saj ga je kot
nepomembnega označilo kar 63 % udeležencev, ter podatki o založniku in datumu izida.
Nepomembna informacija naj bi bila tudi, da verzija vsebuje ilustracije, kar pa je za
leposlovje seveda precej neobičajno.
6.5.4.4 Pomembnost elementov za izbiro knjige z določenimi fizičnimi lastnostmi
V četrtem sklopu so bili anketiranci postavljeni v situacijo, kjer so že izbrali želeno verzijo
besedila, vendar se le-ta nahaja na različnih nosilcih in v različnih oblikah (Priloga 6, 4.
vprašanje). Zanimalo nas je, v kakšni meri so podane informacije za bralce pomembne pri
izbiri knjige z določenimi fizičnimi lastnostmi, torej pri izbiri med različnimi pojavnimi
oblikami iste izrazne oblike.
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Preglednica 12: Pomembnost elementov za izbiro verzije knjige z določenimi fizičnimi lastnostmi

Element

Modus

Povprečje

MANJ POMEMBEN

POMEMBEN

Tip nosilca
ZP
ZP
Cena
P
ZP
Izgled teksta
P
P
Vezava
MP
P
Dimenzije knjige
MP
MP
Število strani oziroma obseg
MP
MP
Slika naslovnice
MP
MP
Kvaliteta papirja
MP
MP
Teža knjige
MP
MP
Material platnic
MP
MP
ZP = Zelo pomembno P = Pomembno MP = Manj pomembno

Mesto od 60
3
10
13
15
28
29
33
34
39
41
N = Nepomembno

Iz Preglednice 12 je razvidno, da je tip nosilca za izbiro pojavne oblike najpomembnejša
informacija, saj od tiskanih knjig loči elektronske bralnike in avdio nosilce. Ta element je
kot zelo pomemben za izbiro knjige označilo kar 57 % udeležencev, kot pomemben pa 34 %
udeležencev. Podobno kot pri iskanju novih knjig tu igra pomembno vlogo tudi cena knjige,
ki je po mnenju 79 % anketirancev zelo pomembna ali pomembna. Presenetljivo se 66 %
anketirancem zdi zelo pomemben ali pomemben tudi izgled besedila, na primer velikost črk,
razmik, robovi ipd. Tudi podatek o vezavi je po njihovem mnenju glede na povprečje
pomemben za izbiro, saj je 55 % udeležencev mnenja, da je pomemben ali celo zelo
pomemben. Najmanj pomembni podatki so material platnic, teža knjige in kvaliteta papirja,
ki pa predstavljajo elemente, ki niso pogosto vključeni v spletne knjigarne oziroma so
običajno namenjeni specifični publiki. Dimenzije knjige, število strani in slika naslovnice so
srednje pomembne informacije za izbiro. Zanimivo je predvsem ločeno mnenje glede
dimenzij knjige, saj 42 % vprašanih ta podatek smatra za pomembnega, 43 % pa za manj
pomembnega. Vredno je tudi omeniti, da v tem sklopu ni bilo zaslediti elementov, ki bi bili
anketirancem pri izbiri videza knjige večinoma popolnoma nepomembni.
6.5.4.5 Zanimivost informacij o povezanih verzijah in delih
V zadnji fazi smo preverjali, v kakšni meri bi bile za anketirance zanimive informacije o
povezanih delih ter o drugih izraznih in pojavnih oblikah neke knjige (Priloga 6, 5.
vprašanje).
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Preglednica 13: Pomembnost informacij o povezanih verzijah in delih

Element

Modus

Povprečje

MANJ POMEMBEN

POMEMBEN

Ima nadaljevanje
ZP
ZP
Druge knjige istega avtorja
ZP
ZP
Druge knjige v seriji
P
ZP
Podobne knjige drugih avtorjev
P
ZP
Ima filmsko priredbo
MP
MP
Študijski vodniki za to knjigo
MP
MP
Ima druge formate
MP
MP
Ima predelavo
MP
N
Ima verzije v drugih jezikih
MP
N
ZP = Zelo pomembno P = Pomembno MP = Manj pomembno

Mesto od 60
2
4
5
9
35
44
45
50
51
N = Nepomembno

Rezultati, vidni v Preglednici 13, so pokazali, da so anketirancem zanimive tudi informacije
o drugih knjigah in delih, povezanih z všečno knjigo. Predvsem jih zanima, ali ima knjiga
nadaljevanje, saj je kot zelo zanimiv ta podatek označilo kar 61 % udeležencev, kot zanimiv
pa 29 % posameznikov. Več kot polovici (51 %) so zelo pomembne tudi knjige istega
avtorja, zanimive pa so tudi druge knjige v seriji (48 %) in podobne knjige drugih avtorjev
(51 %). Srednje zanimiv je podatek, da ima knjiga filmsko priredbo, saj ga je kot zanimivega
označilo 32 %, kot manj zanimivega pa 33 %. Za uporabnike naj bi bila najmanj zanimiva
informacija, da ima že prebrana knjiga verzije v drugih jezikih, sledi pa ji informacija o
predelavah in o drugih formatih.
6.5.4.6 Najpomembnejši elementi v spletnih knjigarnah
Kljub temu da smo podatke zajemali v različnih sklopih, nas je zanimala tudi pomembnost
posameznega elementa glede na ostale, zato smo vse obravnavane podatke o knjigah
razporedili po povprečni pomembnosti. Na podlagi tega smo identificirali 23 elementov, za
katere večina anketirancev meni, da so pomembni oziroma zelo pomembni pri iskanju in
izbiri knjige. Na Sliki 28 si lahko ogledamo te podatke, razporejene po povprečni
pomembnosti s procentualnim seštevkom kategorij, ki predstavljata zelo pomembne in
pomembne elemente. Tako je na primer informacija o nadaljevanju uvrščena višje kot
podatek o drugih knjigah istega avtorja, saj je kljub manjšem številu mnenj, da je ta podatek
pomemben oziroma zelo pomemben, v povprečju ocenjen kot bolj pomemben.
Rezultati so pokazali, da je žanr najpomembnejša informacija v spletnih knjigarnah,
predvsem v fazi iskanja novih naslovov. V fazi izbire dela pomembno vlogo igrata tudi
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kratek opis vsebine in poznanost avtorja, ki sta ravno tako ključna v procesu izbire knjige.
Anketiranci so kot enega izmed pomembnih podatkov za odločitev, ali bi knjigo prebrali,
označili tudi naslov in tematske oznake, ki vsebino dela definirajo še natančneje kot žanr.
Informacije o povezanih oziroma podobnih delih, na primer podatek, da ima knjiga
nadaljevanje, seznam knjig istega avtorja, druge knjige v seriji in podobne knjige drugih
avtorjev, so se ravno tako uvrstili zelo visoko, saj se vse pojavijo med desetimi
najpomembnejšimi elementi.
Izrednega pomena za izbiro knjige so tudi podatki, ki se nanašajo na njeno pojavno obliko.
Tako ne preseneča rezultat, da je tip nosilca glede pomembnosti uvrščen na tretje mesto, saj
je branje odvisno od naprave in načina »konzumiranja« knjige. Na prikazu se dvakrat pojavi
podatek o ceni, saj gre za pomemben element v različnih fazah izbire knjige. Medtem ko je
dejanska cena pomembna pri odločitvi za izbiro določene verzije knjige, je ugodna cena po
mnenju anketirancev tudi eden izmed odločilnih dejavnikov pri iskanju novih knjig.
Zanimivo je, da se zdijo udeležencem pomembne tudi druge fizične lastnosti knjige, kot sta
izgled besedila in vezava.
Kar se tiče atributov izrazne oblike pomembno vlogo pri izbiri knjige igra jezik, kar je precej
samoumevno. Glede na rezultate, ki kot pomembno informacijo predstavljajo tudi podatek,
da knjiga ni predelava ali okrajšava, želijo anketiranci vedeti, ali gre za originalno obliko
besedila.
Dodatne informacije, kot so ocene bralcev, recenzije in komentarji kupcev, se lahko nanašajo
na katerokoli entiteto modela LRM. Kljub temu da so v spletnih knjigarnah neobvezne in so
zato pogosto tudi odsotne, rezultati kažejo, da so zanimive in pomembne za kupce in njihovo
odločitev, ali bi knjigo želeli pridobiti. V kategorijo »drugo« smo uvrstili tudi predogled, ki
se sicer pretežno nanaša na pojavno obliko, vendar uporabnikom posredno ponuja tudi
informacije o delu in izrazni obliki.
Čeprav nekaterih elementov ni moč zaslediti na prikazu, to ne pomeni, da niso pomembni
za najdenje, identifikacijo, izbiro ter pridobivanje knjig ter za raziskovanje zbirke. Tako na
primer ime založnika, datum izida in podatek o drugih formatih niso zanimivi v fazi
odkrivanja in izbire knjige, vendar so izredno pomembni za njeno identifikacijo. Po drugi
strani informacije o filmski predelavi, težavnosti besedila in o povezanih video vsebinah
običajno niso prisotne v slovenskih spletnih knjigarnah in so primerne za točno določeno
ciljno skupino oziroma časovno obdobje. Podatek o filmski predelavi je pomemben za
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promocijo knjige predvsem takrat, ko v kinematografih začnejo predvajati zelo popularen
film. Video vsebine so v spletnih knjigarnah pogostejše v tujih državah, na primer v Ameriki,
kjer je običajno, da se za nekatere knjige posname video napovednik. Medtem se s podatkom
o težavnosti besedila ukvarjajo predvsem tisti, ki poučujejo oziroma se učijo novega jezika
ali želijo izpiliti svoje bralne sposobnosti, ni pa zanimiv za splošno javnost.
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Razprava
V raziskavi želeli preveriti, kateri podatki o knjigah so dejansko pomembni bralcem, zato
smo izvedli spletno anketo, v kateri smo udeležence postavili v namišljeno situacijo iskanja
najprimernejše knjige. Fiktivna spletna knjigarna je vsebovala veliko dodatnih informacij o
knjigah in je bila organizirana po načelih modela LRM, saj so udeleženci skozi naloge v
vlogi uporabnika lahko izbirali med različnimi oblikami besedila in formati knjige, torej med
atributi različnih izraznih in pojavnih oblik nekega dela.
Primerjava rezultatov ekspertne študije in spletne ankete je pokazala, da so za iskalce novih
naslovov pomembni tudi elementi, ki običajno niso prisotni oziroma ne omogočajo
navigacije v spletnih knjigarnah. Večina obravnavanih knjigarn namreč omogoča brskanje
po žanru, ceni, avtorju in seznamu popularnih knjig, ne pa tudi po visoko ocenjenih knjigah,
dostopnosti in nagradah, ki so glede na rezultate ankete ravno tako pomembni kriteriji za
iskanje in odkrivanje knjig. Glede na to, da je brskanje najpogostejši način odkrivanja novih
naslovov (Nielsen Book Research, 2017; Walter, 2016b), bi bilo verjetno smiselno, da
knjigotržci razmislijo o implementaciji brskalnih kategorij, ki bi uporabnikom omogočale
raziskovanje zbirke glede na zgoraj omenjene elemente.
Bralci knjige običajno izbirajo na podlagi natančno definiranega bralnega okusa in
preferenc, ki se oblikujejo na osnovi že prebranih knjig. Udeležencem raziskave so podatki
o drugih delih, kot so nadaljevanja, knjige istega avtorja, druge knjige v seriji in podobne
knjige drugih avtorjev izredno zanimivi. To pomeni, da bi morale bili za uspešno odkrivanje
knjig v spletnih knjigarnah jasno ustvarjene trenutno pogosto odsotne povezave med
povezanimi in podobnimi deli, ki bi uporabnikom omogočale raziskovanje zbirke in jim na
tak način olajšale izbiro naslovov, ki najbolj ustrezajo njihovim preferencam.
Primerjava rezultatov ekspertne študije spletnih knjigarn in ankete je tudi razkrila, da bi
lahko knjigotržci trenutne opise knjig obogatili tudi z nekaterimi dodatnimi informacijami,
kot so tematske oznake, odlomki, profesionalne recenzije in komentarji kupcev. Gre za
elemente, ki jih je mogoče ustvariti za vsak naslov oziroma delo. Poleg tega informacije o
tipu nosilca, jeziku, originalnosti oblike besedila, ceni, izgledu besedila in vezavi ter
predogled določajo lastnosti točno določene verzije knjige in so ključne za izbiro oziroma
zavrnitev neke izrazne ali pojavne oblike. V primeru, kjer knjigotržci ponujajo specifično
izdajo, je pomembno, da jo natančno identificirajo z zgoraj omenjenimi podatki in ustvarijo
povezave do drugih verzij istega dela, če so le-te vključene v njihovo ponudbo.
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6.6 ANALIZA VSEBINE SPLETNIH KOMENTARJEV NA AMAZONU
Poleg podatkov, ki jih ustvarijo in v spletnih knjigarnah predstavijo založniki in knjigotržci,
tudi uporabniki prispevajo metapodatke v obliki komentarjev in ocen knjig. Kupci se pri
iskanju in izbiri novih naslovov pogosto zanašajo na mnenja in priporočila ostalih bralcev,
na kar poleg drugih raziskav (Leitão, et al., 2018; Nielsen Book Research, 2017) nakazujejo
tudi rezultati naše ankete z bralci. Poleg tega spletni komentarji lahko služijo kot povratna
informacija založnikom ali kot priporočila knjižničarjem za nabavo novega gradiva.
Raziskovalci so že ugotavljali, kakšni komentarji vplivajo na prodajo (Chen et al. 2008;
Chevalier in Mayzlin, 2006), kateri elementi napravijo komentar koristen (Bae in Lee, 2011;
Huang, Lurie in Mitra, 2009) in kako naj bi bili komentarji prikazani in organizirani, da bi
dosegli najboljši učinek na uporabnika (Huang, Tan, Ke in Wei, 2014; Liu, Karahana in
Watson, 2011). Na podlagi takšnih priporočil in lastnih izkušenj so spletne strani z velikim
številom uporabniških komentarjev prilagodile načine njihove organizacije in predstavitve.
Amazon, največji spletni prodajalec knjig, je rešitev za upravljanje z ogromno količino
produktov zaznal v grupiranju podobnih izdelkov in njihovih komentarjev. Pri knjigah je
kupcu pod določenim knjižnim naslovom načeloma omogočena izbira med vsemi različnimi
izdajami in formati istega dela. Poleg tega so združeni komentarji vseh različic knjige, kar
je v primerih, ko nas zanima le vsebina, koristno, saj se le-ta med verzijami bistveno ne
spreminja. Knjige pa so kot izdelki specifične, saj vsak naslov in vsaka izdaja predstavlja
individualen izdelek. Združevanje komentarjev za knjige je zato lahko nekoristno ali celo
škodljivo, ko kupca zanimajo informacije o neki izdaji in formatu, ali ko pisec kljub všečni
vsebini knjigo oceni z nizko oceno zaradi nezadovoljstva s točno določeno verzijo ali
nakupno izkušnjo. Tako zaradi mešanice negativnih in pozitivnih mnenj o različnih atributih
knjige lahko pride do neujemanja med številčno oceno knjige in vsebino komentarja
(Mudambi, Scuff in Zhang, 2014).
Zaenkrat ni veliko znanega o tem, katere informacije v spletnih knjigarnah najpogosteje
izpostavljajo pisci komentarjev, in še pomembneje, kakšni komentarji se zdijo koristni
ostalim bralcem. Poleg tega ne moremo zagotovo oceniti, ali je trenutna organizacija
komentarjev v spletnih knjigarnah sploh primerna in ali bi bilo morda potrebno razmisliti o
drugačnih načinih njihove predstavitve.
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Raziskovalna vprašanja
V naši študiji nas je zanimalo predvsem, kateri vidiki knjige so izpostavljeni v spletnih
komentarjih za knjige na Amazonu in kateri izmed teh vidikov so pomembni bralcem
komentarjev. Na podlagi ugotovitev namreč lahko sklepamo, ali sta trenutna organizacija in
predstavitev komentarjev za knjige na Amazonu smiselna. Naša tri ključna raziskovalna
vprašanja so:
RV1: Atribute katerih entitet modela LRM v spletnih komentarjih izpostavljajo pisci?
Pisci komentarjev v le-teh izpostavijo svojo izkušnjo z izdelkom in na ta način bralcem
ponudijo svojo subjektivno oceno. Zanimalo nas je, kateri vidiki knjige se zdijo pomembni
komentatorjem, ki naj bi knjigo že prejeli. Za ta namen smo se oprli na entitete modela LRM,
saj nas je zanimalo, ali pisci podajajo predvsem mnenja o atributih na ravni dela (npr.
vsebina), izrazne oblike (npr. prevod), pojavne oblike (npr. vezava) ali enote (npr. stanje
izvoda).
RV2: Na atribute katerih entitet modela LRM se nanašajo spletni komentarji, ki se
zdijo uporabni bralcem?
Potencialni kupci oziroma bralci komentarjev pogosto v le-teh iščejo informacije o izdelku.
Predvidevamo, da se jim v komentarjih zdijo pomembne drugačne stvari kot piscem, zato
nas je zanimalo, kakšne karakteristike imajo komentarji, ki so glede na uporabnost uvrščeni
najvišje. Preveriti smo želeli predvsem, ali na uporabnost z vidika bralcev vplivata število in
vrsta entitet, ki so opisane v spletnih komentarjih.
RV3: Ali je Amazonov način združevanja komentarjev za knjige učinkovit?
Zanimalo nas je tudi, kaj so pozitivni in negativni vidiki združevanja komentarjev na
Amazonu. Če je poudarek večine komentarjev na vsebini, ki si jo delijo vse različice nekega
dela, bi bilo smiselno zaključiti, da je združevanje koristno. Nasprotno bi bilo morda treba
razmisliti o drugačnih načinih organizacije spletnih komentarjev za knjige, če se veliko
število mnenj nanaša na lastnosti točno določene pojavne in izrazne oblike ali celo na
nakupno izkušnjo.
Metodologija
V raziskavi, ki je bila opravljena marca 2015, smo uporabili metodo analize vsebine na dveh
vzorcih komentarjev za knjige na Amazon.com, v katerih smo preverjali, na atribute katerih
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entitet modela LRM se ti komentarji nanašajo. Spletna knjigarna Amazon.com je bila
izbrana zato, ker je največji spletni prodajalec, ki svojim kupcem ponuja zajetno število
knjižnih naslovov v različnih izdajah, formatih in oblikah. Amazon poskuša optimizirati
prikaze in opise velike količine knjig tako, da združuje vse verzije nekega naslova in vse
spletne komentarje za neko delo.
Za analizo smo namensko izbrali 3 dobro poznane naslove, ki so imeli v času poteka
raziskave približno enako število komentarjev in podobno oceno kupcev. To so The Little
Prince (Antonie de Saint-Exupéry), Adventures of Huckleberry Finn (Mark Twain) in
Frankenstein (Mary Shelley). Vsi izbrani naslovi so pogosto vključeni v ameriški učni
proces, pojavljajo pa se v različnih formatih in imajo specifične lastnosti, ki bi potencialno
lahko bile omenjene v spletnih komentarjih. Tako se na primer The Little Prince pojavlja v
več različnih prevodih, Adventures of Huckleberry Finn je nadaljevanje dela The
Adventures of Tom Sawyer, Frankenstein pa ima dve verziji besedila iz leta 1818 in 1831
ter zelo prepoznavne predelave v različne filmske verzije.
Ker se Amazonova platforma hitro spreminja tako vsebinsko, kakor tudi funkcionalno, smo
vse komentarje izbranih del najprej prekopirali s spletne strani in šele nato tvorili vzorce.
Sprva smo se odločili za naključni vzorec, zato smo z generatorjem naključnih števil izbrali
po 100 komentarjev vsakega izmed obravnavanih del. Pri tem je bil uporabljen seznam
elementov populacije, vsaka enota pa je bila v vzorec izbrana le enkrat. S tem načinom
vzorčenja smo poskušali ugotoviti, katere vidike knjige v svojih komentarjih običajno
izpostavljajo pisci, oziroma atributi katerih entitet se jim zdijo pomembni po nakupu knjige.
Pri pregledu literature smo ugotovili, da so višje ocene povezane z večjo prodajo knjig, pri
tem pa imajo uporabnejši komentarji z večjim deležem glasov močnejši vpliv na nakupno
odločitev (Chen et al., 2008). To je tudi razlog, da smo se odločili za tvorjenje drugega
vzorca. Le-ta je bil ponovno sestavljen iz 100 komentarjev za vsak naslov, le da smo v tem
primeru izbrali po 20 najuporabnejših in s tem najvidnejših komentarjev za vsako številčno
oceno knjige. Ker so bili ti komentarji s strani drugih uporabnikov označeni kot koristni,
predvidevamo, da govorijo o lastnostih knjige, ki se zdijo zanimivi bralcem. Na ta način smo
v vzorec sicer zajeli nekaj komentarjev, ki so že bili del prvega vzorca, vendar smo ju pri
analizi obravnavali neodvisno enega od drugega, zato prekrivanje ni imelo posebnega vpliva
na rezultate. Postopek vzorčenja s podatkom o številu komentarjev si lahko ogledamo na
Sliki 29.
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Slika 29: Postopek vzorčenja s številom spletnih komentarjev

V naslednjem koraku smo na podlagi entitet modela LRM ustvarili kodirno shemo, ki smo
jo preizkusili s pomočjo pilotne študije na petih različnih naslovih. Shemo smo na podlagi
ugotovitev razširili in preoblikovali ter tako omogočili jasnejšo analizo podatkov. V
raziskavi smo preverjali, ali se vsebina spletnih komentarjev nanaša na delo, izrazno obliko,
pojavno obliko, enoto, neko drugo izrazno oziroma pojavno obliko ali na povezano oziroma
nepovezano delo. Seznam obravnavanih entitet oziroma vidikov knjige in kriterijev se nahaja
v Prilogi 7.
Prek deduktivnega pristopa smo s pomočjo analize vsebine preverjali, v kolikšni meri in v
kakšnih kombinacijah se lastnosti entitet modela LRM pojavljajo v spletnih komentarjih. V
raziskavi smo poskušali odkriti značilnosti sestave vsebine sporočil, z uporabo dveh
različnih vzorcev pa smo posredno pridobili tudi informacije o vedenjskih vzorcih
proizvajalcev vsebine in o značilnostih njenega občinstva.
Rezultati
Rezultati so pokazali, da je frekvenca omembe različnih entitet v vzorcu komentarjev bralcev
višja od skupnega števila entitet, ki so izpostavljene v vzorcu piscev komentarjev. Tako smo
v naključnem vzorcu skupno identificirali atribute 474 entitet, v priložnostnem vzorcu pa
atribute 696 entitet. Tak rezultat je bilo pričakovati, saj to pomeni, da se uporabnikom zdijo
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uporabnejši bolj izčrpni komentarji, ki ponujajo večje število raznolikih informacij in tako
bolj verjetno zadovoljijo bralčevo informacijsko potrebo.
Večina komentarjev se nanaša na manjše skupno število obravnavanih entitet, kar velja
predvsem za vzorec piscev komentarjev, kjer več kot polovica komentarjev omenja le en
vidik knjige. Medtem se večina komentarjev (32 %) v vzorcu bralcev nanaša na dva vidika
knjige. V tem vzorcu večje število komentatorjev izraža mnenje o raznolikih entitetah, kar
nakazuje na to, da bralci smatrajo le-te kot bolj koristne. Iz Slike 30 je razviden trend padanja
števila komentarjev z naraščanjem števila vidikov, ki jih omenjajo komentarji, le da je ta
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Slika 30: Število vidikov, omenjenih v spletnih komentarjih

Če si ogledamo prisotnost omembe atributov posamičnih entitet, lahko pridobimo boljši
vpogled v najpogostejše vidike knjige, omenjene v komentarjih, in posledično v informacije,
ki se njihovim bralcem zdijo pomembne. Ugotovili smo, da se 261 (87 %) komentarjev v
vzorcu piscev in 212 (71 %) komentarjev v vzorcu bralcev nanaša na entiteto delo, ki je
najpogosteje prisotna entiteta v komentarjih za knjige. Ostale pogoste entitete, ki so prisotne
v vzorcu komentatorjev, so povezana dela (51), pojavna oblika (40), izrazna oblika (37) in
enota oziroma nakupna izkušnja (29). Rezultati so drugačni v vzorcu bralcev, kjer so
specifične lastnosti komentirane verzije knjige pomembnejše od informacij o drugih delih.
Druga najpogosteje omenjena entiteta v tem vzorcu je namreč izrazna oblika (123), sledijo
pa ji informacije o drugi izrazni obliki (95), pojavni obliki (94), povezanih delih (76), enoti
(38) in drugi pojavni obliki (27). Zanimivo je predvsem to, da je delo edina entiteta, ki je
redkeje omenjena v vzorcu bralcev kot v vzorcu piscev, kar nakazuje na dejstvo, da pisci v
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svojih komentarjih pogosto omenijo vsebino knjige, medtem pa kupce v resnici bolj
zanimajo njene ostale lastnosti. Ti rezultati so verjetno tudi posledica naše namenske izbire
komentarjev za znane knjige, ki se pojavljajo v večjem številu verzij. Iz Slike 31 lahko
razberemo, da so povezana dela dokaj pogosto omenjena tako v vzorcu bralcev, kakor tudi
piscev komentarjev. Tudi ta rezultat lahko povežemo z našo izbiro naslovov, saj
komentatorji pogosto primerjajo knjigo Frankenstein s filmsko adaptacijo ali omenjajo
knjigo The Adventures of Tom Sawyer, ki je predhodnik knjige The Adventures of

Število komentarjev

Huckleberry Finn.
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

261
212

123
95

94
40

37

Delo

Izrazna
oblika

Pojavna
oblika

76
51

29 38

24

Nakupna
izkušnja
Pisci

9

Druga
izrazna

27

23

Druga
pojavna

34

Povezana Nepovezana
dela
dela

Bralci

Slika 31: Pogostost omembe atributov entitet v spletnih komentarjih

Na rezultate smo pogledali tudi z druge perspektive in proučili frekvence in kombinacije
omembe različnih entitet. Odkrili smo, da je 173 (58 %) piscev komentarjev opisalo knjigo
le na ravni dela ali pa so uporabili kombinacijo delo/nepovezano delo, ki je primerna za opis
katerekoli verzije knjige. Odstotek komentarjev, ki se nanašajo tudi na specifične lastnosti
knjige oziroma njene verzije je večji v drugem vzorcu, kjer predstavljajo komentarji
izključno o delu le 29 %. Natančnejši rezultati so prikazani na Sliki 32.
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Slika 32: Število komentarjev o delu in število komentarjev, ki omenjajo tudi druge entitete
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Ugotovili smo tudi, da 13 % komentarjev v prvem vzorcu in kar 29 % komentarjev v drugem
vzorcu ne omenja atributov na ravni dela. Ti odstotki predstavljajo mnenja, ki se nanašajo
izključno na lastnosti določene verzije knjige in so tako najmanj primerni za združevanje s
komentarji za druge izdaje. Ta informacija je še toliko bolj pomembna glede na dejstvo, da
komentatorji pogosto izpostavljajo ostale lastnosti knjige in vsebino omenijo le bežno.
V vzorcu bralcev komentarjev so bili najpogosteje izraženi atributi v kombinacijah
delo/izrazna oblika/druga izrazna oblika (25 komentarjev) in izrazna oblika/druga izrazna
oblika (13). Slednja se najpogosteje pojavlja v obravnavanih komentarjih za knjigo The
Little Prince, kjer običajno zasledimo primerjavo dveh različnih prevodov besedila v
angleščino. V devetih komentarjih so uporabniki komentirali knjigo hkrati na ravni pojavne
oblike in enote, ki se nanašata na specifično verzijo knjige ali celo na edinstven izvod. V
sedmih primerih smo identificirali tudi prisotnost štirih različnih aspektov knjige, in sicer v
kombinaciji delo/izrazna oblika/druga izrazna oblika/pojavna oblika.
Do neskladja v komentarjih pride predvsem takrat, ko pisec želi opisati svojo izkušnjo z
različnimi karakteristikami knjige. To lahko privede do zavajajoče celostne ocene, ne le na
platformah, ki združujejo vse verzije knjige pod enim naslovom, ampak tudi na drugih
spletnih straneh, ki uporabnikom ne dovoljujejo ločenega ocenjevanja različnih vidikov
knjige. Ta pojav je bil opazen predvsem v našem vzorcu bralcev, kjer smo proučevali
porazdelitev entitet, prisotnih v komentarjih z različnimi številčnimi ocenami. Na Sliki 33
lahko ponovno vidimo, da največ obravnavanih komentarjev opisuje knjigo na ravni dela.
Predvidevamo, da je večina teh mnenj pozitivnih, saj knjigo ocenjujejo s 5, 4 ali 3
zvezdicami. Prikaz na levi strani prikazuje porazdelitev komentarjev, ki poleg dela omenjajo
tudi atribute pojavne oblike in druge pojavne oblike. Tu lahko vidimo, da so pisci
komentarjev, ki so knjigo opisovali na tej ravni abstrakcije, dodelili ekstremno visoke ali
nizke številčne ocene. To bi lahko nakazovalo na dejstvo, da kupci čutijo potrebo po
izražanju svojega mnenja glede fizičnega izgleda knjige le takrat, ko so zelo zadovoljni ali
nezadovoljni z določeno verzijo knjige. Podobnost v vzorcu porazdelitve med pojavno
obliko in drugo pojavno obliko se pojavlja predvsem zato, ker pisci v istih komentarjih
pogosto primerjajo komentirano verzijo knjige z neko drugo različico. Ravno tako opazimo
podobnosti v vzorcih za izrazno obliko in drugo izrazno obliko na desni strani slike. Ti
komentarji so tipično negativni, saj pogosto izpostavljajo slabosti neke različice besedila,
kot je prevod, in ga primerjajo z boljšo alternativo. Iz rezultatov je tudi razvidno, da kupci
poročajo o enoti le v primeru, ko doživijo slabo nakupno izkušnjo.
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Slika 33: Porazdelitev komentarjev s specifično oceno

Razprava
Rezultati so pokazali, da večina obravnavanih spletnih komentarjev za znane naslove z več
verzijami na Amazonu sicer podaja mnenje piscev o delu, vendar so bralcem pomembni tudi
drugi vidiki knjige. Zanimajo jih tako fizične lastnosti knjige, ki jo želijo pridobiti, kakor
tudi kvaliteta prevoda. Ko gre za knjigo, ki je del serije, pisci komentarjev pogosto omenjajo
povezana dela, običajno pa so bralcem koristni tudi komentarji, ki priporočijo podobna dela.
Najbolj so skrb vzbujajoči rezultati, ki prikazujejo distribucijo komentarjev glede na
številčno oceno knjige. Medtem ko je največ pozitivnih komentarjev v našem vzorcu sicer
osredotočenih na vsebino knjige, uporabni kritični komentarji običajno izražajo kupčevo
nezadovoljstvo z neko izrazno obliko ali celo enoto, torej s prejetim izvodom. Poleg tega
pogosto knjigo nizko ocenjujejo tudi komentatorji, ki jim je vsebina sicer všeč, vendar so
nezadovoljni z drugimi lastnostmi knjige. To privede do neujemanja med numerično oceno
in tekstovno izraženem mnenjem, na kar opozarjajo tudi Mudambi et al. (2014). Glede na
pričakovanja uporabnikov, da se celostna številčna ocena tudi pri grupiranju vseh verzij
nanaša na delo, je, podobno kot poroča Carr (2010), za takšne knjige združevanje
komentarjev in ocen lahko zavajajoče ali celo škodljivo. Na podlagi tega lahko sklepamo,
da bi bilo morda smiselno razmisliti o drugačni organizaciji uporabniških komentarjev v
spletnih knjigarnah. Kljub našim ugotovitvam pa ne moremo trditi, da to velja tudi za druge
platforme, cilj katerih je ponujanje informacij o knjigah in ne nujno tudi njihova prodaja.
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ANALIZA VSEBINE KOMENTARJEV NA RAZLIČNIH PLATFORMAH

Zaradi pomanjkljivosti tradicionalnih spletnih knjižničnih katalogov tudi uporabniki
knjižnic informacije o knjigah običajno iščejo drugje (Albanese, 2016; Fast in Campbell,
2004; Šauperl in Saye, 2009). V odgovor na to problematiko so se začeli razvijati tako
imenovani katalogi prihodnje generacije, ki delujejo na platformah ponudnikov
BiblioCommons, Encore Discovery, SirsiDynix ipd. Njihove funkcije in vmesnik
spominjajo na spletne knjigarne, bralci pa jim v primerjavi s klasičnimi spletnimi katalogi
pripisujejo večjo uporabniško prijaznost (Breeding, 2010; Denton in Coysh, 2011). Prednost
katalogov prihodnje generacije je poleg boljše organizacije ter večje najdljivosti knjig in
njihovih verzij tudi v tem, da uporabniki lahko prispevajo ocene in spletne komentarje ter s
tem subjektivno izrazijo svoje mnenje o neki knjigi. Bralci kot ustvarjalci metapodatkov pa
se delu profesionalcev najbolj približajo v sodelovalnih katalogih, kot sta Goodreads in
LibraryThing, kjer poleg komentarjev in ostalih uporabniško ustvarjenih vsebin lahko
prispevajo in oblikujejo tudi objektivne bibliografske opise knjig. Podobno kot spletne
knjigarne tudi sodelovalni katalogi in katalogi prihodnje generacije z namenom boljše
organizacije knjig in spletnih komentarjev le-te običajno združujejo pod istim naslovom in
na tak način poskušajo povezati vse verzije nekega dela.
Ne glede na platformo so mnenja bralcev koristna le v primeru, če vsebujejo informacije o
knjigah, ki zanimajo uporabnike, in so organizirana na načine, da jih le-ti lahko učinkovito
odkrijejo. Tako bo na primer nakupna izkušnja morda zanimala kupca v spletnih knjigarnah
in ne uporabnika v sodelovalnih katalogih ali katalogih prihodnje generacije. V predhodni
študiji smo ugotovili, da kupci v Amazonovih spletnih komentarjih za znane naslove s
številnimi verzijami pogosto izražajo predvsem negativno mnenje o različnih vidikih knjige
oziroma njene verzije, zaradi česar njihovo združevanje ni vedno učinkovito. Ker prek
knjižničnih katalogov bralci knjig ne kupujejo in zato njihova motivacija za prispevanje
mnenj leži drugje, nas je zanimalo, ali se vsebina komentarjev na platformah z različnim
namenom med seboj razlikuje. Ta informacija je še posebej pomembna za skrbnike manjših
spletnih strani, ki bi zaradi pomanjkanja uporabniške aktivnosti želeli integrirati uporabniške
komentarje iz drugih platform.
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Raziskovalna vprašanja
Glede na naše ugotovitve, da na Amazonu obstaja velika razlika v vsebini pozitivnih in
kritičnih komentarjev za nekatere znane naslove s številnimi izdajami, nas je zanimalo, ali
to velja tudi za kataloge prihodnje generacije in sodelovalne kataloge. S tem namenom smo,
podobno kot v predhodni raziskavi, želeli v spletnih komentarjih identificirati omenjene
vidike knjige in na ta način poskušali ugotoviti primernost združevanja komentarjev pod
istim delom. V raziskavi smo želeli pridobiti odgovore na tri ključna raziskovalna vprašanja:
RV1: Na katere vidike knjige se nanašajo spletni komentarji na različnih platformah?
Podobno kot na Amazonu tudi na drugih platformah, povezanih s knjigo, uporabniki v
spletnih komentarjih lahko opisujejo različne vidike knjige. Ker običajno ni znano, na
kakšen način so komentirane knjige pridobili in kdaj so jih dejansko prebrali, predvidevamo,
da se tu vsebina komentarjev razlikuje od tiste, objavljene v spletnih knjigarnah.
RV2: Kakšna je povezava med številčno oceno in atributi, ki so omenjeni v komentarjih
na različnih platformah?
Zanimalo nas je, ali so komentarji glede na vidike knjige, ki jih opisujejo, enakomerno
porazdeljeni skozi vse numerične ocene. To bi pomenilo, da različni bralci izražajo svoje
mnenje o enakih atributih tako v pozitivnih kot v kritičnih komentarjih. Le v tem primeru
celostna ocena dejansko odraža realno mnenje o knjigi kot celoti in ne le (ne)zadovoljstva z
določeno lastnostjo specifične verzije.
RV3: Ali je trenutna organizacija komentarjev na spletnih platformah, povezanih s
knjigo, smiselna?
Trenuten način združevanja komentarjev vseh verzij pod nekim naslovom je v osnovi
smiseln, saj pomaga uporabnikom pridobiti celostno mnenje bralcev glede nekega dela.
Kljub temu je potrebna analiza vsebine združenih komentarjev in potrditev, da se le-ti
dejansko nanašajo na lastnosti knjige oziroma njene verzije, pod katero se nahajajo.
Metodologija
Z namenom pridobivanja odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja smo februarja
2018 izvedli analizo vsebine spletnih komentarjev na štirih različnih platformah. Komentarji
na Amazonu so bili izbrani zaradi njegove prodajne funkcije, poleg tega pa smo v predhodni
študiji že pridobili zanimive rezultate, ki smo jih želeli primerjati s stanjem na drugih
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platformah. Goodreads in LibraryThing sta sodelovalna kataloga, kjer uporabniki lahko
prispevajo paleto uporabniško ustvarjenih vsebin, od lastnega bibliografskega opisa pa do
spletnih komentarjev. Kljub isti namembnosti smo za potrebe raziskave analizirali
komentarje na obeh platformah, saj so nas zanimale razlike oziroma podobnosti med njima.
Pregledali smo tudi spletne komentarje, ki se nahajajo v BiblioCommons knjižničnih
katalogih. Ti katalogi prihodnje generacije združujejo spletne komentarje uporabnikov okoli
dvestotih knjižnic iz Amerike, Kanade, Avstralije in Nove Zelandije. Ker spletne komentarje
lahko prispevajo le člani teh knjižnic, predvidevamo, da se bo vsebina le-teh razlikovala od
komentarjev v sodelovalnih katalogih in spletni knjigarni. Platforme so bile za analizo
izbrane tudi na podlagi tega, da ponujajo komentarje za veliko število naslovov z različnimi
verzijami, ki pa so z namenom izboljšanja njihove predstavitve združeni pod istim naslovom
oziroma delom.
Podobno kot v predhodni raziskavi smo na izbranih platformah analizirali komentarje za tri
dobro znane naslove z velikim številom verzij. Ti naslovi so tudi del šolskega branja v
Ameriki, kar pomeni, da jih bralci pridobivajo z različnimi nameni, na primer za lastno
uporabo, darilo ali študij. The Little Prince pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja je bil izbran,
ker ima različne prevode iz francoščine v angleščino, ravno tako pa vsebuje ilustracije
avtorja. Ima tudi veliko predelav, na primer gledališke igre, filme, risanke ipd. Knjiga
Frankenstein pisateljice Mary Shelly se pojavlja v dveh verzijah iz leta 1818 in 1836 in je
pogosto znana zaradi mnogih filmskih adaptacij. Običajno je tudi primerjana z drugimi deli,
kot je na primer Dracula. Delo The Adventures of Huckleberry Finn, ki ga je napisal Mark
Twain, je nadaljevanje knjige The Adventures of Tom Sawyer. Pojavlja se v raznolikih
adaptacijah, kot sta serija in film, knjiga pa je poznana predvsem zaradi svoje občutljive
vsebine, ki je pogosto cenzurirana.
V prvi fazi naše raziskave smo poiskali izbrane naslovne na Amazonu, Goodreads,
LibraryThing in v BiblioCommons katalogih. Ker vse izbrane platforme združujejo podobne
verzije dela pod istim naslovom, smo izbrali gručo, ki vsebuje največ izdaj in posledično
tudi največ komentarjev. V Preglednici 14 lahko razberemo, da so bile ocene izbranih
naslovov v času opravljanja raziskave dokaj primerljive. Največje razlike med platformami
so se pojavljale v številu izdaj posamičnega naslova, kar pa je verjetno posledica podvajanja
zapisov predvsem na Goodreads in na LibraryThing, kjer lahko uporabniki ročno dodajajo
in opisujejo različne izdaje. Na BiblioCommons nismo mogli določiti točnega števila izdaj,
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saj le-to kljub prikazu istih komentarjev v vseh katalogih variira glede na zbirko posamične
knjižnice.
Preglednica 14: Podrobni podatki izbranih naslovov na različnih platformah

LITTLE PRINCE

FRANKENSTEIN

HUCKLEBERRY
FINN

Št. izdaj
Št. komentarjev
Ocena
Vzorec
Št. izdaj
Št. komentarjev
Ocena
Vzorec
Št. izdaj
Št. komentarjev
Ocena
Vzorec

Amazon

Goodreads

LibraryT.

BiblioC.

185
2865
4,5
50
1842
3553
4,3
50
1478
5444
4,4
50

1875
26959
4,29
50
2789
21925
3,76
50
2498
13137
3,81
50

4561
535
4,25
47
3282
485
3,81
50
3609
418
3,91
49

NA
47
4,5
30
NA
38
4
32
NA
31
4
15

V raziskavi smo želeli uporabiti namenski vzorec, ki bi vključeval do 50 najuporabnejših
komentarjev za vsak naslov na posamični platformi. Povod tej odločitvi je ugotovitev, da
uporabniki običajno oblikujejo svoje mnenje na podlagi branja manj kot desetih
komentarjev. Na bralca različno vplivajo komentarji, označeni z različnim številom zvezdic
(Hennig-Thurau in Walsh, 2003; Chevalier in Mayzlin 2006; Ren et al., 2018), zato smo za
vsak naslov v vzorec vključili prvih deset komentarjev za vsako številčno oceno, urejenih
po uporabnosti oziroma po privzetem načinu. Ker so bili ti komentarji s strani bralcev
večinoma označeni kot uporabni, predvidevamo, da vsebujejo koristne informacije in da so
zaradi pozicije bolj opazni. Na platformah, ki omogočajo dodeljevanje polovičnih ocen, smo
združili komentarje z 0,5 in 1 zvezdico, 1,5 in 2 zvezdicama ipd. Kot vidimo v Preglednici
14, na LibraryThing in v BiblioCommons katalogih nismo mogli pridobiti po deset
komentarjev za vsako oceno, saj tam ni bilo objavljenih dovolj kritično ocenjenih
komentarjev. Ker nobena izmed teh platform ne omogoča filtriranja komentarjev glede na
ocene, smo se odločili, da bomo kljub manjšemu številu enot analizirali tudi ta dva vzorca.
Spletni komentarji se lahko nanašajo na raznolike karakteristike knjige, na primer na zgodbo,
čustveno izkušnjo in dinamiko vsebine. Poleg tega lahko uporabniki komentirajo kvaliteto
prevoda, fizični izgled izdaje ali izkušnjo s specifičnim izvodom knjige. Ker je vsebina
nekega dela enaka v vseh izdajah, nas je zanimala predvsem prisotnost drugih atributov
knjige, ki so omenjeni v komentarjih. S tem namenom smo uporabili kodirno shemo (Priloga
7), ki je bila oblikovana že za predhodno analizo spletnih komentarjev na Amazonu. Shema
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vključuje nekatere entitete modela LRM (delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota), ki
obravnavajo knjigo na različnih nivojih abstrakcije. Dodali smo tudi nekatere druge
kategorije, kot so druga izrazna oblika, druga pojavna oblika, povezana dela in nepovezana
dela, saj smo želeli pridobiti vpogled v morebitno prisotnost informacij o drugih verzijah in
delih. Podatke smo zbrali ročno in jih nato analizirali s pomočjo orodja Microsoft Excel, kjer
smo označili prisotnost oziroma odsotnost vsake izmed obravnavanih kategorij. Vsaka
kategorija je bila za posamezen komentar označena le enkrat, ne glede na to, ali se je v
komentarju nanjo nanašalo več različnih vidikov knjige.
Rezultati
Rezultati so pokazali, da obstajajo razlike med spletnimi komentarji za knjige, ki so
objavljeni na različnih platformah. V Preglednici 15 si lahko ogledamo prisotnost v
komentarjih omenjenih atributov različnih entitet modela LRM. Spodnja vrstica, ki prikazuje
seštevek vseh identificiranih entitet, razkriva, da Amazonovi komentarji vsebujejo mnenje o
najbolj raznolikih vidikih knjige. Povprečno se vsak spletni komentar na tej platformi nanaša
na več kot 2 (2,5) entiteti knjige, komentarji v sodelovalnih katalogih LibraryThing in
Goodreads pa omenjajo povprečno 2 ali manj (2 na LibraryThing in 1,8 na Goodreads).
Spletni komentarji v BiblioCommons katalogih so najbolj enostranski, saj se običajno
nanašajo na le en (1,2) vidik knjige. Poleg tega smo odkrili tudi razlike v kombinaciji
atributov entitet, ki so bili omenjeni v komentarjih na obravnavanih spletnih straneh.
Preglednica 15: Prisotnost atributov LRM entitet v spletnih komentarjih

LP

D
IO
IO2
PO
PO2
E
POD
NPD
Skupaj

AMAZON
FR
HF

GOODREADS
LP
FR
HF

LIBRARYTHING
LP
FR
HF

BIBLIOCOMMONS
LP
FR
HF

(n=50)

(n=50)

(n=50)

(n=50)

(n=50)

(n=50)

(n=47)

(n=50)

(n=49)

(n=30)

(n=32)

(n=15)

41
37
33
13
6
6
8
4
148

31
18
14
15
3
6
27
10
124

32
16
7
19
7
4
11
4
100

44
10
11
5
4
0
3
9
86

49
3
7
2
8
0
24
19
112

50
2
6
3
7
0
13
14
95

45
5
10
7
2
0
5
5
79

50
5
2
6
2
0
25
10
100

48
5
2
9
2
0
17
6
89

30
0
3
0
0
0
0
2
35

30
0
3
1
0
0
6
0
40

14
0
0
1
0
0
3
1
19

LP= The Little prince
D=Delo
PO=Pojavna oblika
POD=Povezano delo

FR=Frankenstein
IO=Izrazna oblika
PO2=Druga pojavna oblika
NPD=Nepovezano delo

HF=Huckleberry Finn
IO2=Druga izrazna oblika
E=Enota
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6.7.3.1 Delo
Delo je najpogosteje komentirana entiteta v spletnih komentarjih na vseh obravnavanih
platformah. Pri tem je število komentarjev na Amazonu, ki omenjajo delo, dokaj nizko v
primerjavi z drugimi spletnimi stranmi. Ta rezultat nakazuje na dejstvo, da je v tej spletni
knjigarni kar nekaj komentarjev, ki ne opisujejo vsebine knjige oziroma uporabnikovega
odnosa do le-te. Nasprotno komentarji v BiblioCommons katalogih običajno omenjajo
izključno vsebino in se ne osredotočajo na ostale vidike knjige.
6.7.3.2 Izrazna oblika in druga izrazna oblika
Komentarji, ki knjigo opisujejo na ravni izrazne oblike, so precej pogosti na Amazonu,
predvsem za prevedene naslove, kot je na primer The Little Prince, kjer več kot polovica
komentarjev omenja atribute te entitete. Odstotek je dokaj velik tudi za druge naslove, kjer
se komentarji nanašajo na specifično verzijo besedila, na primer na izdajo Frankesteina iz
leta 1818 ali na cenzurirano verzijo The Adventures of Huckleberry Finn. V tem primeru
komentatorji pogosto primerjajo različne prevode in verzije besedila, ki predstavljajo
kombinacijo izrazne oblike in druge izrazne oblike. Če natančneje proučimo številke, ki se
nanašajo na ti dve entiteti na LibraryThing, Goodreads in BiblioCommons, ugotovimo, da
se več komentarjev nanaša na drugo izrazno obliko. Do tega fenomena pride predvsem
zaradi neujemanja med atributi komentirane izdaje in verzije, pod katero je bil komentar
objavljen.
6.7.3.3 Pojavna oblika in druga pojavna oblika
Podobno kot pri izrazni obliki in drugi izrazni obliki so tudi značilnosti pojavne oblike in
druge pojavne oblike najpogosteje omenjene v Amazonovih komentarjih. Medtem ko v
spletni knjigarni uporabniki običajno komentirajo vizualne karakteristike in fizični izgled
knjige, na Goodreads in na LibraryThnig komentatorji raje opišejo format, v katerem so
knjigo prebrali oziroma pridobili. Uporabniki platforme Goodreads na primer občasno
omenijo, da so elektronsko knjigo prenesli s strani Project Gutenberg, ali da so poslušali
zvočno verzijo, zato ni presenetljivo, da so tudi tu lastnosti neke druge pojavne oblike v
obravnavanih komentarjih omenjene večkrat kot lastnosti pojavne oblike, pod katero se
komentarji nahajajo.
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6.7.3.4 Enota
Atributi enote so prisotni le v komentarjih na Amazonu, kar ni presenetljivo, saj uporabniki
ostalih platform prek le-teh knjige ne pridobijo. Kupci namreč pogosto komentirajo stanje
prejetega izvoda ali svojo nakupno izkušnjo, ta podatek pa za sodelovalne kataloge ni
relevanten. Kljub temu da bi teoretično gledano uporabniki BiblioCommons katalogov lahko
komentirali slabo stanje nekega knjižničnega izvoda, tega pojava v raziskavi nismo zasledili.
6.7.3.5 Povezana in nepovezana dela
Komentatorji se ob podajanju mnenja o določeni knjigi pogosto navezujejo na druga dela,
predvsem na Goodreads, kjer so komentarji zelo poglobljeni in vsebinsko orientirani. Poleg
lastnosti komentiranega naslova tako na primer omenjajo tudi knjigo The Adventures of
Tom Sawyer, ki je predhodnica The Adventures of Huckleberry Finn, in knjigo Dracula, ki
je pogosto primerjana s Frankensteinom. Zdi se, da uporabniki pogosto čutijo potrebo po
omembi povezanih del oziroma po navajanju alternativ za komentirano knjigo, ravno tako
pa radi tudi opozorijo na predelave, kot so filmi in gledališke igre.
6.7.3.6 Prisotnost entitet v različnih komentarjih
V spletnih komentarjih lahko zasledimo mnenja o različnih vidikih knjige, zato nas je
zanimalo, ali je združevanje komentarjev za vse verzije na posameznih platformah sploh
smiselno. V spodnjih treh segmentih stolpcev na Sliki 34 si lahko ogledamo število
komentarjev za vsak naslov, ki vsebujejo informacije o knjigi na ravni dela in neobvezno
vključujejo tudi podatke o povezanih in nepovezanih delih. Ti komentarji so relevantni za
vse verzije neke knjige, saj se vsebina v različnih izdajah bistveno ne spreminja. Zgornji del
stolpcev prikazuje odstotek komentarjev na posamični platformi, ki komentirajo tudi druge
vidike knjige (lastnosti izraznih in pojavnih oblik ter enote) in zato niso relevantni za vse
različne verzije. Glede na rezultate je le 36 % obravnavanih komentarjev na Amazonu
primernih za vse verzije, kar 64 % pa jih vključuje tudi informacije o drugih vidikih knjige.
Pri tem kar 46 od 150 (31 %) Amazonovih komentarjev, vključenih v vzorec, ne omenja
vsebine oziroma lastnosti dela, ampak se osredotoča zgolj na druge vidike knjige.
Odstotek komentarjev o drugih vidikih knjig je malo manjši v sodelovalnih katalogih, saj le
25 % komentarjev na Goodreads in 26 % komentarjev na LibraryThing poleg omembe dela
vsebuje tudi informacije o specifikah komentirane verzije knjige. BiblioCommons
komentarji se večinoma nanašajo le na delo oziroma vsebino knjige in so tako v primerjavi
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z ostalimi platformami najprimernejši za združevanje. To je še toliko bolj pomembno glede
na dejstvo, da je komentarjev na tej platformi najmanj in je zato grupiranje še kako potrebno
za pridobivanje zadostnega števila mnenj.

Slika 34: Število komentarjev o delu in drugih atributih na posamičnih platformah

Zgornji prikaz lahko še natančneje razčlenimo in si ogledamo porazdelitev vseh komentarjev
v vzorcu glede na njihovo številčno oceno. Na levem delu Slike 35 so predstavljeni
komentarji, ki govorijo le o delu in neobvezno o povezanih in nepovezanih delih. Ker je v
njih izraženo mnenje o vsebini, ki je skupna vsem verzijam, so ti komentarji primerni za vse
verzije knjige. Iz grafa je razvidno, da so spletni komentarji v obravnavanih sodelovalnih
katalogih enakomerno razporejeni prek vseh številčnih ocen. Amazonovi komentarji, ki se
nanašajo na vsebino obravnavanih knjig, so po drugi strani izrazito pozitivni, saj knjigo
običajno ocenjujejo s petimi, štirimi ali tremi zvezdicami.
Medtem je na desni strani Slike 35 predstavljena razporeditev ostalih komentarjev, ki poleg
dela lahko omenjajo tudi vidike knjige na drugih ravneh abstrakcije. Na Goodreads in na
LibraryThing le-ti predstavljajo približno četrtino vseh obravnavanih komentarjev, lastnosti
specifične izrazne ali pojavne oblike pa običajno opisujejo pozitivno. Nasprotno so na
Amazonu mnenja kupcev, ki se ne osredotočajo na vsebino, značilno negativna, saj knjigo
ocenjujejo z eno ali dvema zvezdicama. To pomeni, da se v spletni knjigarni bralcem zdijo
koristni predvsem tisti komentarji, ki hvalijo vsebino ali navajajo slabosti drugih lastnosti
knjige.
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Slika 35: Porazdelitev komentarjev o delu (levo) in o drugih vidikih (desno) za posamično oceno

Analiza desetih najuporabnejših komentarjev za tri izbrane naslove je ravno tako prinesla
zelo zanimive rezultate. 24 od 30 najuporabnejših spletnih komentarjev na Amazonu, 23 na
LibraryThing in 22 na Goodreads omenja več kot en vidik knjige. To pomeni, da so bralcem
uporabnejši komentarji, ki vsebujejo raznolike informacije o knjigi. Predvsem pri
komentarjih z nižjo oceno smo opazili, da komentatorji pogosto izražajo deljeno mnenje
glede različnih atributov knjige, kar lahko pripelje do neujemanja med oceno in vsebino
komentarja. Pisci so v nekaterih primerih navdušeni nad vsebino, vendar ne marajo točno
določenega prevoda (»This "Richard Howard" Translation does NOT do justice to this
wonderful book.«) ali fizičnega izgleda specifične verzije (»I love The Little Prince so I am
giving it 5 stars for the lovely prose by St. Exupery and translation by Katherine Woods, but
I am knocking off two stars for the terrible print quality.«). Ta pojav je najpogostejši na
Amazonu, kjer se najbolj kritični komentarji večinoma nanašajo le na prejet izvod oziroma
enoto (»This book arrived in horrible condition part of the cover was ripped off and it was
folded and worn.«). Problematično je predvsem dejstvo, da ti negativni komentarji
neupravičeno znižujejo celostno oceno knjige, kar je lahko zavajajoče ali celi škodljivo za
sam ugled knjige. Nekateri uporabniki Amazona so že sami ugotovili, da spletna knjigarna
združuje komentarje vseh izdaj in zato poskušajo ostale kupce na to opozoriti v svojih
komentarjih (»Almost all of the reviews are misleading if you think they are talking about
this book. Amazon is applying reviews in batch to the story, not to any particular edition.
Beware.«). Kljub opozorilom pa je trenutno težko ugotoviti, na katere izdaje se komentarji
nanašajo in katero verzijo knjige bi bilo najbolje izbrati.
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Razprava
Rezultati so pokazali, da se vsebina spletnih komentarjev na različnih platformah med seboj
razlikuje. Kot smo ugotovili že v prejšnji študiji, so komentarji za znane knjige z večjim
številom verzij na Amazonu pogosto usmerjeni na lastnosti točno določene izrazne in
pojavne oblike ter prejete enote. To je očitno predvsem takrat, ko kupci želijo izraziti svoje
nezadovoljstvo s kupljenim izdelkom, kar pomeni, da se veliko število negativnih
komentarjev in ocen ne nanaša na vsebino dela, ampak na točno določeno verzijo ali celo na
prejet izvod. Medtem ni znano, kakšna je motivacija uporabnikov pri prispevanju
komentarjev v sodelovalnih katalogih in kje so pridobili enoto, ki so jo dejansko prebrali.
Tudi tu bralci poleg vsebine občasno omenjajo svojo izkušnjo s točno določeno verzijo
knjige, le da so mnenja za razliko od tistih, ki jih najdemo na Amazonu, enakomerno
porazdeljena prek vseh številčnih ocen. Kljub temu tudi tu opažamo problematiko
neujemanja komentiranih atributov z lastnostmi izdaje, pod katero se komentarji nahajajo.
Tako bralci komentarjev zelo težko identificirajo, katera verzija knjige je bila pohvaljena
oziroma kritizirana, kar otežuje njihovo izbiro v primeru, ko bi želeli pridobiti specifično
izdajo. Poleg tega smo opazili, da nekateri komentarji v sodelovalnih katalogih spominjajo
na aktivnosti, značilne za družbena omrežja, saj včasih ne izražajo mnenja o knjigi, ampak
podajajo povezane vsebine, na primer slike zajete iz adaptacij in fanovske zgodbe (angleško
fanfiction). Najmanj je bila problematična vsebina komentarjev, ki se nahajajo v
BiblioCommons katalogih. Velika večina obravnavani komentarji se namreč nanaša na delo
in ne omenja drugih vidikov knjige. Le za to obravnavano platformo lahko torej trdimo, da
je njeno združevanje komentarjev vseh verzij knjige pod istim naslovom smiselno, zlasti
glede na dejstvo, da je tu spletnih komentarjev najmanj. Na podlagi teh ugotovitev lahko
sklepamo, da se vsebina komentarjev za knjige razlikuje glede na značilnosti uporabnikov
neke platforme. To je pomembno predvsem takrat, ko razmišljamo o integraciji spletnih
komentarjev iz drugih platform. Kot smo namreč ugotovili že v fazi pridobivanja enot v
vzorec, imajo nekatere platforme premajhno število komentarjev za kvalitetno analizo in
posledično tudi za pomoč pri izbiri knjige s strani bralcev.
Tekom študije smo tudi opazili, da so nekatera orodja za komentiranje oziroma organizacijo
spletnih komentarjev pomanjkljiva in neučinkovita. Spletni komentarji so koristni le v
primeru, ko so dobro urejeni, zato bi bilo treba preučiti tudi funkcije orodij, ki uporabnikom
omogočajo upravljanje s spletnimi komentarji. Le-ta namreč lahko vplivajo na način
podajanja mnenj in možnosti za pridobivanje informacij iz spletnih komentarjev.
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6.8 FUNKCIJE ORODIJ ZA UPRAVLJANJE S SPLETNIMI KOMENTARJI
Spletni komentarji predstavljajo pomemben vir ne le za iskanje informacij o knjigah, ampak
tudi za povezovanje med uporabniki in za raziskovanje njihovega vedenja. Poleg tega
subjektivno mnenje bralcev lahko služi tudi kot dodatek k profesionalnemu opisu in je
pomemben dejavnik pri njihovi izbiri knjige. S tem razlogom so nekatere platforme,
povezane s knjigo, v svojo spletno stran že vgradile sistem komentiranja, saj tako spletne
knjigarne kot sodelovalni katalogi in katalogi prihodnje generacije želijo spodbuditi
uporabniško aktivnost. Njihovi razlogi za to so različni, saj knjigarne želijo prodati čim več
knjig, knjižnice težijo k vključenosti uporabnikov in zagotavljanju kvalitetnih informacij o
knjigah, sodelovalni katalogi pa ciljajo na širitev publike.
Spletni komentarji so uporabni le v primeru, ko so učinkovito ustvarjeni, predstavljeni in
organizirani, saj s tem lahko ključno vplivajo na uporabniško vedenje pri pridobivanju knjig.
Glede na podatek, da uporabniki preberejo le nekaj komentarjev za ustvarjanje mnenja o
izdelku (Freedman, 2008), bi lahko spletne strani podobno kot za druge informacijske vire
omogočale tudi dobra orodja za iskanje, identifikacijo, prikaz in raziskovanje najbolj
relevantnih uporabniških mnenj. Določen komentar namreč lahko nosi koristne in uporabne
informacije, vendar je izgubljen med mnogimi drugimi, če spletna stran ne ponuja
učinkovitih orodij, ki bi ga prikazala. Raziskovalci (Adkins in Bossaller, 2007; Chickering
in Yang, 2014) so posredno že proučevali prisotnost uporabniških komentarjev v knjižničnih
informacijskih sistemih, pri pregledu literature pa nismo zasledili raziskav, ki bi se
osredotočale na samo delovanje orodij za upravljanje s komentarji za knjige in na funkcije,
ki jih podpirajo. Znano je, da na primer Amazon uporablja umetno inteligenco za
izpostavljanje in razvrščanje uporabniških mnenj glede na različne kriterije in se z njo že
dokaj učinkovito bori proti ponarejenim komentarjem (Gibbs, 2015). Kljub temu aktivnost
piscev in bralcev uporabniških mnenj še vedno najbolj vpliva na njihovo predstavitev in
organizacijo, saj so oni tisti, ki prispevajo vsebine in jih na različne načine tudi vrednotijo.
Trenutno nimamo nobenega pregleda ali neposrednih priporočil glede tega, katere funkcije
za pisce in bralce komentarjev bi morale biti vključene v platforme, povezane s knjigami, da
bi podpirale optimalen prikaz in organizacijo spletnih komentarjev. Ob izvedbi analize
vsebine spletnih komentarjev na različnih platformah smo opazili, da so določena orodja za
razvrščanje in pridobivanje spletnih komentarjev odsotna ali neučinkovita, zato smo želeli
opraviti natančnejši pregled njihovega delovanja in možnosti, ki jih ponujajo uporabnikom.

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

177

Raziskovalna vprašanja
V nadaljevanju naše raziskave o spletnih komentarjih se nismo osredotočali na njihovo
vsebino, ampak na funkcije, ki jih različne platforme omogočajo svojim uporabnikom.
Raziskali smo tako možnosti, ki jih imajo pisci komentarjev, kakor tudi njihovi bralci.
Uporabnost orodij namreč narekuje aktivnosti v zvezi s pisanjem in branjem mnenj in
posledično lahko vpliva na koristnost in dejansko uporabo spletnih komentarjev. Želeli smo
pridobiti odgovore na tri ključna raziskovalna vprašanja:
RV1: Kakšna orodja za pisce spletnih komentarjev ponujajo različne platforme,
povezane s knjigo?
Zanimalo nas je, ali lahko na različnih platformah poleg prispevanja tekstualnega mnenja o
vsebini knjige uporabniki naredijo svoj komentar bolj najdljiv in relevanten za bralce.
Različne dejavnosti, kot je na primer dodajanje številčne ocene besedilu, so namreč osnova
za filtriranje komentarjev, označevanje komentirane izdaje pa bralcem pomaga identificirati
točno določeno verzijo knjige.
RV2: Katera orodja za bralce komentarjev ponujajo različne spletne platforme,
povezane s knjigo?
Bralci komentarjev ravno tako prispevajo k boljši organizaciji mnenj ostalih uporabnikov.
Označevanje koristnih ali neprimernih komentarjev omogoča razvrščanje le-teh po
uporabnosti ali njihov izbris s strani skrbnikov sistema, dodajanje odzivov pa spodbuja
sodelovanje in povezovanje med uporabniki. Poleg možnosti za aktivno sodelovanje bralcev
smo želeli raziskati tudi orodja za iskanje, razvrščanje, filtriranje in prikazovanje spletnih
komentarjev, saj je od njih odvisno, kako relevantni bodo prikazani rezultati.
RV3: Ali se orodja za spletno komentiranje razlikujejo med platformami z različnimi
nameni?
V predhodnih raziskavah smo ugotovili, da se vsebina spletnih komentarjev na različnih
platformah med seboj razlikuje. Iz tega sklepamo, da želijo uporabniki spletnih in
sodelovalnih katalogov podati in prejeti drugačne informacije od kupcev v knjigarnah. V
pričujoči raziskavi nas je torej zanimalo, ali obstajajo tudi razlike v orodjih, ki jih ponujajo
te platforme, in kako te razlike vplivajo na aktivnosti uporabnikov ter učinkovitost
pridobivanja informacij iz spletnih komentarjev.
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Metodologija
Z namenom pridobivanja odgovorov na raziskovalna vprašanja smo izvedli ekspertno
študijo orodij za spletno komentiranje na Amazonu, Goodreads, LibraryThing in v spletnih
katalogih, ki delujejo na platformi BiblioCommons. Vse navedene platforme ponujajo
informacije za široko paleto knjig in uporabnikom omogočajo prispevanje lastnih vsebin, na
primer uporabniško ustvarjenih oznak in spletnih komentarjev. Poleg tega z namenom
omogočanja boljšega razumevanja in organizacije zbirke vse tudi grupirajo podobne verzije
istih knjig in njihove spletne komentarje.
Amazon je bil v vzorec izbran, ker ni le ogromen prodajalec, ampak tudi največja spletna
knjigarna. Ravno zato poleg zajetnega števila knjižnih naslovov, ki se pojavljajo v raznolikih
verzijah, združuje tudi veliko skupnost uporabnikov. Čeprav je Amazon pogosto obravnavan
kot konkurenca ostalim knjigarnam in knjižnicam, njegov vmesnik in delovanje sistema
pogosto predstavlja primer dobre prakse za druge platforme. Medtem sta Goodreads in
LibraryThing tako imenovana sodelovalna kataloga. Spletno stran Goodreads uporablja
veliko število bralcev, njihovi komentarji pa so kasneje poleg prikaza na spletni strani
uporabljeni tudi za obogatitev bibliografskega opisa v katalogu WorldCat. Skupnost na
spletni strani LibraryThing je sicer manjša, vendar zato nič manj skopa z uporabniškimi
prispevki. Bralci tu lahko prispevajo raznovrstno vsebino, na primer bibliografske
metapodatke, spletne komentarje, oznake, informacije o povezanih delih ipd. V raziskavo
smo vključili tudi kataloge prihodnje generacije, ki uporabljajo programsko opremo
BiblioCommons. Gre za gostujoč vmesnik, ki v knjižnične kataloge vključuje koncepte
družbenih omrežij in ponuja raznolike funkcije, kot so fasetna navigacija, razvrščanje
rezultatov, obogateni opisi knjig in spletni komentarji.
V raziskavi smo proučili orodja za spletno komentiranje z vidika piscev in bralcev spletnih
komentarjev ter ustvarili kodirno shemo na podlagi že obstoječih funkcij, ki jih ponujajo
obravnavane platforme. Seznam smo uporabili za preverjanje prisotnosti in delovanja vsake
funkcije pri izbranih ponudnikih.
Z vidika piscev smo preverjali naslednje funkcije upravljanja s komentarji:
Oblika ocene. Dodajanje številčne ocene je najlažji način za hitro izražanje mnenja o knjigi.
Ravno tako služi za izračun celostne ocene in uporabnikom ponuja splošni vtis o knjigi še
pred ogledom njenega opisa. Ta informacija je pomembna predvsem v zgodnjih fazah
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iskanja izdelka (Hu et al., 2014). Običajno je predstavljena v obliki zvezdic, kjer ena
zvezdica predstavlja najnižjo oceno, pet zvezdic pa najvišjo.
Obveznost ocenjevanja. Čeprav ocenjevanje knjige predstavlja dober dodatek k besedilu
komentarja, nekateri vmesniki uporabnikom dovoljujejo objavljanje mnenj brez ocene.
Število zvezdic ima velik vpliv na izbiro knjige (Chevalier in Mayzlin, 2006; HenningThurau in Walsh, 2003), poleg tega pa ocene omogočajo razvrščanje in filtriranje
komentarjev, zato je podajanje komentarja brez njih dokaj neoptimalno.
Komentar za izdajo. Platforme, povezane s knjigo, včasih združujejo različne verzije knjige
pod istim naslovom in posledično prikazujejo mešanico komentarjev za vse izdaje. Odvisno
od platforme komentatorji lahko objavijo svoj komentar pod naslov nekega dela ali pod
specifično verzijo knjige. Slednji način je primernejši, ko želijo pisci izraziti svoje mnenje
glede drugih atributov knjige in ne le glede njene vsebine.
Multimedijski komentarji. Običajno se komentarji pojavljajo v obliki besedila, nekatere
spletne strani pa omogočajo tudi dodajanje fotografij ali celo video vsebin. Na ta način
uporabniki svoj komentar lahko naredijo vidnejši, ga obogatijo z drugačnim tipom
informacij ali, ko gre za sliko izdelka, dodatno upravičijo svoje mnenje.
Kategorizacija. Nekateri sistemi za komentiranje uporabnikom omogočajo dodeljevanje
različnih kategorij, ki jih lahko uporabijo za prikazovanje dodatnih informacij o komentarju.
Tako lahko na primer označijo svoj komentar kot »spoiler« ali pa prikažejo, na kateri vidik
knjige se njihov komentar nanaša.
Z vidika bralcev smo preverjali naslednje funkcije upravljanja s komentarji:
Uporabnost. Glasovanje glede uporabnosti posamičnega komentarja je en izmed
najpreprostejših in najpomembnejših načinov za določanje njegove kvalitete s strani ostalih
uporabnikov (Risselada, de Vries in Verstappen, 2018). Nekateri sistemi za komentiranje
zato omogočajo označevanje uporabnih komentarjev, kar služi tudi kot osnova za uvrščanje
le-teh na vidnejše mesto in njihovo razvrščanje po uporabnosti.
Komentiranje. Včasih lahko tudi bralci svoje mnenje objavijo pod spletni komentar in s tem
izrazijo svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s piščevim mnenjem. Te razprave so lahko
izjemno zanimive, bralci pa v njih pridobijo dodatne informacije in utrdijo svojo odločitev
za izbiro neke knjige.
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Označevanje. Označevanje komentarjev kot »spoiler« ter neprimerno ali žaljivo vsebino je
pomembno predvsem v primerih, ko želijo bralci opozoriti ostale uporabnike. Komentatorji
običajno lahko dodelijo posebno oznako, ki ima poleg vizualnega opozorila ponekod tudi
pomembno vlogo pri razvrščanju ali prikazovanju označenih komentarjev, saj so le-ti
uvrščeni nižje, skriti, ali kasneje celo zbrisani s strani administratorjev.
Organiziranje. Organiziranje in razvrščanje komentarjev je lahko zelo koristno, saj bralci na
ta način lažje najdejo in preberejo relevantne komentarje. Običajno je mogoče komentarje
razvrščati glede na datum objave ali uporabnost, ki pa sta tudi ena izmed najpomembnejših
kriterijev za določanje relevantnosti objavljenih mnenj.
Filtriranje. Zaradi velikega števila spletnih komentarjev je filtriranje zelo pomembna
funkcija. Nekateri sistemi omogočajo, da si uporabnik ogleda le komentarje s specifično
oceno ali izključno mnenja o določeni izdaji knjige. Inovativnejši sistemi ponujajo tudi
iskanje komentarjev, ki vsebujejo specifične besede in fraze, ali posebej prikažejo
komentarje, ki se nanašajo na vsebino, ciljno skupino, citate ipd.
Rezultati
Rezultati so pokazali, da različne platforme ponujajo raznolika orodja za upravljanje s
spletnimi komentarji. Kot vidimo v Preglednici 16, največ funkcij omogoča Amazon,
LibraryThing in BiblioCommons katalogi pa ponujajo najmanj možnosti za uporabniško
aktivnost.
Preglednica 16: Pregled funkcij za upravljanje s spletnimi komentarji
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6.8.3.1 Amazon
Amazon ponuja najrazličnejša orodja tako za pisce spletnih komentarjev kot za bralce leteh. Uporabniki knjigi lahko dodelijo številčno oceno v obliki petih zvezdic, ki je kasneje
zelo uporabna predvsem za filtriranje komentarjev. Sistem bralcem omogoča tudi
označevanje koristnih komentarjev, kar je tudi osnova za razvrščanje glede na njihovo
relevantnost. Poleg običajnega filtriranja in prikazovanja komentarjev za vsako zvezdico si
je možno ogledati tudi le najuporabnejše pozitivne (4 in 5 zvezdic) in kritične (3, 2 in 1
zvezdica) komentarje.
Uporabniki na Amazonu sicer svoje mnenje zapišejo pod točno določeno izdajo knjige,
vendar so ti komentarji kasneje združeni za vse verzije nekega naslova. V glavi prikazanega
komentarja se zato nahaja informacija s povezavo do »formata« knjige (na primer mehka ali
trda vezava), na katerega se komentar nanaša. Ta informacija je dokaj neopazna in občasno
celo varljiva, saj v resnici ne gre za format, ampak za točno določeno pojavno obliko knjige.
Bralci komentarjev imajo tudi možnost uporabe filtra, ki prikaže komentarje za vse
»formate« ali le za »format«, ki si ga trenutno ogledujejo. Tudi v tem primeru je filter lahko
zavajajoč, saj v resnici prikaže komentarje točno določene pojavne oblike in vseh pojavnih
oblik na istem nosilcu, kot se zdi na prvi pogled.
Uporabniki lahko svoj komentar tudi obogatijo z multimedijsko vsebino, kot so videi in
fotografije izdelka. Na ta način običajno utemeljijo svoje mnenje in slikoviteje prikažejo
lastnosti prejete enote. Bralci po želji komentarje filtrirajo in prikažejo le tiste, ki vsebujejo
tudi vizualno vsebino. Predvidevamo, da bi se za ta način iskanja odločili tisti uporabniki, ki
jih zanimajo predvsem lastnosti pojavne oblike oziroma izkušnje z enoto.
Poleg filtriranja glede na oceno, multimedijsko vsebino in izdajo Amazon ponuja tudi dva
inovativna načina odkrivanja komentarjev. Gre za iskanje in brskanje glede na določene
besede oziroma fraze, ki se pojavljajo v spletnih komentarjih za določen izdelek. Zanimivo
je predvsem brskanje, saj ponuja nabor pogostih besed, ki se za določen naslov pojavljajo v
komentarjih. Tako uporabnik že ob pregledu prikazanega nabora izrazov lahko pridobi
splošen vtis, na katere vidike knjige se komentarji najpogosteje nanašajo. Kakor vidimo iz
primera kategorij za knjigo The Little Prince na Sliki 36, najdemo med njimi besede, ki
govorijo o zelo raznolikih vidikih knjige in sovpadajo z vsemi nivoji abstrakcije modela
LRM. Medtem ko so izrazi »classic«, »tale« in »plane« povezani z vsebino oziroma z delom,
»french«, »english« in »translation« ponazarjajo lastnosti različnih izraznih oblik.
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Komentarji, ki vsebujejo besedo »edition«, bi se lahko navezovali na izrazno ali pojavno
obliko, beseda copy pa je običajno uporabljena za omembo enote.

Slika 36: Orodja za iskanje in filtriranje komentarjev na Amazonu

6.8.3.2 Goodreads
Goodreads omogoča zelo podobne funkcije kot Amazon, kar ni presenetljivo, saj si slednji
prvega lasti. V delovanju teh dveh sistemov pa kljub temu lahko opazimo marsikatere
razlike. Tudi na Goodreads uporabniki knjigam dodeljujejo do pet zvezdic, kar pa ni pogoj
za oddajo komentarja. Kljub temu smo opazili, da večina uporabnikov svoj tekstovni
komentar podkrepi z numerično oceno in da je le malo takšnih, ki se ne pojavljajo v paru.
Čeprav Goodreads omogoča filtriranje spletnih komentarjev glede na posamično oceno, je
seznam prikazanih komentarjev omejen na 300 enot, kar pomeni, da bo večina mnenj ostala
skritih in nikoli prikazanih.
Uporabniki lahko neko mnenje označijo kot uporabno oziroma mu dodelijo z družbenih
omrežij znan »všeček«. Le-ta komentar uvrsti višje v privzetem prikazu seznama in ga tako
naredi vidnejšega. Ti »všečki« pa niso nujno dodeljeni komentarjem z najkoristnejšimi
informacijami o knjigi, ampak so, podobno kot pri socialnih omrežjih, odvisni tudi od
poznanosti pisca, oblike in všečnosti komentarja.
Podobno kot na Amazonu tudi na Goodreads uporabniki lahko komentar oddajo pod točno
določeno izdajo knjige, kasneje pa bodo ti komentarji grupirani za vse njene verzije. Ob
naslovu in numerični oceni vsakega komentarja tako najdemo napis z informacijo, da se leta nanaša na drugo izdajo, ob kliku na povezavo pa nas sistem preusmeri na njen podrobni
opis. Tudi tu je uporabnikom omogočen ogled vseh uporabniških komentarjev za neko delo
ali filtriranje mnenj o določeni pojavni obliki.
Podobnost med omenjenima platformama je tudi v tem, da oba sistema omogočata dodajanje
multimedijskih vsebin. Ob natančnejšem pregledu smo ugotovili, da se tip teh vsebin med
spletnima stranema korenito razlikuje. Medtem ko na Amazonu kupci običajno prilagajo
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fotografije prejete knjige oziroma enote, se ta funkcija v Goodreads uporablja predvsem za
vizualno obogatitev komentarja. Verjetno je to tudi razlog, da Amazon omogoča možnost
prikazovanja le multimedijskih komentarjev, Goodreads pa ponuja filter, ki komentarje s
takšno vsebino skrije.
V spodnjem delu Slike 37 vidimo nabor kategorij, ki na Goodreads omogočajo filtriranje.
Uporabniške komentarje je podobno kot na Amazonu mogoče iskati tudi s pomočjo
iskalnega okenca in si tako ogledati le mnenja, ki vsebujejo določen izraz ali besedno zvezo.

Slika 37: Orodja za iskanje in filtriranje komentarjev na Goodreads

6.8.3.3 LibraryThing
Kljub temu da LibraryThing omogoča ogromno sodelovalnih možnosti, njegova orodja za
upravljanje s spletnimi komentarji niso optimalna. V Preglednici 16 vidimo, da platforma
omogoča le nekaj funkcij, ki jih lahko uporabijo bralci, in praktično nobene dodatne funkcije
za pisce komentarjev.
Podobno kot v Goodreads tudi v LibraryThing dodeljevanje številčne ocene ni pogoj za
objavo komentarja. Razlika je v tem, da kljub neobveznosti na Goodreads večina
komentarjev numerično oceno ima, v LibraryThing pa se pogosto zgodi, da ob komentarju
zvezdic ne zasledimo. Iz tega sledi, da uporabnik v teh primerih pred branjem komentarja
ne more predvidevati, kakšen je komentatorjev odnos do knjige. Poleg tega LibraryThing
omogoča dodeljevanje tudi polovičnih zvezdic, kar onemogoči filtriranje komentarjev glede
na oceno. Edini način filtriranja na tej platformi deluje na podlagi jezika besedila. Kot
vidimo iz primera na Sliki 38, ta princip ni zadosten, saj je število komentarjev za večino
jezikov precej majhno, nekatere kategorije pa se občasno tudi ponavljajo.
Kljub temu da uporabniki lahko komentarje razvrščajo glede na datum objave in na
uporabnost, so le-ti redko ocenjeni glede koristnosti. Tudi najvišje ocenjeni komentarji imajo
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dokaj majhno število glasov, kar pomeni, da uporabniška dejavnost na tem področju ni zelo
razvita.

Slika 38: Orodja za filtriranje in razvrščanje komentarjev na LibraryThing

6.8.3.4 BiblioCommons
Podobno kot pri LibraryThing in Goodreads tudi v BiblioCommons katalogih
komentatorjem poleg tekstualnega mnenja ni potrebno dodati ocene knjige, vendar za razliko
od ostalih obravnavanih platform uporabniki na BiblioCommons zvezdic skoraj nikoli ne
dodeljujejo. Glede na to, da sistem ne omogoča filtriranja komentarjev glede na oceno, je to
morda posledica ali celo razlog za takšno vedenje.
Uporabniški komentarji so v BiblioCommons urejeni glede na datum objave in jih ni mogoče
razporediti ali filtrirati glede na noben drug kriterij. Čeprav uporabniki lahko »všečkajo«
specifičen komentar, to ni pogost pojav. Podobno kot pri dodeljevanju zvezdic se zdi, da gre
za odvečno delo, saj v sistemu ni načina, ki bi prikazal najuporabnejše oziroma največkrat
označene komentarje. Zato so starejše objave uvrščene zelo nizko in verjetno nikoli več
prebrane. Uporabniki bi namreč morali pregledati ogromno število mnenj ali sami po dolgem
seznamu iskati komentarje z določenimi atributi, kar pa je bolj malo verjetno.
Kljub svojim pomanjkljivostim BiblioCommons omogoča dve omembe vredni funkciji, ki
nista prisotni na drugih platformah. Prva ponuja možnost ločenega komentiranja različnih
vidikov knjige, na primer dodajanje subjektivnega mnenja, povzetka, citatov in mnenja glede
primerne starosti. Pisec komentarja lahko tudi doda opozorilo in video vsebine. Tu gre
običajno za napovednike filmov, povezanih s knjigo, video napovednike knjige ali kritike.
Bralec se tako lahko odloči, kateri vidik knjige ga zanima, in prebere le tiste komentarje, ki
ta vidik vsebujejo. Druga funkcija predstavlja opozorilo, ki se nahaja pred samimi
komentarji. Kljub temu da označevanje neprimernih komentarjev omogočajo tudi druge
platforme, nikjer drugje ni bralec tako nedvoumno opozorjen na tako vsebino. Dobro vidno
okence, prikazano na Sliki 39, bralce opozarja, da je v nekaterih komentarjih za specifično
knjigo prisotna žaljiva vsebina ali »spoiler«. S klikom na gumb se uporabnik lahko odloči,
da tovrstne komentarje skrije in se tako izogne branju vsebine, ki je ne želi videti.
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Slika 39: Kategorije komentarjev in opozorilno okence v BiblioCommons katalogih

Čeprav BiblioCommons ponuja več funkcij za upravljanje s komentarji kot LibraryThing, je
njegova največja težava pomanjkanje prispevkov bralcev. Uporabniki namreč tu v
primerjavi z ostalimi platformami ne prispevajo zadostne količine raznolikih mnenj in ne
uporabljajo orodij za označevanje komentarjev, ki so na voljo.
Razprava
Rezultati raziskave so razkrili, da različne platforme, povezane s knjigo, uporabljajo
raznolika orodja za upravljanje s spletnimi komentarji. Izmed obravnavanih spletnih strani
Amazon najučinkoviteje podpira uporabniške postopke, kot so najdenje, identifikacija in
raziskovanje relevantnih uporabniških mnenj. Spletna stran, ki omogoča učinkovito
komentiranje, organizacijo komentarjev in njihovo predstavitev, lahko na ta način izboljša
uporabniško izkušnjo in olajša izbiro izdelkov.
Za uspešno delovanje in funkcionalnost orodij za spletno komentiranje je potrebno podpirati
različne aktivnosti piscev in bralcev komentarjev. Obvezno dodeljevanje celih zvezdic
ponuja hitro identifikacijo piščevega odnosa do komentirane knjige in omogoča pravilno
delovanje orodij za filtriranje. Medtem označevanje koristnih in neprimernih komentarjev
lahko služi kot osnova za njihovo razvrščanje, dodajanje fotografij pa poskrbi za njihovo
vidnost v množici mnenj in natančneje prikaže lastnosti pojavne oblike oziroma enote. To je
pomembno predvsem v spletnih knjigarnah, kjer kupci plačajo za svoj izvod. Kot smo
namreč ugotovili v analizi vsebine spletnih komentarjev, uporabniki na Amazonu pogosto
omenjajo različne vidike knjige in izražajo svoje mnenje tudi o fizičnih lastnostih nekega
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izvoda ali izdaje. Rezultati predhodne raziskave so tudi razkrili, da glede na vsebino
komentarjev njihovo združevanje ni učinkovito predvsem na Amazonu, do neke mere pa
tudi v sodelovalnih katalogih. Amazon in Goodreads poskušata omenjeno težavo razrešiti z
opozorilom v glavi komentarja in z dodajanjem povezav do komentirane verzije, vendar ta
pristop ni najbolj jasen in uporaben. Zato menimo, da bi bila v komentarjih potrebna jasnejša
identifikacija izdaje, na katero se mnenje nanaša. Medtem je združevanje komentarjev več
kot potrebno v BiblioCommons katalogih, saj je pod posamičnim naslovom premalo mnenj,
da bi bili le-ti za bralce uporabni. Na tej platformi smo tudi v drugih primerih zasledili precej
šibko sodelovanje in prispevanje uporabniških vsebin. Ne le, da gre za manjšo skupnost kot
pri ostalih obravnavanih spletnih straneh, ampak del odgovornosti verjetno nosi tudi
neučinkovitost ponujenih orodij za upravljanje s spletnimi komentarji.
Razvijalci obravnavanih platform se očitno zavedajo, da bralce spletnih komentarjev lahko
zanimajo različni vidiki knjige. Z namenom odkrivanja takšnih mnenj so implementirali
inovativna orodja, ki uporabnikom pomagajo najti relevantne komentarje. Najosnovnejše je
iskalno okence, s pomočjo katerega je mogoče prikazati vsa mnenja, ki vsebujejo neko
besedo ali frazo. Še bolj zanimiv je pristop z izpostavljenimi kategorijami na Amazonu, ki
predstavljajo v komentarjih najpogosteje uporabljene besede ali fraze in na ta način
omogočajo filtriranje komentarjev glede na izbran vidik. Poleg tega tak pristop ponuja
takojšen pregled nad najpogosteje komentiranimi lastnostmi knjige in uporabniku še pred
samim branjem mnenj poda dodatne informacije o knjigi. Tako na primer lahko hitro
pridobimo vtis glede pogostih poudarkov vsebine ali izvemo, da ima neka knjiga filmsko
predelavo, kateri prevajalec knjige je najpopularnejši, del katere serije je neko delo ipd. Na
žalost orodje še ne deluje optimalno, saj avtomatična ekstrakcija ustvarja tudi kategorije, ki
za brskanje niso popolnoma relevantne. To so na primer drugače zapisani identični izrazi ali
pogoste fraze, ki se pojavljajo pri pisanju kateregakoli komentarja. Medtem BiblioCommons
za ločevanje med mnenji o različnih vidikih knjige uporablja drugačen pristop, saj
uporabnikom omogoča pisanje komentarjev v za to namenjena okenca. Ta način kljub
dobrim namenom morda ni najučinkovitejši, saj je s tem omejen piščev tok misli ter
posledično količina informacij, ki bi jih lahko prispeval.
Glede na to, da identifikacija in iskanje spletnih komentarjev o različnih vidikih knjige igrata
pomembno vlogo pri zadovoljevanju bralčevih informacijskih potreb, bi bilo morda
smiselno razmisliti tudi o drugačnih načinih organizacije uporabniških mnenj, ki bi lahko
temeljili na v komentarjih omenjenih atributih knjige.
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6.9 ORODJE ZA ORGANIZACIJO SPLETNIH KOMENTARJEV
V predhodnih raziskavah smo ugotovili, da se vsebina spletnih komentarjev na različnih
platformah, povezanih s knjigami, lahko nanaša na različne entitete modela LRM. Kljub
pozitivnemu namenu združevanja mnenj za vse verzije neke knjige je takšna predstavitev
lahko zavajajoča ali za promocijo knjige celo škodljiva, predvsem ko gre za preveliko število
komentarjev, ki omenjajo lastnosti specifičnih izdaj. Čeprav platforme ponujajo raznolika
orodja za razvrščanje in filtriranje spletnih komentarjev, le-ta v nekaterih primerih niso
zadostna. Trenutno uporabniki namreč še ne poznajo načina, na katerega bi si lahko ogledali
vse komentarje, ki vsebujejo zanje zanimive informacije o različnih vidikih knjige.
Nekateri raziskovalci (Huang et al., 2014; Liu et al., 2011) so že ugotavljali, da bi bilo
komentarje v spletnih trgovinah smiselno grupirati v kategorije glede na atribute izdelka.
Rezultati se sicer nanašajo predvsem na iskane izdelke, kot je elektronika, kjer se uporabniki
lažje opredelijo, kakšne so njihove zahteve o posamičnih lastnostih izdelka, na primer o
obliki, teži, vzdržljivosti ipd. V spletnih knjigarnah tudi knjige niso več le izkustven izdelek,
ampak nekakšen hibrid med izkustvenim in iskanim izdelkom, saj poleg zanimive vsebine
kupci včasih želijo pridobiti izdajo z najboljšimi karakteristikami za določen cenovni razpon.
S tega vidika bi bilo morda primerno grupirati tudi komentarje za knjige v smiselne
kategorije, ki bi odražale njene lastnosti.
Ustvarjanje kategorij za posamezne komentarje o knjigah bi bilo možno vzpostaviti na tri
različne načine, in sicer z avtomatično računalniško klasifikacijo, z vpisovanjem
komentarjev pod že vnaprej določene kategorije ali z označevanjem komentarjev s strani
uporabnikov (avtorjev in/ali bralcev komentarjev). Poskuse prvega načina lahko opazimo
pri kategorijah, ki jih Amazon ponuja bralcem za filtriranje glede na pogosto uporabljene
besede in fraze v vsebini komentarjev (Slika 36). Po vzpostavitvi tak pristop sicer zahteva
najmanj človeškega dela, vendar pa lahko pričakujemo tudi največ napak, saj je včasih že s
človeškim umom težko interpretirati, kaj je pisec komentarja želel povedati. Drugi primer
spominja na pristop, ki ga uporabljajo BiblioCommons katalogi (Slika 39). Kljub
učinkovitejši organizaciji takšnih komentarjev se moramo zavedati, da so knjige kot hibridi
med vsebino in nosilcem zelo specifični izdelki ter da so komentarji zanje lahko precej
kompleksni in raznoliki. Poleg tega zahteva po ločenem opisu posamičnih atributov zavira
naravni tok misli, ki ga ima pisec ob kreiranju mnenja o izdelku. Morda bi bilo še najbolj
učinkovito označevanje že napisanega komentarja, saj tako pisci pri izražanju mnenja ne bi
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bili omejeni, s pomočjo dodeljevanja oznak s strani uporabnikov pa bi se ustvarile kategorije,
ki so najbližje njim samim. Težava takega pristopa je predvsem v tem, da so oznake, ki jih
dodeli majhno število označevalcev, nekoristne, zato bi jim bilo morda smiselno vnaprej
ponuditi ustrezen nabor kategorij, izmed katerih bi izbrali tiste, ki po njihovem mnenju
najbolj ustrezajo komentarju.
Pri sestavljanju nabora uporabniških kategorij, s pomočjo katerih bi lahko bralci iskali in
filtrirali spletne komentarje, je treba definirati tiste elemente, ki predstavljajo njihova
interesna področja. Folksonomije omogočajo, da ljudje opišejo in uredijo spletne vsebine s
svojimi lastnimi besedami, zato so poimenovanja pripadajočih oznak tudi blizu njihovemu
besedišču. V naši raziskavi nas je torej zanimalo, katere vidike knjige ljudje prepoznajo ob
branju komentarjev in s kakšnimi izrazi bi določen vidik poimenovali. Pri tem smo želeli
zajeti atribute na vseh nivojih abstrakcije knjige, ki so predstavljeni v modelu LRM skozi
entitete delo, izrazna oblika, pojavna oblika in enota.
Raziskovalna vprašanja
Namen naše raziskave je bil zasnovati prototip orodja, ki bi z učinkovitim načinom filtriranja
uporabnikom omogočal prikaz najbolj relevantnih spletnih komentarjev o določenem vidiku
knjige. Za ta namen je potrebno testirati različne pristope uporabe takšnega orodja,
identificirati primerne kategorije za filtriranje in pridobiti mnenja udeležencev testiranja. V
raziskavi smo zato želeli pridobiti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja:
RV1: Katere vidike knjige bralci prepoznajo ob branju komentarjev in kako jih
poimenujejo?
Zanimalo nas je, katere lastnosti knjige v uporabniških komentarjih bralcem vzbudijo
pozornost in kako si te lastnosti interpretirajo. Poskušali smo ugotoviti, katere so
najpogostejše oznake, ki bi jih udeleženci dodelili določenim vidikom knjige, in v kakšni
meri se te oznake med seboj razlikujejo, tako znotraj komentarjev kakor tudi med njimi.
RV2: Kako se dodeljene oznake ujemajo z entitetami modela LRM?
Pred samo raziskavo smo s pomočjo entitet, ki so definirane v modelu LRM, določili, na
katero raven abstrakcije knjige se komentar nanaša. Primerjava oznak udeležencev z našimi
kategorijami bi razkrila, na katerih ravneh bralci dojemajo knjigo, ali nivoje med sabo sploh
ločijo in katere entitete ter njihovi atributi se jim zdijo pomembni.
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RV3: Katere kategorije bi bile primerne za filtriranje komentarjev za knjige?
Želeli smo ugotoviti, katere oznake bi lahko bile primerne kot kategorije, s pomočjo katerih
bi uporabniki komentarje filtrirali in pridobili izbor tistih, ki govorijo le o določenih vidikih
knjige. Pri razmisleku o kreiranju kategorij smo se uprli na model LRM in v nabor poskušali
vključiti atribute knjige za različne nivoje abstrakcije.
RV4: Ali bi bilo označevanje s strani uporabnikov primerna metoda za drugačno
organizacijo komentarjev?
V naši raziskavi nas nista zanimala le tip in poimenovanje primernih kategorij, ampak tudi
če bi bilo zamišljeno orodje sploh uporabno oziroma uporabljano v praksi. Kljub temu da v
tej fazi načrtovanega pristopa še nismo imeli namena testirati, smo za mnenje želeli
povprašati sodelujoče v naši raziskavi, ki so tekom reševanja nalog že imeli izkušnjo s
prototipom.
Metodologija
V raziskavi, ki je bila opravljena avgusta 2015, smo uporabili metodo intervjuja v
kombinaciji z reševanjem nalog. Na priložnostnem vzorcu 50 udeležencev smo preverjali,
katere vidike knjige prepoznajo v enajstih različnih besedilih, ki imitirajo spletne komentarje
za knjige. Besedila so bila prevedena in prirejena po vzoru spletnih komentarjev iz Amazona,
vanje pa smo poskušali zajeti čim več raznolikih vrst in kombinacij atributov knjige. Med
njimi so bili večinoma komentarji za tiskane knjige, dva sta se nanašala na elektronsko
verzijo, dva pa na zvočno knjigo. Vsi uporabljeni komentarji se nahajajo v Prilogi 8. Po
pazljivi pripravi komentarjev smo opravili analizo njihove vsebine, kjer smo določali, katere
omenjene lastnosti knjige sovpadajo z entitetami modela LRM.
V prvem krogu je 25 udeležencev prebralo komentarje, odgovorilo na zastavljena vprašanja
v zvezi z branjem in uporabo oznak ter rešilo zastavljeno nalogo. Naloga je od udeležencev
zahtevala, da označijo dele besedila, kjer opazijo določen vidik knjige, in le-temu dodelijo
oznako oziroma »tag« po lastnem okusu. Pri vsakem primeru smo jih tudi vprašali, ali bi bil
dotičen komentar zanje koristen, če bi želeli knjigo kupiti. Vsak udeleženec je obravnaval
drugačen vrstni red komentarjev, saj smo želeli čim bolj reducirati vpliv učenja med
reševanjem nalog, ki bi lahko vplival na rezultate raziskave. Na koncu smo vsakega
udeleženca naprosili, naj komentira, ali se mu je zdela zadana naloga težka in ali bi tak sistem
komentiranja uporabljal tudi v realni situaciji.
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Po pridobivanju podatkov smo analizirali vsak posamezen komentar in pripadajoče oznake,
iz njih pa poskušali izluščiti besede, ki so jih udeleženci uporabili najpogosteje. Med
preverjanjem pogostosti oznak za posamezen komentar smo upoštevali le eno enako oznako
na udeleženca, četudi jo je zapisal večkrat. V naslednjem koraku smo za vsak komentar
pridobljene oznake, dodeljene s strani udeležencev, primerjali z oznakami, ki odražajo
entitete modela LRM. Na ta način smo ugotovili, kakšno je njihovo medsebojno ujemanje
in kakšne izraze ljudje uporabljajo za opis atributov knjige na različnih ravneh abstrakcije.
Primer poteka analize posamičnega komentarja je prikazan na Sliki 40. V zadnjem koraku
smo na podlagi pogostosti izrazov in glede na njihovo pomembnost za udeležence raziskave
ustvarili nabor desetih kategorij, ki bi lahko služile kot orodje za filtriranje komentarjev za
knjige.

Slika 40: Primer poteka analize posamičnega komentarja

V naslednjem krogu raziskave, ki je potekal približno en mesec po zaključku prve faze, smo
iste udeležence naprosili, naj ponovno preberejo enake komentarje in znova rešijo naloge.
Tokrat je naloga od njih zahtevala, da s seznama desetih kategorij, ki smo jih ustvarili na
podlagi njihovih oznak, določijo vse vidike knjige, ki jih prepoznajo v posamičnem
komentarju. Znova smo jih vprašali, kakšna se jim je zdela težavnost naloge in ali bi tak
način označevanja uporabljali v praksi, zanimalo pa nas je tudi, kakšen se jim zdi nabor
kategorij. Z željo po razširitvi vzorca in preverjanju rezultatov smo uporabnost ustvarjenih
kategorij preverjali še v tretjem krogu s 25 novimi udeleženci, ki v prvo fazo niso bili
vključeni.
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Sodelujoči
V naši raziskavi je sodelovalo skupaj 50 udeležencev, ki so predstavljali dve skupini po 25
posameznikov. Gre za priložnostni vzorec, saj so bili v raziskavo vključeni znanci
raziskovalke, ki so dodatne udeležence priporočili po principu snežne kepe. Za ta pristop
smo se odločili predvsem zato, ker je šlo za obsežen in dokaj zahteven vprašalnik, ki je za
reševanje zahteval veliko časa, na ta način pa je bilo tudi lažje zagotoviti sodelovanje
udeležencev v drugem krogu raziskave.
Pred reševanjem nalog so udeleženci odgovarjali na splošna vprašanja glede njihovih
demografskih podatkov in navad v povezavi s spletnim nakupovanjem ter označevanjem. V
Preglednici 17 vidimo, da skupini nista popolnoma primerljivi, sta si pa precej podobni. V
raziskavi je sodelovalo 26 moških in 24 žensk s povprečno starostjo 32 let. Število knjig, ki
jih letno preberejo udeleženci, zelo variira, saj so nekateri poročali, da v zadnjem letu niso
prebrali niti ene knjige, drugi pa so pogosti bralci, saj jih preberejo tudi več kot 150 na leto.
Skoraj vsi so že nakupovali izdelke prek spleta, knjige pa je na ta način kupila le približno
polovica udeležencev. Kljub temu je 31 sodelujočih omenila, da so pred nakupom ali
izposojo knjige že brali njene spletne komentarje. Manj kot polovica udeležencev tudi pravi,
da je pred raziskavo že označevala oziroma »tagala« vsebino na internetu.
Preglednica 17: Demografski podatki udeležencev

SKUPINA 1
Spol
Povprečna starost
Povprečno št. prebranih knjig
Nakupovanje prek spleta
Nakupovanje knjig prek spleta
Branje spletnih komentarjev
Branje komentarjev za knjige
Označevanje

14 Ž

11 M
35
21
25
13
18
13
17

SKUPINA 2
10 Ž

15 M
30
16
22
11
23
18
15

SKUPAJ
24 Ž

26 M
32
19
47
24
41
31
22

Od udeležencev smo tudi želeli izvedeti, na kakšen način se odločijo za izposojo oziroma
nakup neke knjige in kje dobijo informacije o njej. Iz vseh podanih odgovorov smo ustvarili
devet kategorij, ki so vidne na Sliki 41. Največ udeležencev (27) se zanaša na priporočila
znancev, kar sovpada z ugotovitvami drugih raziskav (Leitão, et al., 2018; Nielsen Book
Research, 2017). Na nove naslove naletijo tudi ob brskanju po spletu in pa družbenih
omrežjih ter ob branju forumov in spletnih komentarjev, štirje udeleženci pa so kot vir
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navedli tudi Goodreads. Kar nekaj se jih za izbiro naslova odloči v knjižnicah (8), spletnih
knjigarnah (8) in zidanih knjigarnah (5), zanimivo pa je, da sta le dva udeleženca omenila
tudi knjižnični katalog.
30

27

Število odgovorov

25
20
15
15

13

10

8

8
5

5

4

4
2

0
Priporočila
znancev

Splet

Spletni Knjižnice Spletne Knjigarne
uporabniki
knjigarne
in druž.
omrežja

Mediji

Katalogi Knjižnični
knjigarn katalogi

Slika 41: Viri informacij o nepoznanih naslovih

Rezultati
6.9.4.1 Ustvarjanje primernih kategorij
V prvem krogu raziskave je 25 udeležencev enajstim različnim komentarjem dodeljevalo
proste oznake, ki smo jih povezali z ujemajočimi entitetami modela LRM. Na podlagi
rezultatov smo ustvarili kategorije, ki knjigo označujejo na različnih nivojih abstrakcije.
Primernost kategorij smo testirali s pilotno študijo in nabor prilagodili glede na njene
rezultate.
V prvem stolpcu Preglednice 18 vidimo različne entitete modela LRM, ki smo jih predhodno
na podlagi analize vsebine dodelili pripravljenim komentarjem. Vrednosti v drugem stolpcu
predstavljajo oznake, ki so bile s strani udeležencev dodeljene več kot dvakrat, tretji stolpec
pa prikazuje skupno število dodelitev posamičnih oznak. V tabeli so odebeljene tiste oznake,
ki bi lahko služile kot splošne kategorije za označevanje raznolikih knjig, medtem ko so
ostali izrazi preveč splošni za tako vlogo. V zadnjem stolpcu preglednice se nahaja deset
kategorij, ki smo jih na podlagi analize ustvarili iz dodeljenih oznak.
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Preglednica 18: Primerjava entitet modela LRM, oznak uporabnikov in ustvarjenih kategorij

LRM

DELO

IZRAZNA
OBLIKA

POJAVNA
OBLIKA

ENOTA

OZNAKE UPORABNIKOV

ŠT.

Vsebina
Zgodba
Osebno mnenje
Spoiler
Ocena dela, Mnenje o vsebini, Opis vsebine
Kritika zgodbe, Občutki, Ocena, Primerjava
film knjiga, Klasika, Frankenstein, Stil, Mnenje
Prevod
Vsebina
Original
Izdaja
Stephen Fry, Osebno Mnenje
Pripovedovalec
Slab prevod
Zgodovina, Primerjava Izdaj, Kvaliteta
prevoda, Primerjava, Izdaja 1818, Prva izdaja,
Primerjava prevodov, Mnenje
Izdaja
Medij
Velikost, Fizični izgled
Format, Zbirateljska izdaja, Kindle
Fizični opis, Oblika, Osebno mnenje,
Tipografija
Fizičen opis knjige, Fizičen opis, Dodatki,
Fizična izdaja, Dodatki knjige, Vsebina,
Fizični izgled knjige, Velikost knjige,
Konkretna izdaja, Izgled, Oblika knjige,
Opis vsebine, Vrsta formata, Spremna beseda,
Avdio CD, Zvočna knjiga, Primerjava izdaj,
Radio, Avtorjev predgovor, Predgovor

47
15
13
4
3

Fizični izgled, Zlepljene strani

3

Fizično stanje, Izgled knjige, Fizična oblika,
Stanje knjige, Kvaliteta izdelka, Rabljeno, Z
druge roke, Opombe ,Čačke, Ocena

-STANJE
IZVODA

2

-NAKUPNA
IZKUŠNJA

Vsebina
Priporočilo
Druga izdaja, Drug prevod, Katherine Woods,
Pojavna oblika, Primerjava prevodov, Prevod
Katherine Woods, Mnenje, Primerjava,
Primerjava izdaj, Ilustrirana izdaja
Film
POVEZANA IN Dodatki
Nadaljevanje
NEPOVEZANA
Primerjava, Predlog, Priporočilo, Avtorjev
DELA
predgovor, Osebno mnenje, Spremna beseda,
Predgovor, Tom Sawyer
Osebno mnenje, Izkušnja, Nakup, Zavajanje,
DRUGO
Marketing, Ciljna publika, …

DRUGA
IZRAZNA IN
POJAVNA
OBLIKA

KATEGORIJA

-VSEBINA

2
10
8
7
6
5
4
3

-IZDAJA

2
8
7
6
4
3

-IZDAJA
-MEDIJ
-FIZIČNI
IZGLED

2

7
4
2
6
5
3
2
/

-DODATKI

-PRIMERJAVA
Z DRUGIMI
IZDAJAMI

-PRIMERJAVA
Z DRUGIMI
DELI
-CILJNA
PUBLIKA
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Odlomkom besedila, ki opisujejo atribute dela, so udeleženci najpogosteje pripisali izraz
vsebina (47), ki je bila tudi najpogosteje dodeljena oznaka v prvem krogu raziskave. Medtem
so udeleženci atribute izrazne oblike zaradi specifike primerov najpogosteje označili kot
prevod (10), vsebina (8) in original (7). Kljub temu teh oznak ne moremo uporabiti kot
kategorije, ki bi označevale lastnosti izrazne oblike nekega dela, saj ne ustrezajo vsem tipom
knjig. Edina izbira tako ostane izraz izdaja. V tej obliki je bila sicer oznaka dodeljena le
šestkrat, vendar je bila poleg tega pogosto uporabljena v kombinacijah besed, kot so na
primer primerjava izdaj, izdaja 1818, prva izdaja ipd.
V skupini oznak, ki ustrezajo atributom pojavne oblike, je kar nekaj primernih izrazov, ki bi
jih lahko uporabili za kategorije. Udeleženci so na tej ravni najpogosteje dodelili oznako
izdaja (8). Pri komentarju, ki je govoril o knjigi tako na ravni izrazne kakor tudi pojavne
oblike, se je izkazalo, da ljudje pogosto ne ločijo med tema dvema ravnema in ju zato
običajno združijo. Podobno so storili tudi pri komentarjih, ki omenjajo le pojavno obliko
knjige, saj so uporabljali oznake, kot so fizična izdaja, konkretna izdaja ipd. Za specifične
lastnosti, kot so naslovnica, velikost, oblika ipd., je primerna tudi kategorija fizični izgled
knjige, glede na pozornost, ki so jo udeleženci namenili nosilcu, pa smo se odločili tudi za
vključitev kategorije medij.
Na podlagi oznak, ki označujejo drugo pojavno in izrazno obliko, lahko sklepamo, da sta
ločeni kategoriji na tej točki nepotrebni, saj udeleženci pogosto niso razlikovali med njima.
Uporabniki so na ravni druge izrazne oblike dodeljevali oznake, kot so na primer vsebina
(7), drug prevod, primerjava, priporočilo ipd., na ravni druge pojavne oblike pa primerjava
izdaj, druga izdaja in ilustrirana izdaja, vsaka izmed teh pa je bila uporabljena dvakrat. Tako
smo se odločili, da bi bila najprimernejša skupna kategorija, kot je na primer primerjava z
drugimi izdajami.
Čeprav nismo pridobili velikega števila smiselnih oznak, ki bi ustrezale entiteti enota, se
nam le-ta zdi izredno pomembna. Spletni komentarji, ki govorijo o enoti, so namreč precej
specifični in tako nekoristni za večji krog kupcev. V raziskavi pridobljene oznake za lastnosti
enote so bile podobne ali celo enake kot za pojavno obliko, zato je bilo zaradi ločevanja med
tema dvema ravnema smiselno uporabiti izraz stanje knjige (2), ali kar stanje izvoda. Med
ostalimi oznakami sta se pogosto pojavljala tudi izraza izkušnja (29) in nakup (8), ki običajno
ravno tako odražata neko dejavnost v zvezi z enoto. Na podlagi tega smo se odločili, da bi
bilo verjetno smiselno v naš nabor kategorij vključiti tudi kategorijo nakupna izkušnja.
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Tudi oznake za povezana in nepovezana dela so precej specifične. Dodatki (5) kot povezana
dela so se glede na označevanje in komentiranje udeležencev izkazali kot zelo pomembni.
Sodelujoči so za povezana dela, omenjena v komentarjih, pogosto tudi dodelili oznaki film
(6) in nadaljevanje (3), ki pa nista primerni kot splošni kategoriji. Tudi pri nepovezanih delih
ne gre v vseh primerih za priporočilo drugih del, zato bi bil najprimernejši izraz primerjava
z drugimi deli, ki združuje tako povezana kot nepovezana dela.
Na podlagi pogostosti oznak sodelujočih smo ugotovili, da obstaja še nekaj drugih
pomembnih vidikov knjige, ki pa jih ne moremo neposredno enačiti z nobeno izmed entitet
modela LRM. Udeleženci so pogosto označili del besedila, ki se posredno ali neposredno
nanaša na ciljno skupino knjige, ki je lahko povezana tako z delom kot tudi s točno določeno
izrazno ali pojavno obliko knjige. Običajno so dodelili oznako učitelji, otroci, odrasli ipd.,
najpogostejši splošni izraz pa je bil ciljna publika (8) ali ciljna skupina (6). Tudi Osebno
mnenje (49) je zanimiva oznaka, ki se je pogosto pojavljala v komentarjih z močnim osebnim
mnenjem o nekem vidiku knjige. Tudi to kategorijo smo sprva vključili v naš nabor, vendar
se je tekom pilotne študije pokazalo, da jo udeleženci pripišejo vsakemu komentarju, zato jo
pri izvedbi dejanske raziskave nismo uporabili.
6.9.4.2 Primerjava uporabe oznak uporabnikov in ustvarjenih kategorij
V drugem krogu raziskave smo iste udeležence naprosili, naj ponovno preberejo komentarje
in jim dodelijo primerne oznake s seznama ustvarjenih kategorij. Nato smo v tretjem krogu
vzorec razširili in primernost kategorij preverili še s 25 novimi udeleženci. Primer
komentarja s seznamom kategorij je predstavljen na Sliki 42.

Slika 42: Primer komentarja s seznamom kategorij
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Po končanem pridobivanju podatkov smo za vsakega izmed komentarjev analizirali
dodeljene oznake iz različnih faz raziskave. Preglednica 19 prikazuje primer oznak,
dodeljenih komentarju na Sliki 42. Prvi stolpec prikazuje nekaj najpogostejših prostih oznak,
ki so bile ustvarjene v prvem krogu raziskave. V drugem stolpcu se nahajajo primerljive
entitete modela LRM s številom udeležencev prvega kroga, ki so v besedilu označili in
dodelili kakršnokoli oznako atributom teh entitet. V tretjem in četrtem stolpcu vidimo
ujemajoče kategorije, ki so bile izbrane s strani udeležencev v drugem in tretjem krogu
raziskave.
V prvem krogu so udeleženci za ta specifičen primer dodelili 78 unikatnih oznak z nizko
frekvenco, podobna situacija pa je nastala tudi pri drugih primerih. Tak način uporabe oznak
verjetno ni najprimernejši, saj v primeru filtriranja komentarjev prinese premalo rezultatov.
Poleg tega so posamične oznake preveč specifične, da bi lahko služile kot koristne kategorije
za iskanje spletnih komentarjev. Zgornji komentar bi bil z uporabo vnaprej ustvarjenih
kategorij opremljen z najpogostejšimi oznakami, kot so stanje izvoda, fizični izgled, nakupna
izkušnja in izdaja, ki zelo dobro opišejo njegovo vsebino.
Preglednica 19: Primer nabora oznak za komentar o poškodovani zbirateljski izdaji Hobita

HOBIT – Uničen izvod zbirateljske izdaje
OZNAKE – 1. krog
Zlepljene strani (3)
Ocena (2)
Stanje (1)
Kvaliteta izdelka (1)
Slaba nakupna izkušnja
(1)
…
Zbirateljska izdaja (4)
Fizični izgled (2)
Posebna izdaja (1)
Fizična izdaja (1)
Konkretna izdaja (1)
…
Vsebina (4)
Ocena dela (2)
…
Drugo delo (1)
Nadaljevanje (1)
…

LRM

KATEGORIJE – 2. in 3. krog
Skupina 1
Skupina 2

Stanje izvoda (22)

Stanje izvoda (24)

Nakupna izkušnja
(16)

Nakupna izkušnja
(18)

Fizični izgled (18)

Fizični izgled (22)

Izdaja (14)

Izdaja (13)

Delo (15)

Vsebina (3)

Vsebina (2)

Drugo delo (3)

Primerjava z
drugimi deli (2)

Primerjava z
drugimi deli (1)

Enota (23)

Pojavna oblika
(16)

V Preglednici 20 si lahko ogledamo tudi najpogostejše oznake za ostale komentarje,
uporabljene v naši raziskavi. Drugi stolpec prikazuje entitete modela LRM, atributom katerih
je bila za posamezen komentar najpogosteje dodeljena oznaka v prvem krogu naše raziskave.
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Poleg navedbe entitet se nahaja tudi število udeležencev, ki so v komentarju označili atribute
na tej ravni abstrakcije. Drugi in tretji stolpec prikazujeta najpogosteje označene kategorije
za posamičen komentar v drugem in tretjem krogu raziskave ter število udeležencev, ki so
te kategorije izbrali. Čeprav so bile v komentarjih pogosto označene tudi druge kategorije,
smo zaradi preglednosti v prikaz za posamičen primer vključili le najpogostejšo.
Preglednica 20: Nabor najpogostejših oznak za posamičen komentar v različnih krogih raziskave

PRIMER
FRANKENSTEIN
Dve verziji
FRANKENSTEIN
primerjava s filmom
HOBIT
Uničen izvod
HUCKLEBERRY
Avdio knjiga
HUCKLEBERRY
nadaljevanje
HARRY POTTER
vsebina
DRAKULA
Napačen predogled
KRASNI NOVI S.
Rabljen izvod
ŠTOPARSKI V.
Avdio knjiga
GOSENICA
Majhna knjiga

PRVA SKUPINA
KROG 1

PRVA SKUPINA
KROG 2

DRUGA SKUPINA
KROG 3

Pojavna oblika (25)

Druga izdaja (22)

Druga izdaja (22)

Delo (24)
Drugo delo (24)

Vsebina (23)

Vsebina (20)

Enota (23)

Stanje (22)

Stanje (24)

Pojavna oblika (16)

Medij (24)

Ciljna publika (22)

Delo (25)

Vsebina (25)

Vsebina (24)

Delo (24)

Vsebina (21)

Ciljna publika (22)

Pojavna oblika (21)

Fizični izgled (23)

Fizični izgled (22)

Enota (21)

Stanje (22)

Stanje (22)

Izrazna oblika (22)

Medij (23)

Medij (18)

Pojavna oblika (23)

Fizični izgled (25)

Fizični izgled (22)

Iz zgornjih primerov vidimo, da se označene kategorije presenetljivo dobro ujemajo z
izpostavljenimi entitetami ter primerno opisujejo vsebino komentarjev, ki se nahajajo v
Prilogi 8. V prvem primeru je bilo največ oznak dodeljenih atributom pojavne oblike in
izrazne oblike. Glede na to, da je šlo za primerjavo med dvema pojavnima in izraznima
oblikama, je oznaka primerjava z drugo izdajo, ki so jo udeleženci izbrali najpogosteje, zelo
primerna. Kljub temu da gre v drugem komentarju za primerjavo med knjigo in filmom, je
najprimernejša in zato tudi najpogostejša oznaka vsebina, saj komentar nosi veliko
informacij o samem delu. Medtem tretji komentar govori o zbirateljski izdaji Hobita, kar pa
ni tako pomembno, saj želi pisec opozoriti na slab izvod. V komentarju omenjene
pomanjkljivosti ne veljajo za vse enote iste pojavne oblike tega dela, zato je stanje izvoda
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zelo primerna oznaka. Zanimivi so tudi rezultati pri komentarjih za zvočno knjigo
Huckleberry Finn in knjigo Harry Potter. V teh primerih so udeleženci prve skupine
največkrat izbrali kategorijo, ki je primerljiva z atributi entitete, kateri so že v prvem krogu
dodelili največ oznak. Medtem so udeleženci druge skupine pri obeh primerih najpogosteje
izbrali kategorijo ciljna publika, ki tudi primerno ali še bolje opisuje vsebino komentarja.
Do neskladja na prvi pogled prihaja le pri avdio izdaji Štoparskega vodnika po galaksiji. V
prvem krogu so udeleženci največ oznak dodelili atributom na ravni izrazne oblike, saj so
pogosto označili navedbo znanega pripovedovalca. Medtem je bila v drugem in tretjem
krogu najpogosteje izbrana kategorija medij, ki označuje zvočno knjigo. Predvidevamo, da
bralci vsebine avdio knjig zaradi načina »branja« ne enačijo s tiskanimi knjigami, zato izraz
izdaja tu ni primeren.
Za vsak komentar smo udeležence tudi vprašali, ali bi bil le-ta zanje koristen, če bi želeli
knjigo kupiti. Po besedah udeležencev so bili posamezni komentarji koristni, ker so
vsebovali veliko informacij o knjigi ali ker so ponujali primerjavo oziroma priporočilo,
pomembno pa je bilo tudi, da so spodbujali pozornost pri nakupu. Sodelujoči so komentarje
označili kot srednje koristne v primerih, če niso bili izbirčni glede prevajalca, jih ni zanimal
omenjen format knjige, ali pa jim je bilo vseeno glede njenega oblikovanja. Razlogi za
nekoristnost komentarjev so bili, da ne opisujejo dovolj vsebine, ponujajo le subjektivno
mnenje ali pa opisujejo osebno izkušnjo s točno določenim izvodom. Udeležencem so se
zdeli nekoristni tudi komentarji, pri katerih se niso strinjali z mnenjem pisca. Iz rezultatov
lahko povzamemo, da so izmed vseh primerov obravnavanih v naši raziskavi najkoristnejši
tisti komentarji, ki govorijo o več različnih vidikih knjige. Bolj ko se je komentar subjektivno
fokusiral izključno na vsebino ali specifično verzijo oziroma izvod knjige, manj zanimiv je
bil za udeležence.
6.9.4.3 Težavnost nalog in mnenje o uporabi orodja
Po zaključku vsakega kroga smo udeležence naprosili, da ocenijo težavnost nalog in
določijo, ali bi sistem dodeljevanja oznak uporabljali, če bi bil le-ta integriran v spletne
knjigarne. Na Sliki 43 so predstavljeni njihovi odgovori. Večina udeležencev prvega kroga
je ocenila dodeljevanje prostih oznak kot srednje težko (15) ali težko (7), označevanja
komentarjev na tak način pa običajno v praksi ne bi uporabljali (16 odgovorov). Nasprotno
so določili, da je bila naloga lahka (14) v drugem krogu, kjer so uporabili vnaprej določene
oznake. 16 udeležencev meni, da bi tak sistem uporabljali, predvsem za knjige, ki jih
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zanimajo. Rezultati so bili precej podobni v drugi skupini, kjer prostega označevanja niso
testirali.

Slika 43: Mnenja udeležencev o težavnosti nalog in uporabi orodja

Udeleženci so bili tudi naprošeni, naj komentirajo pripravljen seznam kategorij. Večina jih
je bila s številom podanih kategorij zadovoljna, vendar so omenili, da nekaterih izmed njih
ne razumejo popolnoma. Tako na primer niso bili prepričani, katere informacije o knjigi naj
bi spadale pod kategorijo dodatki. Ravno tako so rekli, da niso prepričani glede kategorij
ciljna skupina in medij, vendar so glede na rezultate ti dve kategoriji skoraj vedno uporabili
pravilno. Nekateri udeleženci niso ločili med kategorijama fizični izgled knjige in stanje
izvoda, zato so pogosto označili kar obe. Sodelujoči so tudi predlagali nekatere nove
kategorije, kot so na primer subjektivno mnenje, vrednost, primerjava z drugim medijem,
tehnične informacije in prosta kategorija, kjer bi lahko dodali poljubno oznako.
Razprava
Glede na to, da spletni komentarji predstavljajo obogatitev bibliografskega opisa knjige, je
zelo pomembno, da so le-ti optimalno organizirani in prikazani. Bralcem so pri preverjanju
mnenj ostalih kupcev poleg vsebine pomembni tudi drugi vidiki knjige, kar se je pokazalo
tudi v naši raziskavi. Trenuten način združevanja komentarjev za vse verzije knjige je zato
v nekaterih primerih problematičen predvsem v spletnih knjigarnah, kjer bi potencialni kupci
morda želeli pridobiti subjektivno mnenje glede specifičnih lastnosti neke knjige oziroma
njene verzije. Obstoječa orodja za upravljanje s spletnimi komentarji namreč za enkrat še ne
omogočajo učinkovitega načina, ki bi prikazal le komentarje s tovrstnimi informacijami.
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V raziskavi smo si s tem razlogom zamislili in testirali zasnovo orodja za filtriranje spletnih
komentarjev glede na vidike knjige, ki jih opisujejo. Rezultati so pokazali, da bi v našem
primeru dodeljene kategorije s strani uporabnikov učinkovito označevale spletne
komentarje. To pomeni, da bi teoretično gledano lahko zasnovali orodje, ki bi ob kliku na
želeno kategorijo filtriralo in prikazalo le komentarje, ki govorijo o določenem vidiku knjige.
Pri tem menimo, da bi bile kontrolirane kategorije primernejše od prostih oznak, saj so
rezultati pokazali, da so lažje za uporabo in da bolj konsistentno označujejo vsebino
komentarjev. Na ta način bi ob posamičnih komentarjih lahko prikazali vse primerne
kategorije, ki ustrezajo njihovi vsebini, in tako omogočili lažjo identifikacijo le-teh.
Uporabniki bi zgolj s pregledom takšnega nabora pridobili informacijo o vidikih knjige,
obravnavanih v komentarju, na podlagi česa bi se lahko odločili, ali mnenje sploh želijo
prebrati.
Takšno orodje bi delovalo podobno kot trenutne kategorije, ki so na Amazonu ustvarjene s
pomočjo ekstrakcije pogostih izrazov v spletnih komentarjih za specifičen naslov. Prednost
našega pristopa je v tem, da so kontrolirane kategorije bolj splošne in bi tako ustrezale
večjemu številu spletnih komentarjev za različne knjige. Kljub mnenju udeležencev, da bi
tak sistem v praksi uporabljali, pa bi njegovo dejansko izvedljivost in uporabnost lahko
testirali le z dejansko integracijo orodja v spletne knjigarne.
Čeprav smo si za namene raziskave kot osnovo za delovanje orodja zamislili prispevanje
oznak s strani bralcev komentarjev, ostaja vprašanje, ali bi bili le-ti pravzaprav pripravljeni
vložiti svoj čas za ustvarjanje vsebin, na kar opozarja tudi Hider (2013). Zato bi bilo verjetno
smiselno razmisliti tudi o alternativi, kjer bi oznake prispevali pisci komentarjev. Le-ti bi
lahko ob pisanju komentarja označili, kakšno je njihovo mnenje glede različnih vidikov
knjige, kar bi tudi razrešilo problematiko globalnega ocenjevanja knjig in neujemanja
številčne ocene s tekstovnim mnenjem. Za seštevek celostne ocene bi namreč lahko uporabili
le ocene vsebine, všečnost ostalih lastnosti knjige pa bi se obravnavala ločeno. Gre za
podoben pristop, kot ga uporabljajo BiblioCommons katalogi, le da uporabnik na ta način
lahko prosto opiše vse želene vidike knjige in mu ni potrebno izbirati kategorije, pod katero
naj bi komentar objavil. Na Sliki 44 je predstavljen primer predstavitve spletnega komentarja
z ločenimi ocenami za različne vidike knjige.
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Slika 44: Prikaz komentarja z ločenimi ocenami za različne vidike knjige

Bralci komentarjev bi lahko na podlagi takšnega pristopa s posebnim orodjem filtrirali le
tiste komentarje, ki vsebujejo zanje zanimive informacije. V primeru, ko bi jih zanimalo le
pozitivno mnenje o vsebini, želeli pa bi izvedeti, katera verzija izgleda dobro, vendar so z
njo kupci imeli slabo nakupno izkušnjo, bi opravili poizvedbo na podoben način, kot je
prikazano na Sliki 45. Iskanje bi kot rezultat vrnilo komentar na Sliki 44 in mnenja ostalih
kupcev, ki so želeli izpostaviti podobne vidike knjige.

Slika 45: Primer zamišljenega filtriranja komentarjev

Implementacija takšnega orodja pa seveda ni omejena le na kategorije, ki smo jih
obravnavali v naši raziskavi, saj so bile le-te ustvarjene na podlagi zaznanih potreb in analize
vsebine komentarjev, uporabljenih v naši raziskavi. Vsaka platforma bi zato morala uporabiti
nabor, ki njenim uporabnikom in vsebini komentarjev ustreza najbolj. Tako orodje pa bi
delovalo le v primeru, če bi kvalitetni in popolni metapodatki o knjigi podpirali njeno
optimalno predstavitev na spletnih platformah in bi na podlagi relacij združevali vse
primerne verzije istega dela.
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ZAKLJUČNA RAZPRAVA

Cilj doktorske disertacije je priprava izboljšanega celostnega metapodatkovnega okvira za
knjižni trg. S tem namenom smo s pomočjo različnih metodoloških pristopov preverili
trenutno stanje metapodatkov v Sloveniji in tujini. Pri tem smo poskušali v najboljši meri
zajeti vse pomembnejše akterje na knjižnem trgu in si s tem ustvariti popolno sliko situacije.
Ker je bila ob vsakem opisu raziskave že predstavljena posamična razprava, smo v zaključni
razpravi želeli povzeti ugotovljeno in podati predloge za drugačno kreiranje in ureditev
podatkov o knjigah v Sloveniji, ki bi izkoriščala prednosti konceptualnega modela IFLA
LRM. Le-ta bi namreč lahko pripomogel k ureditvi bibliografskega univerzuma in prispeval
k boljši organizaciji metapodatkov tekom celega življenjskega kroga knjige.
7.1

TRENUTNO STANJE METAPODATKOV V SLOVENIJI

Rezultati naših raziskav so razkrili kar nekaj težav, s katerimi se soočajo akterji na
slovenskem knjižnem trgu. Le-te so služile kot osnova za načrtovanje drugačnega
metapodatkovnega okvira, ki bi racionaliziral postopek opisovanja knjig, pospešil pretok
informacij med akterji na knjižnem trgu in omogočal boljšo organizacijo in predstavitev
knjig na spletnih platformah.
Pomanjkanje časa in osebja
Za slovenski knjižni trg je značilno zelo veliko število založnikov z raznovrstno in obsežno
knjižno produkcijo (Grilc, 2006; Rugelj, 2010). Poleg velikega števila samozaložnikov
(ZAL/ISBN, 2019) je tudi večina formalnih založnikov dokaj majhnih (Rugelj, 2010), saj
pogosto izdajo le en naslov letno (CeZaR, 2019). To pomeni, da je v založbah pogosto
zaposlenih le nekaj oseb, ki se ukvarjajo z raznolikimi nalogami, vključno z ustvarjanjem
metapodatkov. Pomanjkanje časa in osebja je problematika, na katero so v intervjujih
opozorili tako založniki kot knjižničarji. To sta verjetno tudi razlog in posledica drugih težav
v zvezi z metapodatki, saj trenutni formalni postopki na knjižnem trgu zahtevajo veliko
podvojenega dela, ki onemogoča, da bi se založniki poučili in posvetili ustvarjanju
kvalitetnega opisa. Ravno tako katalogizatorji poročajo, da na dan prejmejo tudi 40 ali več
zahtevkov za pridobivanje CIP zapisa, pri tem pa je potrebna dolgotrajna komunikacija z
založniki in tudi do pet popravkov posamičnega opisa.
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Pomanjkanje znanj na področju metapodatkov
Kot so ugotovili že Breznik Mohorič et al. (2013), so tudi založniki v naših intervjujih
pogosto omenjali, da težave v zvezi z metapodatki izvirajo predvsem iz pomanjkanja
potrebnih znanj na tem področju. Podobno kot manjši založniki v tujini (Beky, 2004) morda
tudi nekateri slovenski založniki ne prepoznajo povezave med dobrimi metapodatki in
njihovimi pozitivnimi vplivi na prodajo in optimizacijo delovnih procesov. Že prej omenjena
pomanjkanje časa in osebja sta le še dodaten razlog za takšno situacijo. Katalogizatorji
pravijo, da imajo težave predvsem manjši in neformalni založniki, ki pa jih je največ. Le-ti
namreč pogosto ne poznajo postopkov in ne vedo, kam se morajo registrirati, vnesti podatke
o knjigi in oddati obvezne izvode ter ne razumejo, čemu služijo določene platforme. Težave
imajo tudi s knjižničarsko terminologijo, saj včasih ne razumejo definicij posamičnih
metapodatkovnih elementov.
Pomanjkljivi podatki
Podatki, ki jih založniki posredujejo svojim partnerjem, so pogosto pomanjkljivi, kar je
verjetno tudi posledica primanjkljaja časa, osebja in znanj založnikov. To lahko vodi do
nepopolnih in nepravilnih opisov knjig, ki jih želijo prejemniki včasih dopolniti brez
celovitega znanja o naslovih (Development, Use, and Modification, 2012). Katalogizatorji
so v intervjujih poudarili, da od založnikov pogosto ne prejmejo popolnih podatkov, kar vodi
v že prej omenjeno dolgotrajno komunikacijo med tema dvema akterjema. Poleg tega je
primerjava rezultatov ekspertne študije spletnih knjigarn in odgovorov anketirancev v zvezi
s pomembnostjo podatkov o knjigi za njeno najdenje in izbiro razkrila, da tudi knjigotržci
uporabnikom ne ponudijo vseh želenih podatkov za učinkovito podporo tem postopkom.
Predvsem v slovenskih spletnih knjigarnah so večinoma prikazani le osnovni opisni podatki,
ki so potrebni za identifikacijo knjige, ne pa tudi relacije do drugih verzij in informacije, ki
bi spodbujale izbiro. Glede na odgovore bralcev v raziskavah lahko sklepamo, da tudi
knjižnice v katalogih ne prikazujejo vseh podatkov, ki bi si jih želeli pridobiti uporabniki,
kar so ugotovili že Švab idr. (2014). V spletni anketi je namreč najmanj (21 %) udeležencev
navedlo, da informacije o novih naslovih iščejo v katalogu, ravno tako pa sta le dva od
petdesetih sodelujočih v intervjuju z reševanjem nalog kot vir informacij o nepoznanih
naslovih omenila knjižnični katalog.
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Pomanjkanje kontrole nad podatki
Založniški metapodatki so pomanjkljivi tako z vidika nabora kot z vidika kvalitete. Za
zagotavljanje natančnih, jasnih in konsistentnih metapodatkov se priporoča uporaba
kontroliranih imen in normative, ki zagotavljajo jasno in enotno zapisovanje vrednosti
metapodatkovnih elementov (Hider, 2013). Založniki so v intervjujih omenili odsotnost
takšne kontrole, kar vodi v poljubno in nestandardizirano ustvarjanje metapodatkov. Tudi
katalogizatorji so predvsem z vidika uporabe sistema CatSi pogosto poudarjali težave, ki
nastajajo zaradi neuporabe normativne kontrole in identifikatorjev. V prvi vrsti je zaradi tega
otežena identifikacija avtorjev, proces pa ovira tudi neenotno navajanje nazivov založnikov
in zbirk. Tekom ekspertne študije metapodatkov v spletnih knjigarnah smo na
nestandardizirane podatke naleteli tudi v praksi. Gre za precej pogost pojav, ki ne le otežuje
identifikacijo knjige, ampak tudi onemogoča učinkovito uporabo orodij za iskanje in
filtriranje rezultatov ter učinkovit prikaz naslovov.
Večkratno kreiranje metapodatkov za različne sisteme in verzije knjige
V Sloveniji ne poznamo enotnega metapodatkovnega standarda za celotni knjižni trg in
učinkovitih orodij za kreiranje založniških metapodatkov, kar je razkrila tudi ekspertna
študija sistemov za vpis podatkov. Opise za iste knjige se mora namreč kreirati večkrat in
jih glede na zahteve prejemnikov v rahlo spremenjeni obliki posredovati različnim
partnerjem. V Sloveniji jih morajo založniki sprva ustvariti za interne potrebe, nato pa jih
glede na tip publikacije pošljejo knjižnicam po elektronski pošti ali prek sistema CatSi.
Nekatere podatke morajo oddati tudi na portal Enotna cena knjige, obvezni izvod elektronske
knjige pa na spletni strani SVAROG. Katalogizatorji ustvarijo svoj zapis za knjižnične
kataloge, knjigotržci za spletne knjigarne, pripraviti pa je treba tudi opise za druge platforme.
Pri tem je problematična predvsem nekompatibilnost sistemov, ki večinoma zahtevajo ročno
vnašanje vseh podatkov. Podobno kot Shneiderman in Plaisant (2010) so tudi založniki v
intervjujih izpostavili dovzetnost za napake ročnega vnašanja metapodatkov, zaradi česar se
za isto knjigo lahko pojavi več različnih opisov. Ravno tako so založniki in katalogizatorji v
intervjujih navedli tudi težave pri ustvarjanju opisov za enako vsebino na različnih nosilcih,
saj morajo za vsako verzijo knjige od začetka ustvariti nov zapis. Poleg tega lahko pride do
neujemanja podatkov med različnimi izraznimi in pojavnimi oblikami istega dela, ki zaradi
slabih podatkov med seboj niso povezane, kar onemogoča učinkovit prikaz informacij o
knjigah v spletnih knjigarnah in na drugih platformah, povezanih s knjigo.
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Spreminjanje podatkov po izidu knjige
Spreminjanje podatkov tik po izidu knjige je dokaj pogost pojav, ki povzroči neujemanje
informacij v kataložnem zapisu in v publikaciji. Katalogizatorji so v intervjujih ocenili, da
naj bi se podatki, kot so naslovi, naklada ali navedba avtorjev, v tej fazi spremenili pri deset
do dvajsetih odstotkih knjig. To je problematično predvsem v primerih, ko založnik o
spremembah ne obvesti knjižničarjev. Posodabljanje opisov s podatki o prejetih nagradah
ter o povezanih in podobnih delih pa vzdržuje zanimanje za knjigo še dolgo po njenem izidu
(Register in Mcllroy, 2015) in omogoča odkrivanje novih naslovov (Walter, 2016a), kar je
potrdila tudi naša spletna anketa z bralci. Založniki so v intervjujih povedali, da je
informacije o knjigi po samem izidu težko oziroma skoraj nemogoče posodabljati. Kljub
zavedanju, da splošnejši podatki prinašajo slabši opis, pravijo, da je pri ogromni količini
naslovov težko slediti spremembam za vse knjige.
Nesodelovanje med organizacijami
Ena izmed značilnosti slovenskega knjižnega trga naj bi bila tudi nepovezanost akterjev na
področju knjige (Grilc, 2006), kar so potrdili tudi založniki v intervjujih. Tam so namreč
navedli, da je trenutno sodelovanje akterjev pri ustvarjanju metapodatkov zelo šibko oziroma
ga sploh ni. V življenjskem krogu knjige se kreira preveč zapisov za isto knjigo, pri tem pa
vsak prejemnik želi pridobiti specifičen nabor metapodatkov, ki jih prilagodi svojim
potrebam in sistemom. Nasprotno so katalogizatorji pohvalili komunikacijo med knjižničarji
in založniki, ki poteka ob pripravi CIP zapisa. Le-ta naj bi bila zgledna predvsem s
profesionalnimi založniki, vendar precej neformalna in naporna s priložnostnimi založniki
in samozaložniki.
7.2

METAPODATKOVNI OKVIR ZA KNJIŽNI TRG

Težave, ki smo jih identificirali na podlagi raziskav, so služile kot osnova za načrtovanje
izboljšanega teoretičnega metapodatkovnega okvira za slovenski knjižni trg. Glede na to, da
se je model FRBR kot učinkovit izkazal tudi na različnih drugih področjih (Amato et al.,
2001; Chen in Chen, 2004; Iannella, 2001; Pisanski in Žumer, 2010, 2012; Zhang in Salaba,
2012) smo si želeli zamisliti, kaj bi k organizaciji bibliografskega univerzuma na knjižnem
trgu lahko doprinesel sistem, ki bi temeljil na konceptualni podlagi njegovega naslednika
LRM. Ker gre za model, ki je uporaben za kreiranje, organizacijo, razvrščanje in prikaz
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bibliografskih podatkov, predvidevamo, da bi bil primeren za ureditev metapodatkov tekom
celotnega življenjskega kroga knjige.
V prvem koraku bi bilo treba poskrbeti, da bi bili metapodatkovni zapisi popolnejši,
kvalitetnejši in bolj konsistentni. To bi lahko dosegli z vzpostavitvijo orodja za enotno
opisovanje knjig, s pomočjo katerega bi založniki zapis za posamično knjigo ustvarili le
enkrat in prek katerega bi lahko opravili vse formalno potrebne postopke, kot so pridobivanje
CIP zapisa, dodelitev ISBN številke, oddaja podatkov za potrebe enotne cene knjige,
ustvarjanje opisa za spletne knjigarne ipd. Glede na rezultate ekspertne študije so namreč
trenutni sistemi za vpis metapodatkov pomanjkljivi v smislu funkcionalnosti in
predvidenega nabora metapodatkovnih elementov, zato bi ta pristop pomenil velik prihranek
časovnih in kadrovskih sredstev, poleg tega pa bi pozitivno vplival na pravilnost in
konsistentnost zapisov. V Sloveniji najprimernejšo osnovo za to nalogo ponuja sistem CatSi,
ki pa bi ga bilo treba korenito spremeniti in nadgraditi.
V prvi vrsti bi moral sistem omogočati opisovanje vseh tipov publikacij, obsežen seznam
predvidenih metapodatkovnih elementov pa bi moral zadostiti potrebam celotnega knjižnega
trga in omogočati posodabljanje opisov tudi po samem izidu knjige. Tak nabor bi izboljšal
opise, po drugi strani pa bi imel tudi izobraževalno funkcijo, saj bi založnikom nakazal,
katere informacije so pomembne za kvaliteten opis, ki bi bil kasneje lahko prikazan tudi v
uporabniških vmesnikih spletnih knjigarn in v drugih bibliografskih informacijskih sistemih.
Glede na priporočila, identificirana s pregledom literature, in rezultate naših raziskav bi
morali opisi knjig vsebovati raznolike podatke na različnih nivojih abstrakcije. To je
pomembno predvsem z vidika prikaza informacij za različne entitete v bibliografskih
informacijskih sistemih, kjer so trenutno zaradi neučinkovitega grupiranja vseh verzij
nekega dela in njihovih opisov nekateri podatki napačni in s tem varljivi.
Osnovni bibliografski podatki, kot so enotni naslov, avtor in izvirni jezik, so nujni za
najdenje in identifikacijo dela ter ponujajo osnovo za grupiranje vseh verzij, v katerih se
pojavlja. Medtem so dodatne informacije, kot so tema, opis vsebine, nagrade, kritike ipd.
ključne za zbujanje pozornosti in lahko kritični vplivajo na izbiro knjige. Povezave s
sorodnimi deli, kot so nadaljevanja in podobne knjige, omogočajo raziskovanje zbirke in
zagotavljajo, da bodo uporabniki odkrili vse naslove, ki bi jih lahko zanimali.
Podatki na ravni dela, predstavljeni v Preglednici 21, so ustrezni za predstavitev katerekoli
verzije in so posledično lahko dodani v podrobni opis vsake pojavne oblike nekega dela.
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Preglednica 21: Priporočeni podatki na ravni dela

PODATEK

KOMENTAR

Naslov dela

Beseda, besedna zveza ali skupina znakov, ki poimenujejo
delo. Lahko gre za enotni naslov dela oziroma naslov
reprezentativne izrazne oblike.
Avtorji
Imena oseb, ki so odgovorne za nastanek dela.
Avtorjeva biografija Podrobnejša biografija avtorja s pomembnejšimi podatki o
njegovem življenju in delu.
Jezik izvirnika
Jezik dela oziroma njegove reprezentativne izrazne oblike.
Čas nastanka
Čas nastanka dela oziroma datum prvega izida ali objave dela.
Žanr in tema
Žanr (npr. drama, kriminalka) in tema (npr. mitologija,
vrtnarjenje) vsebine dela.
Opis dela
Opis vsebine dela (npr. dinamika zgodbe, glavni junaki).
Ključne besede
Ključne besede, povezane z delom.
Ciljna skupina
Kategorija uporabnikov, ki jim je delo namenjeno glede na
starostno skupino (npr. otroci, mladostniki, odrasli), doseženo
izobrazbo (npr. predšolski, osnovnošolski, srednješolski) ali
glede na kako drugo razvrstitev.
Nagrade
Nagrade in nominacije, povezane z delom (npr. nagrada za
najboljši literarni prvenec).
Kritike
Kritični odziv, ki ga je delo doživelo pri recenzentih, kritikih
itd.
Avtorske pravice
Avtorske pravice, vezane na delo in nosilce odgovornosti za
nastanek dela.
Povezana dela
Sorodna dela (npr. nadaljevanje, podobna dela drugih
avtorjev).
Medtem so podatki na ravni izrazne oblike, prikazani v Preglednici 22, ustrezni za opis in
predstavitev lastnosti oblike vsebine, skozi katero je delo izraženo. Ti podatki so primerni
za vključitev v podrobne opise katerekoli pojavne oblike dela, prek katere je realizirana ista
izrazna oblika. Gre za informacije, ki so glede na rezultate ekspertne študije spletnih knjigarn
v le-teh pogosto odsotne, vendar so po mnenju bralcev izjemno pomembne za izbiro točno
določene verzije knjige. Več pozornosti bi morali posvetiti predvsem opisu in prikazu
avtorjev izraznih oblik, saj njihov prispevek lahko ključno vpliva na bralčevo izkušnjo s
knjigo. Glede na rezultate spletne ankete bi morala biti tudi bolj izpostavljena informacija
glede vrste izdaje, predvsem takrat, ko se bralci zavedajo obstoja okrajšanih in predelanih
oblik besedila. V tem primeru bi bilo treba tudi poskrbeti, da so uporabnikom na voljo
povezave do alternativ, izmed katerih lahko izberejo zase najprimernejšo verzijo knjige.
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Preglednica 22: Priporočeni podatki na ravni izrazne oblike

PODATEK
Naslov izrazne
oblike
Avtorji izrazne
oblike
Jezik izrazne oblike
Vrsta izdaje

Opis izrazne oblike
Ključne besede
Ciljna skupina
Nagrade
Kritike
Avtorske pravice
Povezane izrazne
oblike

KOMENTAR
Beseda, besedna zveza ali skupina znakov, ki poimenujejo
izrazno obliko.
Imena oseb, ki so prispevale k nastanku izrazne oblike (npr.
prevajalci, pripovedovalci).
Jezik, v katerem je delo izraženo.
Vrsta izdaje, ki definira lastnosti izrazne oblike in jo loči od
sorodnih izraznih oblik (npr. prenovljena izdaja, predelana
izdaja).
Opis lastnosti izrazne oblike nekega dela (npr. kvaliteta
prevoda).
Ključne besede, povezane z izrazno obliko.
Kategorija uporabnikov, ki jim je izrazna oblika namenjena
glede na uporabo (npr. učenci tujega jezika).
Nagrade in nominacije, povezane z izrazno obliko (npr.
nagrada za najboljši prevod).
Kritični odziv, ki ga je knjiga na ravni izrazne oblike doživela
pri recenzentih, kritikih itd.
Avtorske pravice, vezane na izrazno obliko in nosilce
odgovornosti za nastanek izrazne oblike.
Druge izrazne oblike, v katerih je isto delo izraženo (npr.
prevodi, predelave).

Trenutno je večina sistemov za opis knjig zasnovanih tako, da podpirajo predvsem vpis
podatkov na ravni pojavne oblike. Gre za ključne informacije, ki se pogosto pojavijo tudi na
sami publikaciji. To so na primer naslov, založnik, datum izida ipd. Druge informacije, kot
so medij, dimenzije in slika naslovnice, uporabniki v fizičnih knjigarnah in knjižnicah
pridobijo ob samem rokovanju s knjigo. Ker lahko predstavljajo pomemben kriterij za izbiro
oziroma zavrnitev določene izdaje, je zelo pomembno, da so te informacije v obliki podatkov
predstavljene tudi v virtualnem okolju.
Sistem za opis knjig bi moral nujno podpirati tudi opis agregatov in s tem navedbo vseh
izraznih oblik, ki se nahajajo v neki pojavni obliki. Ravno tako bi bilo potrebno vzpostaviti
tudi relacije do drugih pojavnih oblik, ki utelešajo iste izrazne oblike, saj lahko le tako
bralcem ponudimo vse alternative glede nosilcev in oblik publikacij z isto vsebino.
Podatki na ravni pojavne oblike, prikazani v Preglednici 23, so ustrezni le za opis in
predstavitev lastnosti točno določene izdaje, v kateri se nahaja točno določena izrazna oblika
nekega dela.
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Preglednica 23: Priporočeni podatki na ravni pojavne oblike

PODATEK
Naslov pojavne
oblike
Avtorji pojavne
oblike
Založnik
ISBN/EAN
Datum izida
Kraj izida
Medij
Lastnosti medija
Dimenzije
Obseg
Vrsta izdaje
Vključene izrazne
oblike
Zbirka
Cena
Opis pojavne oblike
Ključne besede
Slika naslovnice
Kazalo
Ciljna skupina
Razpoložljivost
Nagrade
Kritike
Avtorske pravice
Povezane pojavne
oblike

KOMENTAR
Beseda, besedna zveza ali skupina znakov, ki pojavno obliko
poimenujejo in so običajno navedeni v pojavni obliki sami.
Imena oseb, ki so prispevale k nastanku pojavne oblike (npr.
uredniki).
Posameznik, skupina ali organizacija, ki je odgovorna za
založništvo, izdajo ali objavo pojavne oblike.
Identifikator pojavne oblike, ki je z njo enolično povezan in
služi za njeno razlikovanje od katerekoli druge pojavne oblike.
Datum javne objave pojavne oblike.
Mesto ali drug kraj, ki je povezan z izidom publikacije.
Določena vrsta medija, na katerem se nahaja pojavna oblika
(npr. tiskana knjiga, elektronska knjiga, zvočna knjiga).
Natančnejša definicija medija, ki vsebuje pojavno obliko (npr.
v usnje vezana, EPUB, CD).
Dimenzije nosilca, na katerem se nahaja pojavna oblika (npr.
višina, širina in debelina knjige, velikost datoteke).
Količina fizičnih enot, ki sestavljajo nosilec (npr. število
strani, število besed, trajanje).
Vrsta izdaje, ki definira lastnosti pojavne oblike in jo loči od
sorodnih pojavnih oblik (npr. zbirateljska izdaja, izdaja s
povečanimi črkami).
Navedba izraznih oblik, vključenih v pojavno obliko oziroma
agregat (npr. vključeni naslovi neodvisnih izraznih oblik,
dodatkov ali izraznih oblik istega dela).
Naslov zbirke, ki ji pojavna oblika pripada.
Cena, po kateri se pojavna oblika prodaja.
Opis lastnosti pojavne oblike nekega dela (npr. estetika
oblikovanja, kvaliteta vezave).
Ključne besede, povezane s pojavno obliko.
Slika naslovnice, pod katero je pojavna oblika prepoznavna.
Kazalo vsebine, ki definira strukturo vsebine, ki se nahaja v
pojavni obliki.
Kategorija uporabnikov, ki jim je pojavna oblika namenjena
glede na uporabo oziroma potrebe (npr. zbiratelji, slabovidni).
Razpoložljivost in pogoji dostopnosti pojavne oblike.
Nagrade in nominacije, povezane s pojavno obliko (npr.
nagrada za najbolje oblikovano knjigo).
Kritični odziv, ki ga je knjiga na ravni pojavne oblike doživela
pri recenzentih, kritikih itd.
Avtorske pravice, vezane na pojavno obliko in nosilce
odgovornosti za njen nastanek.
Druge pojavne oblike oziroma formati, v katerih je ista izrazna
oblika utelešena (npr. e-knjiga, pop-up knjiga).
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Glede na pomisleke, da ima večina založnikov pomanjkljivo znanje v zvezi z metapodatki,
bi h kvaliteti in k popolnosti opisov doprineslo tudi sodelovalno opisovanje knjig med
založniki in knjižničarji. Založniki bi pri tem poskušali prispevati čim popolnejše dodatne
informacije, kot so opisi vsebine, ciljna skupina, avtorjeva biografija, tematske oznake ipd.,
ki so za pripravo kvalitetnega zapisa dragocene tudi knjižničarjem. Kasneje bi lahko
katalogizatorji k opisu prispevali popravke, identifikatorje, normativne oblike imen in druge
podatke, ki so ključni za najdenje, identifikacijo, izbiro in pridobitev knjig na spletu ter
omogočajo raziskovanje zbirke tudi v spletnih knjigarnah. Podobnih praks se že poslužujejo
ponekod v tujini (OCLC Metadata Services for Publishers, 2010), taka obogatitev zapisov
pa koristi tako založnikom kot knjižničarjem.
Za uspešno organizacijo podatkov bi bilo potrebno poskrbeti tudi za nedvomno identifikacijo
različnih entitet, definiranih v modelu LRM, in med njimi vzpostaviti primerne relacije, kar
je slovenska knjižničarska skupnost ugotovila že ob poskusu prestrukturiranja kataloga
COBISS po principih modela FRBR (Kranjc Vobovnik in Mazić, 2017). Za ta namen je
nujna ureditev normativne kontrole agentov, del in izraznih oblik, ki bi ravno tako lahko bila
rezultat sodelovanja založnikov in knjižničarjev. Normativna kontrola in uporaba
kontroliranih vrednosti namreč prispevata k pravilnejšim in konsistentnejšim opisom, ki
optimizirajo organizacijo naslovov v informacijskih sistemih (Burton, 2001; Hider, 2013).
V Sloveniji je sicer že vzpostavljena normativna datoteka osebnih in korporativnih imen
CONOR.SI, treba pa bi bilo pripraviti tudi normativne zapise za ostale entitete. V pomoč pri
tej nalogi bi lahko služila že obstoječa mednarodna normativna datoteka VIAF, ki poleg
ostalih entitet podpira tudi kontrolo del in izraznih oblik. Ob vsakem novem zapisu za delo
bi bilo le-tega potrebno tudi povezati z že obstoječimi zapisi povezanih del, v primeru
prevodov na normativne zapise povezanih izraznih oblik in ob izidu iste verzije na novem
nosilcu do zapisov pojavnih oblik. Čeprav bi zaradi svojih znanj knjižničarji morali imeti
primarno vlogo pri vzdrževanju normativnih baz podatkov, bi k opisovanju entitet in
vzpostavljanju pravilnih relacij prek sistema za opis knjig lahko prispevali tudi založniki.
Glede na trenutne težave v zvezi z identifikacijo agentov v založniških opisih, bi bilo v
sistemu za vpis metapodatkov smiselno omogočiti dodajanje identifikatorjev za te entitete
in vključiti povezave do normativnih datotek. S pomočjo seznamov bi lahko založniki
opisane entitete povezali z normativnimi zapisi, v primeru odsotnosti le-teh pa dodali
podatke, na podlagi katerih bi knjižničarji v bazi lažje dopolnili obstoječe in ustvarili nove
normativne zapise. Založniki bi tekom opisovanja ravno tako lahko določili tip relacij med
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entitetami, na primer vrsto odgovornosti agentov (npr. je napisal, je ilustriral, je uredil, je
izdal) in odnose med osrednjimi entitetami (npr. je/ima nadaljevanje, je/ima prevod, je/ima
adaptacija(o)).
Kot so ugotavljali že García in Gil (2010) in Iannella (2001), bi identifikacija entitet in relacij
na podlagi modela FRBR oziroma LRM lahko doprinesla tudi k ureditvi digitalnega
upravljanja s pravicami. Z vsako izmed osrednjih entitet so namreč povezani različni agenti,
ki so nosilci avtorskih in sorodnih pravic. LRM bi k ureditvi pravic največ prispeval pri
kompleksnejših tipih publikacij, kot so agregati, kjer se v isti pojavni obliki nahaja več
izraznih oblik, na katere se lahko vežejo različne pravice.
Slika 46 na namišljenem primeru prikazuje poenostavljeno predstavitev entitet, atributov in
relacij modela LRM v bibliografskem univerzumu izboljšanega metapodatkovnega okvira
za knjižni trg. Z entiteto Delo 1 je povezan agent oziroma Oseba 1, ki je njen avtor. To delo
je realizirano v dveh izraznih oblikah, in sicer skozi slovensko in angleško besedilo.
Slovenska različica je utelešena v tiskani in elektronski izdaji iz leta 2014, ki jih je izdal isti
Kolektivni agent 1 (Založba A). Izrazna oblika 2, ki jo je prevedla Oseba 2, je utelešena le
v Pojavni obliki 3, ki jo je izdal Kolektivni agent 2 (Založba B). V slednji pojavni obliki je
poleg besedila utelešena tudi Izrazna oblika 3, ki predstavlja predgovor, napisan s strani
Osebe 3. Z Delom 1 se na podlagi različnih relacij povezujejo tudi druga dela, kot so na
primer knjige v isti zbirki, nadaljevanja in podobne knjige drugih avtorjev.
Popolnejši opisi, vzdrževanje normativne kontrole in organizacija entitet, atributov in relacij
glede na model LRM bi pripomogli tudi k boljši ureditvi in prikazu naslovov v spletnih
knjigarnah in drugih platformah, povezanih s knjigo. Ekspertna študija spletnih knjigarn je
namreč razkrila, da le-te trenutno vsebujejo pomanjkljive podatke o knjigah, ki zaradi svoje
nestrukturiranosti in nekonsistentnosti posledično ne podpirajo uporabniških opravil.
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Slika 46: Poenostavljena predstavitev entitet in relacij po vzoru modela LRM
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Slika 46 prikazuje tudi nekatere atribute in relacije, ki so jih udeleženci spletne ankete
identificirali kot najpomembnejše za iskanje, najdenje in izbiro knjige v spletnih knjigarnah,
zato bi morale biti tam tudi dostopne. Glede na raziskave (Nielsen Book Research, 2017;
Walter, 2016b) sta iskanje in brskanje najpogostejši tehniki odkrivanja novih naslovov. V
ekspertni študiji smo ugotovili, da spletne knjigarne običajno ne ponujajo optimalnih
načinov iskanja ter da večinoma vsebujejo le osnovne opisne podatke, ki ne omogočajo
navigacije in raziskovanja. Da bi uporabniki učinkoviteje našli knjigo, bi morali uporabniški
vmesniki omogočiti iskanje v zbirki vsaj glede na avtorja, naslov in temo, o čemer je govoril
že Cutter (1889), ti podatki pa so bili tudi v naši raziskavi identificirani kot zelo pomembni
za najdenje in izbiro dela. V spletne knjigarne bi bilo potrebno vključiti tudi napredno
iskanje, normativna kontrola imen pa bi poskrbela, da bi bile najdene vse primerne knjige,
ne glede na to, katera verzija vrednosti je bila iskana.
Večina v ekspertni študiji obravnavanih knjigarn sicer omogoča brskanje po žanru, ceni,
avtorju in seznamu popularnih knjig, ne pa tudi po visoko ocenjenih knjigah, dostopnosti in
nagradah, ki so glede na rezultate ankete ravno tako pomembni kriteriji za iskanje in
odkrivanje knjig. Bralcem so za raziskovanje pomembne tudi relacije do povezanih del, kot
so na primer druge knjige istega avtorja, nadaljevanja, druge knjige v seriji in podobne knjige
drugih avtorjev, zato bi le-te morale biti vključene v podrobne opise knjig.
Kljub temu da so v spletnih knjigarnah osnovne informacije o delu in o pojavni obliki
pogosto dostopne, je potrebno poudariti, da se nekateri podatki, kot so navedba izdaje, tipa
nosilca in vezave običajno pojavljajo le v obliki deskriptivnih podatkov v opisu ali celo v
navedbi naslova in predvsem v slovenskih spletnih knjigarnah ne ponujajo alternativ in
povezav do drugih različic. Pogosto so tudi odsotne bralcem pomembne informacije, ki se
nanašajo na lastnosti izraznih oblik, kot je oblika besedila, ravno tako pa so pomanjkljivi
podatki o drugih avtorjih (npr. prevajalci, ilustratorji in pisci predgovora) in izraznih oblikah.
Knjigotržci bi morali opise knjig obogatiti tudi z nekaterimi dodatnimi informacijami, kot
so odlomki, tip izdaje, predogledi, podatek o dodatnih vsebinah vključenih v knjigi,
profesionalne recenzije in komentarji kupcev, ki se lahko nanašajo na različne entitete,
predstavljene v modelu LRM.
Glede na rezultate naših raziskav lahko sklepamo, da bi bila predstavitev knjig po načelih
modela LRM učinkovitejša kot najpogostejši trenuten prikaz, ki ločeno prikazuje različne
pojavne oblike istega dela in ne vključuje relacij do drugih verzij in del. Iskanje naslovov bi

JUG, T. Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise … Doktorska disertacija.
Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2019

214

namreč moralo kot rezultat prikazati vse izrazne in pojavne oblike, združene v opisu
določenega dela. Ravno tako bi morali biti vzpostavljeni vsi primerni odnosi med entitetami.
V podrobnem opisu knjige bi morali biti poleg osnovnih bibliografskih informacij prikazani
tudi zgoraj navedeni bralcem pomembni podatki in povezave, ki bi omogočali najdenje,
identifikacijo, izbiro in pridobitev knjige oziroma njene verzije ter bi podpirali raziskovanje
zbirke. Čeprav se nekatere spletne knjigarne že zgledujejo po tem pristopu in združujejo vse
verzije knjige pod istim delom, je to grupiranje pogosto neučinkovito in nezadostno zaradi
nepopolnih metapodatkovnih opisov in odsotnosti potrebnih relacij med entitetami.
Posredno je to razvidno tudi v spletnih komentarjih za knjige, kjer uporabniki izražajo svoje
subjektivno mnenje glede lastnosti različnih entitet. Trenutna organizacija spletnih
komentarjev, ki zaradi želje po doseganju kritične mase prispevkov uporabnikov le-te
združuje pod istim delom, tako ni vedno najprimernejša. Naše raziskave so namreč pokazale,
da se uporabnikom zdijo koristnejši komentarji, ki se nanašajo na različne lastnosti knjige,
ki pa se med verzijami razlikujejo. Poleg tega je analiza vsebine komentarjev na Amazonu
razkrila, da v spletnih knjigarnah skupna ocena ne izraža vedno odnosa bralcev do dela in
da lahko nanjo kritično vpliva nezadovoljstvo z lastnostmi specifičnih izraznih in pojavnih
oblik ali celo izkušnje kupcev z enotami. Na podlagi tega lahko sklepamo, da bi bilo
primerneje, če bi uporabniki v spletnih komentarjih atribute različnih entitet lahko ocenjevali
ločeno. Ravno tako bi morali razviti orodja, ki bi bralcem omogočala iskanje in prikazovanje
le tistih komentarjev, ki vsebujejo njim relevantne informacije glede lastnosti različnih
entitet.
Organizacija bibliografskega univerzuma na podlagi modela LRM bi glede na naše
ugotovitve odpravila trenutne težave v zvezi z metapodatki na knjižnem trgu in tako
doprinesla k boljšim zapisom ter posledično k uporabniško prijaznejšim vmesnikom. Te
ugotovitve niso pomembne le za izboljšanje opisov v spletnih knjigarnah, ampak gre za
priporočila, ki bi jih bilo vredno upoštevati tudi pri predstavitvi naslovov na knjižnih
portalih, kot je slovenski Bližji knjigi, in v knjižničnih katalogih.
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ZAKLJUČEK

Metapodatki igrajo ključno vlogo v celem življenjskem krogu knjige. Sprva so ustvarjeni v
založbah za upravljanje z notranjimi procesi, nato pa so še pred samim izidom knjige
posredovani različnim partnerjem in organizacijam. Knjižnice pripravijo nove metapodatke
in kataložne zapise, knjigotržci pa opise knjig predstavijo v svojih spletnih knjigarnah. Po
izidu knjige nekateri metapodatki služijo načrtovanju nabave, skladiščenju in transportu,
drugačne informacije pa so pomembne bralcem, ki na spletu iščejo in kupujejo nove naslove.
Pri tem tudi sami prispevajo metapodatke, ki jih posredno ustvarjajo s svojo aktivnostjo in
neposredno v obliki uporabniških vsebin.
Metapodatki pa so koristni le v primeru, ko so pravilni, kvalitetni, konsistentni in ustrezno
strukturirani. Knjižnice so bile tekom celotne zgodovine v ospredju pri ustvarjanju knjižnih
opisov, zato ni presenetljivo, da so tudi največ prispevale k razvoju novih metapodatkovnih
standardov in shem, ki zapise naredijo uporabnejše v spletnem okolju. Zaradi različnih
interesov in potreb pa so tudi druge panoge začele razvijati svoje standarde za opisovanje
knjig. Eden izmed takih je na primer ONIX for Books, ki se je uveljavil predvsem med
večjimi založniki v tujini, saj omogoča učinkovito posredovanje bogatih metapodatkovnih
zapisov vsem akterjem na knjižnem trgu. Kljub temu se večina predvsem manjših založnikov
prednosti enotnih standardov in profesionalnih orodij še ne poslužuje, saj jih omejujejo
visoka cena standardizacije podatkov, čas potreben za implementacijo novih orodij ter
nezavedanje dolgoročnega pozitivnega vpliva uporabe univerzalnega standarda.
Podobno stanje lahko opazimo tudi v Sloveniji, za katero je značilno veliko število majhnih
založnikov in nepovezanost med akterji na knjižnem trgu. Kljub nekaterim poskusom
standardizacije se le-ti niso prelevili v prakso, zato večina založnikov knjige še vedno
opisuje z neučinkovitimi orodji in brez dobrega zavedanja, kaj lahko k najdljivosti in prodaji
njihovih knjig doprinesejo dobri metapodatki. Za izpolnjevanje vseh zakonsko potrebnih
postopkov morajo opise za iste knjige kreirati večkrat, ravno tako pa morajo različne verzije
knjig opisovati ločeno, kar se pogosto izrazi v neskladnosti podatkov in v odsotnosti
pomembnih povezav med zapisi.
Neurejeni metapodatki na slovenskem knjižnem trgu so bili povod za naše raziskave, s
katerimi smo želeli identificirati najbolj kritične točke in posledice, ki so odraz trenutnega
stanja. Pri tem smo želeli vključiti vse pomembnejše akterje v življenjskem krogu knjige,
kot so založniki, knjižničarji, poslovni partnerji, knjigotržci in bralci. Na podlagi zaznanih
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težav smo namreč želeli zasnovati izboljšan metapodatkovni okvir, ki bi omogočal
standardiziran opis in bi s tem optimiziral ustvarjanje in pretok podatkov o knjigah. Kot
osnovo za to nalogo smo preizkusili v uporabnika usmerjen konceptualni entitetno-relacijski
model LRM, ki je konsolidirana različica modela FRBR. Slednji se je namreč za ureditev
bibliografskega univerzuma kot učinkovit izkazal na različnih področjih, kjer se je njegova
primernost potrdila tako za ustvarjalce bibliografskih kot tudi za končne uporabnike.
Za potrebe doktorske disertacije smo opravili devet raziskav, ki so bile izvedene med
marcem 2015 in julijem 2018. V prvem sklopu smo s pomočjo intervjujev ugotavljali,
kakšne težave v zvezi z metapodatki za knjige zaznavajo založniki. Intervjuje smo izvedli
tudi s slovenskimi katalogizatorji, kjer smo poleg identifikacije težav v zvezi z založniškimi
metapodatki in trenutnim sistemom za katalogizacijo elektronskih knjig CatSi želeli
pridobiti mnenja o izvedljivosti vzpostavitve sistema za enotno opisovanje knjig. Na podlagi
odgovorov smo zaključili, da bi bila uvedba takšnega sistema lahko zelo koristna in da bi ob
primerni implementaciji odpravila največje težave v zvezi z metapodatki, na primer
pomanjkanje časa in osebja za kreiranje opisov, nestandardizirani opisi in sistemi ter
večkratno opisovanje istih knjig in njihovih verzij. Seveda bi vzpostavitev takšnega sistema
zahtevala veliko časovnih in finančnih sredstev, zato bi bilo ključnega pomena, da bi v njej
sodelovali vsi akterji na knjižnem trgu.
Z željo po boljšem razumevanju prakse in trenutnih omejitev sistemov za opis knjig smo v
naslednjem koraku izvedli ekspertno študijo slovenskih in tujih založniških obrazcev za vnos
metapodatkov. Pri tem smo preverjali tako predviden nabor metapodatkov kot tudi
funkcionalnost sistemov in njihovo uporabniško prijaznost. CatSi sicer ponuja dobro osnovo
za standardizirano opisovanje knjig, vendar bi bilo za to potrebno odpraviti nekatere
pomanjkljivosti, ki so bile omenjene s strani katalogizatorjev in ugotovljene v ekspertni
študiji. Poleg možnosti za vpis dodatnih informacij se čuti predvsem odsotnost normativne
kontrole del, izraznih oblik in agentov, ki bi ob primerni uporabi posledično lahko
pripomogla k boljši organizaciji in prikazu informacij o knjigah v bibliografskih
informacijskih sistemih. Metapodatkovne opise bi bilo mogoče izboljšati tudi s
sodelovalnim opisovanjem, kjer bi založniki prispevali njim najbolj znane dodatne
informacije o vsebini, ciljni skupini in avtorjih, knjižničarji pa bi te opise lahko izboljšali in
poskrbeli za normativno kontrolo in standardizirane vrednosti.
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Organizacija in predstavitev naslovov v spletnih knjigarnah ter na drugih spletnih straneh je
končni produkt kreiranja metapodatkovnega zapisa in je posredno tudi odraz učinkovitosti
orodij za opisovanje knjig. Zato smo v tretjem sklopu opravili ekspertno študijo prisotnosti
metapodatkovnih elementov v spletnih knjigarnah, v nadaljevanju pa tudi spletno anketo, ki
je razkrila, kateri podatki o knjigi so v resnici pomembni za iskanje novih naslovov in izbiro
knjige oziroma njene verzije. Rezultati so pokazali, da so bralcem za njihova opravila
pomembni tudi podatki, ki običajno niso prisotni v spletnih knjigarnah, zato sklepamo, da bi
bilo potrebno razmisliti o obogatitvi opisov in o drugačni prezentaciji knjig za končne
uporabnike.
V zadnjem sklopu smo se posvetili raziskavam spletnih komentarjev, ki predstavljajo
koristen dodatek k bibliografskemu opisu in so izjemno pomembni za izbiro knjige. Izvedli
smo analizo vsebine spletnih komentarjev na Amazonu, ki smo jo kasneje razširili tudi na
analizo komentarjev prisotnih v sodelovalnih katalogih in katalogih prihodnje generacije.
Na omenjenih platformah smo opravili tudi ekspertno študijo orodij za upravljanje s
spletnimi komentarji. Ugotovili smo, da trenutna organizacija spletnih komentarjev, ki
združuje mnenja glede vseh verzij neke knjige, ni najprimernejša predvsem v spletnih
knjigarnah, kjer pisci pogosto komentirajo lastnosti specifične izdaje ali izkušnjo s prejetim
izvodom. Poleg tega tudi orodja za organizacijo in iskanje spletnih komentarjev ne prikažejo
optimalnih rezultatov, zato smo si zamislili in s pomočjo intervjujev z reševanjem nalog
testirali drugačno orodje, ki bi omogočalo filtriranje komentarjev glede na želene vidike
knjige. Rezultati so pokazali, da bi tako orodje lahko pripomoglo k boljši ureditvi in prikazu
spletnih komentarjev, udeleženci raziskave pa menijo, da bi ga uporabljali tudi v praksi.
Tekom vseh študij smo posredno preverjali tudi uporabnost modela LRM v različnih
kontekstih, v zaključni razpravi pa smo si na podlagi ugotovitev zamislili izboljšan celostni
metapodatkovni okvir za knjižni trg, ki bi temeljil na njegovi konceptualni podlagi. Osnovo
učinkovite organizacije bibliografskega univerzuma predstavljajo dobri metapodatkovni
opisi, različne entitete pa morajo biti med seboj ustrezno povezane, zato smo podali
priporočila za učinkovitejši sistem enotnega opisovanja knjig. Le-ta bi namreč ob primerni
implementaciji lahko razrešil trenutne težave na področju metapodatkov na knjižnem trgu in
pripomogel k jasnejšemu sistemu za urejanje avtorskih pravic. Naše raziskave so potrdile
tudi, da bi upoštevanje načel modela LRM omogočilo boljšo organizacijo in predstavitev
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knjig in spletnih komentarjev v informacijskih sistemih, ki bi na podlagi kvalitetnejših
metapodatkov učinkoviteje podpirali osnovne uporabniške postopke.
Kljub temu da so nekatere ugotovitve, podane v doktorski disertaciji, uporabne za različne
knjižne trge, smo se v naših raziskavah osredotočali predvsem na slovenski knjižni trg. To
je hkrati tako pomanjkljivost kot prednost naše študije, saj smo s tem lahko oblikovali
zaključke in priporočila za specifičen primer, ki pa jih je ob določenih spremembah možno
uporabiti tudi drugje.
Študija ima tudi nekaj omejitev, ki odpirajo vrata nadaljnjim raziskavam. Čeprav smo želeli
obravnavati vse akterje na knjižnem trgu, nismo zajeli zelo pomembne faze v življenjskem
krogu knjige. To so metapodatki, ki založnikom omogočajo upravljanje z internimi procesi
in z avtorskimi pravicami ter podpirajo spremljanje založniške produkcije. Potrebno bi bilo
preveriti, kakšne mentalne modele imajo založniki in ali se ujemajo z modelom LRM. Glede
na to, da so avtorske pravice vezane na različne entitete, definirane v modelu, le-ta po našem
mnenju ponuja tudi dobro osnovo za učinkovitejše upravljanje z njimi.
V doktorski disertaciji smo podali teoretična priporočila za izboljšan metapodatkovni okvir
za knjižni trg, ki pa ne omogočajo njegove takojšnje realizacije. Z glavnimi uporabniki
sistema za enotno opisovanje knjig bi bilo najprej treba preveriti ustreznost vseh
metapodatkovnih elementov in zasnovati ter testirati vsaj delno delujoč prototip. Na podlagi
tega bi bilo treba ustvariti metapodatkovni standard in shemo, ki bi definirala potrebne
elemente in pravila za oblikovanje vrednosti. Za zagotavljanje uspešnega prenosa
založniških podatkov v knjižničarsko okolje bi morali tudi izdelati učinkovito preslikavo
med novim standardom in že obstoječim COMARC-om. Ravno tako bi bilo potrebno
premisliti, kako bi nove opise uskladili in povezali z že obstoječimi zapisi.
Tudi rezultatov ekspertne študije spletnih knjigarn ne moremo posploševati. Čeprav drži, da
večina manjših založnikov in knjigotržcev ne ponuja povezav in dodatnih informacij o
knjigah, večje knjigarne, kot sta Emka v Sloveniji in Amazon v tujini, to že zagotavljajo.
Poleg tega ne moremo ustvariti enotnih priporočil za prikazovanje podatkov o knjigah. Kljub
temu da smo v slovenski vzorec zajeli celotno populacijo in želeli pridobiti primerljiv vzorec
ameriških spletnih knjigarn, se le-te med seboj zelo razlikujejo. Razlog je drugačna ureditev
knjižnih trgov med državami, pa tudi raznolikost založb in spletnih knjigarn znotraj ene
države, kar verjetno tudi močno vpliva na njihov odnos do metapodatkov. Medtem ko v
nekaterih večjih založbah metapodatke ustvarjajo strokovnjaki, je to v manjših založbah le
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ena izmed mnogih dejavnosti peščice zaposlenih. Ravno tako ne moremo z gotovostjo trditi,
da je odsotnost nekaterih metapodatkovnih elementov v spletnih knjigarnah rezultat
manjkajočih podatkov, saj niso vsi primerni za vse tipe knjig in založb. Vsaka namreč sledi
svojemu programu, ki je poleg leposlovja lahko ožje usmerjen v izdajanje specifičnih knjig,
kot sta otroška ali krščanska literatura. Poleg tega moramo poudariti, da je splet zelo fluidno
okolje, ki se hitro spreminja. V času pisanja doktorske disertacije so se namreč določeni
podatki v spletnih knjigarnah že izboljšali ali pa so bila odstranjena nekatera nedelujoča
orodja za iskanje knjig in filtriranje rezultatov.
V nadaljnjih študijah bi bilo treba na podoben način primerjati tudi prisotnost in kvaliteto
metapodatkov na drugih slovenskih spletnih straneh, povezanih s knjigami, kot so Bližji
knjigi, Dobre knjige in COBISS+. Zanimivo bi bilo tudi preverjati, ali obstaja korelacija med
kakovostjo metapodatkov in številom obiskov določenega portala.
Spletna anketa lahko služi kot dobro izhodišče za preverjanje pomembnosti različnih
podatkov v spletnih knjigarnah, vendar bi bilo rezultate potrebno preveriti tudi z drugimi
metodami. Udeleženci raziskave so bili postavljeno v namišljeno situacijo, v kateri si je
verjetno težko predstavljati, kako bi ravnali v realnosti. Za nadaljnje študije bi bilo treba
ustvariti prototip spletne knjigarne, ki bi omogočala prikazovanje in organizacijo obogatenih
opisov naslovov na podlagi načel modela LRM. Z oblikovanjem raznolikih scenarijev in z
metodo opazovanja ter sledenja pogledu bi lahko z večjo gotovostjo potrdili oziroma ovrgli
njegovo uporabnost in pomembnost posamičnih podatkov v spletnih knjigarnah.
Tudi v sklopu spletnih komentarjev se odpira še mnogo vprašanj. Za namene študije smo pri
analizi vsebine in pri intervjujih z reševanjem nalog uporabili priložnostne vzorce
komentarjev znanih naslovov s številnimi verzijami, saj smo preverjali, kateri različni vidiki
knjige so pomembni bralcem. Ker rezultatov o dejanski prisotnosti teh vidikov ne moremo
posploševati, bi bile zanimive podobne raziskave z naključnim vzorcem komentarjev
večjega števila naslovov, saj bi na ta način lahko ugotavljali, katere lastnosti knjig omenjajo
komentatorji za različne tipe knjig.
Zanimivo bi bilo tudi preveriti, ali so spletni komentarji res ključni pri izbiri knjige. Za ta
namen bi lahko izvedli raziskavo, kjer bi simulirali proces iskanja nepoznane knjige.
Uporabnike bi pri tem lahko opazovali in preverjali s sledilcem pogleda ter s tem ugotavljali,
koliko pozornosti namenijo uporabniškim komentarjem in kako le-ti vplivajo na njihovo
odločitev glede izbire oziroma zavrnitve določene knjige.
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Ravno tako bi bilo potrebno implementirati in testirati orodje za organizacijo spletnih
komentarjev, ki smo si ga zamislili in preverjali v zadnji raziskavi. Predvidevamo, da sta na
rezultate vsaj delno vplivala izbira priložnostnega vzorca in metode, saj so udeleženci vpričo
raziskovalca naloge reševali na papir. Kljub temu da so sodelujoči izrazili zanimanje za
uporabo takšnega sistema, bi se njegova morebitna uporabnost pokazala šele ob dejanski
uporabi. Pri tem je problematično je predvsem to, da glede na naše ugotovitve bralci v smislu
prispevanja uporabniških vsebin na slovenske spletne strani, povezane s knjigami, niso zelo
aktivni. V naši raziskavi je tako šlo za pretežno hipotetično situacijo, ki pa bi bila verjetno
izvedljiva v večjih spletnih knjigarnah in sodelovalnih katalogih.
Kljub omejitvam raziskav lahko povzamemo, da se knjižni trg trenutno sooča s težavami, ki
so posledica neurejenih metapodatkov. Za razreševanje le-teh bi bila potrebna tesnejša
povezanost in sodelovanje vseh večjih akterjev v življenjskem krogu knjige, ki bi le s
skupnimi močmi lahko ustvarili boljši metapodatkovni okvir za knjižni trg. Model LRM pri
tem ponuja dobro konceptualno osnovo za ureditev bibliografskega univerzuma, zato bi brez
dvoma pripomogel k uspešnemu premagovanju tega težkega izziva.
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POVZETEK

Metapodatki igrajo pomembno vlogo v celotnem življenjskem krogu knjige, saj omogočajo
upravljanje z njo pred in po njenem izidu ter so predvsem v spletnem okolju ključni za
najdenje naslovov in njihovih informacij. Pri tem so koristni le v primeru, ko so kvalitetni,
popolni in konsistentni ter s primerno ureditvijo podpirajo uporabniške postopke pri uporabi
bibliografskih informacijskih sistemov.
Povod za raziskovanje je trenutno neurejeno področje metapodatkov na knjižnem trgu, ki se
odraža v neoptimalnem procesu opisovanja knjig in posledično v slabi predstavitvi naslovov
končnim uporabnikom. Cilj doktorske disertacije je bil zasnovati izboljšan metapodatkovni
okvir, ki bi ob primerni implementaciji izboljšal bibliografske opise publikacij ter olajšal
pretok informacij med različnimi akterji na knjižnem trgu. Kot osnova takšnemu
metapodatkovnemu okvirju bi lahko služil model LRM (Library Reference Model), ki
predstavlja prenovo modela FRBR (Functional Requirements For Bibliographic Records),
saj se je le-ta za učinkovitega pri organizaciji bibliografskega univerzuma izkazal tako v
knjižničarskih katalogih (Pisanski in Žumer, 2012; Zhang in Salaba, 2012) kot v kontekstu
muzejskih zbirk (Chen in Chen, 2004) in na področju digitalnega upravljanja pravic (García
in Gil, 2010; Iannella, 2001). Ker je primeren tako za ustvarjalce bibliografskih zapisov
(Pauman Budanović in Žumer, 2015; Tillett, 2005) kot tudi za končne uporabnike
(Arastoopoor et al., 2011; Pisanski in Žumer, 2010; Žumer et al., 2012), predvidevamo, da
bi lahko ureditev podatkov na njegovi konceptualni zasnovi zadostila potrebam celotnega
knjižnega trga.
Z željo po pridobivanju vpogleda v celostno situacijo smo v štirih sklopih izvedli devet
raziskav, v katere smo vključili vse pomembnejše akterje na knjižnem trgu. Z različnimi
metodološkimi pristopi smo želeli proučiti trenutno stanje in preveriti primernost modela
LRM za organizacijo metapodatkov v različnih fazah življenjskega kroga knjige. V prvem
sklopu nas je zanimalo, s kakšnimi težavami se na področju metapodatkov za knjige soočajo
slovenski založniki, zato smo z njimi izvedli spletne intervjuje. Rezultate smo želeli preveriti
tudi z druge perspektive, zato smo na podlagi odgovorov založnikov oblikovali nov
vprašalnik in intervjuvali tudi slovenske katalogizatorje. Poleg trenutnega stanja nas je
zanimalo njihovo mnenje o morebitni vzpostavitvi enotnega sistema za opis knjig in o
sodelovalnem ustvarjanju metapodatkov med založniki in knjižničarji. Rezultati so pokazali,
da se akterji na slovenskem knjižnem trgu soočajo s težavami, ki izvirajo iz trenutnega
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načina upravljanja z metapodatkovnimi opisi. Iste knjige je namreč treba opisovati večkrat
in opise prek različnih portalov posredovati različnim prejemnikom, ravno tako pa se zapise
za različne verzije iste knjige ustvarja ločeno. Ovira za kvalitetno opisovanje je predvsem
pomanjkanje znanja o metapodatkih s strani založnikov in odsotnost poenotenih standardov
in sistemov, problematična pa je tudi neuporaba normativne kontrole. To stanje seveda ni
značilno le za Slovenijo, saj smo ob pregledu literature podobne težave identificirali tudi na
tujih knjižnih trgih.
V naslednjem sklopu smo ugotavljali, kakšne funkcije in vpis katerih metapodatkov
omogočajo trenutni založniški sistemi za opisovanje knjig. S tem namenom smo opravili
ekspertno študijo različnih slovenskih in tujih sistemov, na podlagi rezultatov pa smo podali
priporočila za izboljšavo takšnih orodij. Kvalitetnejši opisi bi namreč v informacijskih
sistemih posledično omogočili organizacijo knjig po načelih modela LRM, ki se osredotoča
na uporabnike in na njihove postopke pri iskanju knjig. V tretjem sklopu smo namreč s
pomočjo ekspertne študije ugotovili, da so trenutni metapodatki v spletnih knjigarnah
pomanjkljivi, nekonsistentni in nepovezani, kar onemogoča uporabo učinkovitih iskalnih
orodij in navigacijo po zbirki. V nadaljevanju smo na podlagi rezultatov spletne ankete
potrdili, da so bralcem za iskanje in izbiro knjig pomembne tudi nekatere dodatne
informacije in relacije, ki so v spletnih knjigarnah pogosto odsotne.
Zadnji sklop je bil namenjen raziskavam uporabniško ustvarjenih vsebin, s pomočjo katerih
bralci pogosto podajajo svoje subjektivno mnenje glede v opisu odsotnih informacij o knjigi.
Opravili smo analizo vsebine uporabniških mnenj na Amazonu, ki smo jo razširili tudi na
sodelovalne kataloge in na kataloge prihodnje generacije. Rezultati so razkrili, da predvsem
v spletnih knjigarnah pisci komentarjev pogosto izražajo svoje mnenje o lastnostih knjige na
različnih nivojih abstrakcije, zato trenutna prezentacija, ki združuje vse komentarje pod istim
delom, ni najprimernejša. Ravno tako so bralcem pomembnejši komentarji, ki vsebujejo več
raznovrstnih vidikov knjige, zato bi bila potrebna tudi učinkovita orodja za iskanje in prikaz
takšnih komentarjev. Ta ugotovitev je bila povod za izvedbo ekspertne študije trenutnih
orodij za upravljanje s spletnimi komentarji, ki so se izkazala kot pomanjkljiva in ponekod
celo neučinkovita. Na koncu smo s pomočjo metode intervjuja in z reševanjem nalog testirali
uporabnost na principih modela LRM zasnovanega orodja za urejanje spletnih komentarjev,
ki bi ob primerni implementaciji pripomogel k učinkovitejšemu iskanju in prikazu
relevantnih mnenj uporabnikov.
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Na podlagi skupnih ugotovitev smo si zamislili izboljšan metapodatkovni okvir za knjižni
trg, ki bi temeljil na konceptualni osnovi modela LRM, saj bi le-ta lahko razrešil trenutne
težave metapodatkov na knjižnem trgu. Prvi pogoj za vzpostavitev takšnega okvira bi bila
zasnova sistema, ki bi omogočal izboljšan metapodatkovni opis knjig. To bi lahko dosegli s
sodelovalnim opisovanjem založnikov in knjižničarjev, kjer bi morali prvi prispevati več
dodatnih informacij, slednji pa bi pomagali pri vzdrževanju normativne kontrole in
nedvoumni identifikaciji entitet. Treba bi bilo predvsem vzpostaviti dosledno normativno
kontrolo agentov, del in izraznih oblik, ki bi pripomogla k učinkovitejšemu upravljanju z
avtorskimi pravicami in v informacijskih sistemih omogočala boljšo organizacijo in prikaz
knjig na različnih nivojih abstrakcije. Smiselno bi namreč bilo, da bi bile tudi v spletnih
knjigarnah in knjižnih agregatorjih vse verzije neke knjige združene pod enotnim zapisom
za delo, prek katerega bi bilo mogoče najti in izbrati najprimernejšo izrazno in pojavno
obliko knjige. Uporabnikom so pri izbiri knjige oziroma specifične izdaje namreč pomembni
raznoliki atributi, ki pripadajo različnim entitetam, kar je moč razbrati tudi iz spletnih
komentarjev. Zaradi pogosto razdvojenega mnenja glede različnih lastnosti knjige bi bilo
smiselno, da bi pisci spletnih komentarjev lahko ločeno ocenjevali različne vidike knjige.
Poleg tega bi morali biti spletni komentarji podobno kot bibliografski zapisi organizirani
tako, da bi s pomočjo primernih orodij podpirali vse uporabniške postopke in bi kot rezultat
iskanja prikazali le relevantna mnenja glede lastnosti knjige na katerikoli ravni abstrakcije.
Posamezni rezultati raziskav, predstavljenih v doktorski disertaciji, so zaradi izbire vzorcev
v praksi uporabni predvsem za slovenski knjižni trg in druge manjše trge, ki so z njim
primerljivi. Podana konceptualna zasnova metapodatkovnega okvira in priporočila za
ureditev metapodatkov pa so relevantna tudi v drugih okoljih, saj so neodvisna od specifik
trga. V prihodnosti bi bile potrebne nadaljnje študije, ki bi še z drugačnimi metodami
preverjale miselne modele akterjev na knjižnem trgu in njihovo ujemanje z modelom LRM.
Ustvariti in testirati bi bilo potrebno tudi različne prototipe za kreiranje, iskanje in
prikazovanje podatkov o knjigah in na podlagi rezultatov počasi vpeljevati spremembe, ki
bi izboljšale trenutno stanje na področju metapodatkov za knjige.
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SUMMARY
Metadata plays an important role throughout the whole life cycle of a book. It enables the
management of the book before and after it is published and is crucial for finding titles and
their information in the online environment. However, metadata is only useful when it is
high quality, complete, and consistent and when it supports user tasks in bibliographic
information systems.
The motivation for our research is the currently disorganized state of metadata on the book
market which is reflected in the suboptimal book description process and, consequently, in
the poor presentation of titles to end users. The objective of the doctoral dissertation was to
design an improved metadata framework which, when properly implemented, would
improve the bibliographic description of publications and facilitate the information flow
among various players on the book market. The LRM (Library Reference Model) model,
which is the revision of the FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records)
model, could serve as the basis for such a metadata framework since it was proven to be
efficient for organizing the bibliographic universe in library catalogues (Pisanski in Žumer,
2012; Zhang in Salaba, 2012), within the context of museum collections (Chen in Chen,
2004), and in the field of digital rights management (García in Gil, 2010; Iannella, 2001).
Since it is suitable for creators of bibliographic records (Pauman Budanović in Žumer, 2015;
Tillett, 2005) and end users (Arastoopoor et al., 2011; Pisanski in Žumer, 2010; Žumer et
al., 2012), we assume that information organization based on its conceptual design could
satisfy the needs of the entire book market.
We conducted nine studies in four segments to gain insight into the overall situation and
included all the major players in the book market. We wanted to examine the current
situation and to verify the suitability of the LRM model for the organization of metadata in
the different stages of a book’s life cycle using different methodological approaches. In the
first part we conducted interviews with Slovenian publishers as we were interested in what
kind of difficulties they face regarding book metadata. Furthermore, we wanted to verify the
results from a different perspective and, therefore, created a new questionnaire based on the
publishers’ answers which was used for interviews with Slovenian cataloguers. We were
interested in the both current state and their opinion on the possible establishment of a system
for uniform book description and the collaborative metadata creation between publishers and
librarians. The results have shown that the players in the Slovenian book market are facing
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problems that originate from the current management of metadata descriptions. Namely,
descriptions for the same books are created multiple times and are distributed through
various platforms to different recipients. Furthermore, records for various versions are also
created separately. The biggest obstacles for high-quality descriptions are the lack of
metadata knowledge by the publishers, the absence of unified standards and systems, and
the absence of authority control. This state is not typical just for Slovenia as we have
identified similar problems in foreign book markets during a literature review.
In the second part we wanted to determine which functions and which kind of metadata entry
are enabled by current book description systems for publishers. We conducted an expert
study of the various Slovenian and foreign systems to that end and gave recommendations
for the improvement of such systems based on the results. Higher quality descriptions in
information systems would subsequently enable the organisation of books according to the
LRM model which focuses on the users and their tasks during the information-seeking
processes. In the third part we ascertained with an expert study that the current metadata in
online bookstores is inadequate, inconsistent, and unlinked which prevents the use of
efficient search tools and the navigation through a collection. In what follows based on an
internet survey, we confirmed that additional information and relations, which are usually
absent in online bookstores, are important to readers when it comes to searching for and
choosing books.
The last part was devoted to studies regarding user-generated content through which readers
frequently provide their subjective opinion about absent information in the book
descriptions. We used a content analysis of user reviews on Amazon which we extended to
social catalogues and next generation library catalogues. The results revealed that
predominantly in online bookstores reviewers often express their opinion about the
characteristics of a book on various levels of abstraction. Therefore, the current presentation
which combines all reviews under the same work is not the most appropriate. What is more,
opinions which include various aspects of a book are more helpful to the readers, therefore,
effective tools that retrieve and display such reviews are necessary. This finding was also
the reason for the expert study of the current tools for managing online book reviews. These
tools turned out to be inadequate and, in some cases, inefficient. In the end we used an
interview and a task solving method to test the applicability of a tool based on the LRM
principles for managing online reviews. With appropriate implementation, this tool would
help users search and display relevant user reviews more efficiently.
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Based on our findings, we designed an improved metadata framework for the book market
which relies on the conceptual basis of the LRM model as it could solve the current metadata
problems on the book market. The first condition for the establishment of such a framework
is devising a system which enables an improved metadata description of books. This could
be achieved through collaborative description by the publishers and librarians where the
former would provide more additional information and the latter would help to maintain
authority control and the unambiguous identification of entities. A consistent authority
control for agents, works, and expressions would have to be established which would aid a
more efficient copyright management as well as enabling a better organization and display
of books on various levels of abstraction within information systems. Namely, it would be
reasonable for all versions of a book in online bookstores and book aggregators to be grouped
under a single record for works through which it would be possible to find and choose the
most appropriate expression and manifestation of a book. As we found in our studies, users
value various attributes that belong to different entities when choosing a book or a specific
publication which can also be discerned from online reviews. Due to frequently diverse
opinions regarding various characteristics of a book it stands to reason that reviewers should
be able to separately evaluate the different aspects of a book. Additionally, like bibliographic
records, online reviews should be organized in a way to support all user tasks using
appropriate tools and to consequently display only relevant opinions regarding a book’s
attributes at any level of abstraction in the search results.
The individual research findings presented in this dissertation are mostly applicable in the
Slovenian and other comparable small book markets due to the selection of the samples.
Meanwhile, the presented conceptual metadata framework design and the recommendations
for the metadata organization are relevant in other environments as well since they are
independent of market specifics. Further studies using different methods to investigate
mental models of the players in the book market and comparing them to the LRM model
would be needed in the future. It would also be necessary to design and test various
prototypes for the creation, search, and display of book information and, based on the results,
to slowly introduce changes which would improve the current situation in the book metadata
field.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik za založnike
Pozdravljeni! Pred vami je vprašalnik za prvi od največ treh krogov raziskave o knjižnih
metapodatkih. Namen raziskave je zbrati mnenja strokovnjakov oziroma praktikov v zvezi
s knjižnimi podatki in razkriti največje težave, ovire in izzive na tem področju.
V vprašalnikih boste naprošeni, da podate svoje mnenje o različnih perspektivah knjižnih
metapodatkov. Medtem ko prvi vprašalnik vsebuje predvsem vprašanja odprtega tipa, bodo
sledeči vprašalniki omogočali izbiro med več odgovori. Prosimo, da poskušate odgovoriti
na VSA vprašanja in pri tem izrazite svoja stališča in mnenja.
Ko bomo pridobili odgovore vseh udeležencev, bomo pripravili povzetek rezultatov in vam
jih v drugi polovici naslednjega meseca posredovali z novim vprašalnikom.
Zagotavljamo vam, da bodo vaši individualni odgovori zaupni ter ne bodo posredovani
nobenemu drugemu, vključno ostalim udeležencem.
Zahvaljujemo se vam za odgovore in za sodelovanje v naši raziskavi.
Razmislite o problemih, ovirah in izzivih v povezavi s knjižnimi podatki, ne glede na tip
težave (finančna, tehnična, organizacijska ...). Ko govorimo o informacijah o knjigah,
imamo v mislih katerekoli podatke, ki so lahko ustvarjeni, posredovani ali prikazani na
trgu, od ključnih knjižnih podatkov (avtor, naslov, avtorske pravice ...), pa do obogatenih
podatkov (odlomki, kritike, nagrade ...). V sledečem sklopu so navedene teme, ki se
nanašajo na trenutne težave knjižnih metapodatkov. Prosimo, da komentirate katerokoli
težavo oziroma oviro, ne glede na to, ali jo prepoznate znotraj ali izven vaše organizacije.
1. Ustvarjanje knjižnega opisa oziroma knjižnih metapodatkov
Informacije o knjigah so lahko ustvarjene za različne namene, kot so na primer spremljanje
internih procesov, izmenjava in komunikacija z ostalimi partnerji (npr. knjižnicami) ali za
prikaz opisa končnim uporabnikom oziroma kupcem v spletnih knjigarnah. Katere težave in
ovire prepoznate v procesu ustvarjanja informacij o knjigi?
2. Opisovanje različnih formatov in verzij knjig z isto vsebino
Včasih je knjiga izdana v več različnih formatih in verzijah. Posamezno delo se lahko pojavi
v raznolikih vezavah ali na različnih nosilcih (tiskana knjiga, elektronska knjiga ...). Ravno
tako poznamo razlike med izdajami, kot so na primer manjše spremembe v tekstu, različni
prevodi, ilustracije, dodatki itd. Kateri so po vašem mnenju glavni problemi in težave, ki se
lahko pojavijo pri opisovanju različnih verzij knjig z isto vsebino?
3. Komunikacija in sodelovanje med založniki, knjižnicami in ostalimi organizacijami
pri ustvarjanju opisa knjige
Pogosto opis posamične knjige ne ustvari le ena organizacija. Informacije o knjigi se lahko
delijo med različnimi partnerji na knjižnem trgu, kot so recimo založniki, knjižnice in
distributerji, ki pa imajo lahko različne potrebe in cilje, ko upravljajo s knjigami in
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informacijami o njih. V tem procesu se metapodatki o knjigah lahko tudi dopolnijo,
prilagodijo ali spremenijo. Katere so po vašem mnenju glavne težave, ki se lahko pojavijo
zaradi sodelovalnega ustvarjanja opisov knjig?
4. Izmenjava informacij o knjigah s poslovnimi partnerji
Kakor smo poudarili pri prejšnjem vprašanju, lahko informacije o knjigah izmenjujemo z
ostalimi organizacijami, kot so na primer založniki, knjigarne, knjižnice, distributerji itd. Ne
le, da imajo te organizacije raznolike zahteve v smislu količine in oblike informacij, ki jih
želijo pridobiti, ampak lahko tudi uporabljajo različne načine izmenjave informacij o
knjigah, kot so na primer elektronska pošta, spletni obrazci, metapodatkovna orodja itd.
Katere so glavne težave, ki se lahko pojavijo pri (oziroma zaradi) izmenjave informacij o
knjigah med različnimi poslovnimi partnerji?
5. Uporaba in pridobivanje podatkov iz zunanjih virov
Nekatere informacije v povezavi s knjigo, kot so na primer kritike, nominacije, nagrade,
avtorjeva biografija itd., lahko pridobimo izven organizacije, ki ustvarja opis knjige. Glede
na to, da so to lahko zanimive informacije za kupce, bi jih založniki in knjigotržci morda
želeli vključiti v opis knjige in jih tako izpostaviti na spletu. Katere so po vašem mnenju
glavne težave pri iskanju in uporabi podatkov iz zunanjih virov?
6. Spreminjanje in posodabljanje knjižnih podatkov po izidu knjige
Včasih se lahko informacije o knjigi spremenijo po njenem izidu. To se lahko zgod v
primeru, ko želimo izpostaviti dodatne podatke o knjigi ali trenutne dogodke, ki so s knjigo
povezani. Ravno tako se lahko opis spremeni, ko želimo specifično knjigo povezati s
sorodnim izdelkom, kot so na primer različne izdaje istega dela, nadaljevanja ali nove
predelave. Katere težave prepoznate v procesu spreminjanja in posodabljanja informacij o
knjigah po njihovem izidu?
7. Druge težave in ovire
Ali prepoznate še katere druge težave, ko delate z informacijami o knjigah?
8. Kakšne vrste orodij uporabljate, ko delate s podatki o knjigah? Glede na to, da se
metapodatki uporabljajo za različne namene (opis, izmenjava, prikaz), lahko izberete
več odgovorov.
Možnih je več odgovorov

Interni metapodatkovni obrazci
Excel
Word
Spletni metapodatkovni obrazci
Drugo:
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9. Zanima nas tudi, s kakšnim naborom metapodatkovnih elementov srečujete pri
svojem delu. Lahko gre za celotno metapodatkovno shemo ali le za nekatera interna
polja v obrazcih ali Excel-u, v katere morate vnesti podatke o knjigi.
Ali pri svojem delu z opisom knjig uporabljate kakršnekoli standarde? Prosimo, če
navedete ime standarda, ki ga uporabljate, ali kopirajte seznam elementov (seznam
polj). Ravno tako lahko naložite datoteko s klikom na spodnji gumb.
Za konec vas vljudno naprošamo, da odgovorite na par osebnih vprašanj. Ti podatki
so zaupni in ne bodo vidni ostalim udeležencem.
10. Za kakšen tip organizacije se ukvarjate s knjižnimi metapodatki?
Možnih je več odgovorov

Založba
Knjigarna
Spletna knjigarna
Distributer
Zasebna organizacija za ustvarjanje opisov knjig
Drugo:
10. Prosimo, če nam zaupate ime organizacij(e) za katero delate in kjer se srečujete z
metapodatki.
11. Kje in na kakšen način se pri svojem delu srečujete s podatki o knjigah? Kaj so vaše
primarne naloge, ki se navezujejo na metapodatke o knjigah?
12. Kako dolgo že opravljate delo oziroma naloge, povezane s podatki o knjigah?
Manj kot 1 leto
Od 1 do 5 let
Več kot 6 let
13. Prosimo, da v spodnje okence vpišete naslov vaše elektronske pošte, kamor vam
bomo lahko poslali rezultate in naslednji vprašalnik. Načrtujemo, da bomo z
naslednjim krogom začeli v drugi polovici naslednjega meseca.
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Priloga 2: Seznam slovenskih založnikov
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8

ZALOŽNIK
Aristej
Avrora/Galarna
Buča
Cangura
Celjska Mohorjeva
Družba
Didakta
Doria
Družina

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DZS
eBesede
Emanuel
Eno
Genija
Goga
Meander
Miš
Mladika
Mladinska knjiga
Modrijan
Morfem
Narava
Ocean
Primus
Sanje
Slomškova
Sophia
Študentska založba
Tuma
Učila
Umco
Kres
V.B.Z
Viharnik

SPLETNA STRAN
http://www.aristej.si/slo/domov.html
http://www.galarna.si/
http://www.buca.si/index.php
http://www.cangura.com/
http://www.mohorjeva.org/
http://www.didakta.si/
http://www.doria.si/
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/knjigarnadruzina
https://www.dzs.si/
http://www.ebesede.si/
http://zalozba-emanuel.si/
http://www.eno.si/
http://www.genija.com/index_zalozba.php
http://www.goga.si/sl/
http://zalozba-meander.si/
http://www.zalozbamis.com/
http://www.mladika.com/
http://www.emka.si/
http://www.modrijan.si/slv
http://morfem.si/
http://www.zalozbanarava.si/index.php?route=common/home
http://www.ocean-si.com/
http://primus.si/
http://www.sanje.si/
http://zalozba.slomsek.net/index.php
http://www.zalozba-sophia.si/
http://www.studentskazalozba.si/novice
http://www.zalozba-tuma.si/index.html
http://felix.si/
http://www.bukla.si/knjigarna/index.php
http://www.kupiknjigo.si/
http://www.vbz.si/
http://www.viharnik.com/
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Priloga 3: Seznam ameriških založnikov
Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ZALOŽNIK
Algonquin Books
Amazon
B&H Publishing
Bloomsbury
Publishing
Brick Mantel Books
Capstone
Charlesbridge
DBW Christian
Publishing
Grove Atlantic
Hachette Book Group
Harper Collins
Publishers
HCI Books
Kensington
Kregel Publications
Llewellyn
Macmillan Publishers
Marick Press
Melville House
Milet
Moody Publishers
Northwestern
University Press
Open Book Press
Peachtree Publishers
Penguin
Randomhouse
Simon & Schuster
Sourcebooks
The new Press
The Overlook Press
Tyndale
University of
Oklahoma Press
Verso Books
W.W. Norton
Wido Books

SPLETNA STRAN
http://algonquin.com/
https://www.amazon.com/
http://www.bhpublishinggroup.com/
http://www.bloomsbury.com/us/
http://brickmantelbooks.com/
http://www.capstonepub.com/library/
https://www.charlesbridge.com/
http://www.dancingwithbearpublishing.com/bookshelf.htm
http://www.groveatlantic.com/
http://www.hachettebookgroup.com/
https://www.harpercollins.com/
https://www.hcibooks.com/default.aspx
http://www.kensingtonbooks.com/
http://www.kregel.com/
http://www.llewellyn.com/index.php
http://us.macmillan.com/
http://www.marickpress.com/
http://www.mhpbooks.com/
http://www.milet.com/
https://www.moodypublishers.com/
http://www.nupress.northwestern.edu/
http://www.openbookspress.com/index.php
http://peachtree-online.com/index.php#
http://www.penguinrandomhouse.com/
http://www.simonandschuster.com/
http://www.sourcebooks.com/
http://thenewpress.com/
http://www.overlookpress.com/
https://www.tyndale.com/
http://www.oupress.com/
https://www.versobooks.com/
http://books.wwnorton.com/books/index.aspx
http://books.widopublishing.com/
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Priloga 4: Vprašalnik za katalogizatorje
1. Za ustvarjanje CIP-a in dodeljevanje ISBN-ja morajo založniki knjižnici
posredovati določen nabor podatkov o knjigi. Zanima nas:
-

-

Ali opažate kakšne probleme v zvezi z načinom, kako se ti podatki trenutno
posredujejo? Pri tem imamo v mislih tako tiskane, kakor tudi elektronske knjige.
Ali pri procesu ustvarjanja CIP-a prihaja do kakšnih zapletov zaradi podatkov, ki
vam jih posredujejo založniki? Na primer, ali vam kdaj posredujejo premalo
podatkov ali pa podatke v napačni obliki?
V kolikšni meri se ti metapodatki po izidu publikacije spreminjajo?
Ali je komunikacija med založniki in knjižničarji učinkovita, ko pride do sprememb
ali do problemov v zvezi s podatki o knjigah?

2. Za katalogizacijo elektronskih publikacij se trenutno uporablja sistem CatSi.
Zanima nas:
-

Kakšne so prednosti tega sistema, tako za knjižničarje, kakor tudi za založnike?
Ali prepoznate kakšne pomanjkljivosti tega sistema?
Ali vidite kakšne priložnosti za izboljšavo sistema, tako v smislu nabora podatkov,
kakor tudi v njegovem delovanju?

3. Z namenom zmanjševanja časa in stroškov katalogizacije ponekod po svetu
knjižničarji že sprejemajo celotne založniške opise knjig, ki jih uporabijo za
katalogizacijo. Ti zapisi običajno obsegajo tako osnovne podatke o knjigi, kot so na
primer avtor, naslov, število strani itd., kakor tudi nekatere druge podatke, na primer
kratek opis, tema, ciljna publika, povezana dela itd. Zanima nas:
-

Kje vidite glavne probleme pri takem prevzemanju založniških metapodatkov?
Kje vidite glavne priložnosti pri takem prevzemanju založniških metapodatkov?
Kateri dodatni založniški podatki bi bili po vašem mnenju koristni za olajšanje
katalogizacije pri nas in za natančnost ter kvaliteto knjižnega opisa?

4. Predstavljajte si, da bi na knjižnem trgu obstajal enotni obrazec, kamor bi založniki
vpisali vse potrebne podatke o knjigi, le-ti pa bi bili nato posredovani različnim
organizacijam. Tako bi ustvarili le en opis, ki bi služil za pripravo CIP-a in
dodeljevanje ISBN-ja, ter kasneje za prijavo enotne cene knjige, opis na portalih Bližji
knjigi in Dobre knjige itd. Zanima nas:
-

Katere težave bi se lahko pojavile zaradi uporabe takšnega obrazca?
Katere prednosti vidite pri uporabi takšnega obrazca?
Ali bi bila po vašem mnenju uporaba takšnega obrazca na slovenskem knjižnem trgu
sploh izvedljiva?
Kdo bi po vašem mnenju tak sistem lahko ustvaril, vodil in vzdrževal?
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Priloga 5: Kodirna shema za ekspertno študijo spletnih knjigarn
Element

Datum prvega izida

Navigacijski elementi
Kategorija v fasetah, kategorija na
domači strani, povezava pri rezultatu,
možnost filtriranja pri seznamu
rezultatov
Možnost omejevanja rezultatov glede
na ceno, kategorija (npr. knjige od
3,99), akcija
Brskanje po kategoriji npr. otroška
oziroma mladinska literatura oziroma
starostna obdobja za otroke
Npr. kategorija »pride kmalu« in
»novo« oziroma »sveže iz tiskarne«;
razvrščanje rezultatov glede na datum
/

Dodatki

/

Dodatno o avtorju

Povezava na drugo stran z opisom
avtorja
/

Avtor

Cena

Ciljna publika

Datum izida

Dolg opis
Dostopnost
Drugi avtorji

Identifikator
Ima druge formate
Ima druge izdaje
Ima predelave

Izdaja

Izgled teksta
Izvorni jezik
Izvorni naslov
Izvorni založnik
Jezik teksta

Možnost omejevanja, npr. »na
zalogi«, dostava v določeno državo
Filtriranje in povezava na ostale
avtorje, kot so ilustratorji, prevajalci,
fotografi itd.
/
Omejevanje rezultatov glede na
format ali povezava na drug format
Omejevanje rezultatov ali povezava iz
rezultata na drugo izdajo
Filtriranje rezultatov glede na
predelave (npr. film), povezava na ta
dela
/

Kategorije in filtriranje rezultatov
glede na izgled tiska, npr. velik tisk
/
/
/

Kraj izida
Kratek opis

Kategorija, kjer si lahko ogledamo
knjige določenega jezika, filtriranje
rezultatov
/
Povezava na seznam knjig avtorja,
filtriranje
/
/

Kritike bralcev

/

Kazala
Knjige istega avtorja

Opisni elem. in seznam rezultatov
Ime primarnega avtorja

Cena izdelka, tudi popusti

Kategorija otroci, starostna obdobja

Datum, lahko tudi letnica ali
prednaročilo
Navedba datuma, ko je bila knjiga
prvič izdana
Npr. predgovor in druga dodatna
vsebina
Npr. življenjepis, lahko tudi ločeno v
opisu
Daljši tekst, ki knjigo opisuje na
katerikoli ravni
Kakšna je zaloga in čas dostave
Ilustrator, prevajalec, avtor
predgovora ipd.
Npr. ISBN, EAN, interno
Omemba drugih formatov
Omemba drugih izdaj, kot so ponatis,
novejše različice itd.
Omemba predelave, vendar ne v
opisu vsebine
Npr. original, ponatis, cenzurirana,
okrajšana itd. Omemba lahko tudi v
naslovu
Izgled tiska viden v npr. predogledu
ali kot podatek
Npr. prevedeno iz …
Npr. podatek naslov originala
Založnik, ki je knjigo prvi izdal
Jeziki besedila

Kot besedilo, PDF ali del predogleda
Omemba drugih del, seznam, četudi
povezava
Navedba kraja oziroma države izida
Opis v nekaj vrsticah, poudarjeno
besedilo
Komentarji bralcev oziroma možnost
komentiranja
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Element
Lastnosti oblike

Navigacijski elementi
/

Medij

Filtriranje po mediju, povezava na
delo na drugem nosilcu

Mere
Nagrade
Naslov
Obogateni podatki

Filtriranje glede na dimenzije knjige
Filtriranje ali brskanje na vstopni
strani, v podrobnem opisu
Brskanje po vseh verzijah naslova
/

Obseg

Filtriranje glede na obseg

Ocene bralcev
Odlomki

Brskanje po ocenah
/

Podobno drugega
avtorja
Predogled

Povezava na drugo knjigo pri
rezultatih ali v podrobnem opisu
/

Profesionalne kritike

/

Seznam

Kategorija uspešnice, izbrano,
priporočamo, najbolje prodajano …
Razvrščanje rezultatov
/
Povezava na zbirko in druge knjige v
njej
Kategorije, fasete, tako pri iskanju,
kakor tudi pri opisu rezultata
/
Brskanje po naslovih z določeno
težavnostjo
Filtriranje glede na jezik pri iskanju

Slika naslovnice
Številka v zbirki
Tema
Teža
Težavnost
Verzije v drugem
jeziku
Vezava
Založnik
Zbirka
Žanr

Povezava na druge vezave pri
rezultatih, filtriranje rezultatov, fasete
Brskanje in filtriranje glede na vse
knjige nekega založnika
Filtriranje, brskanje po zbirkah,
serijah
Brskanje, kategorije v rezultatih
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Opisni elem. in seznam rezultatov
Dodatne informacije, npr. svetleče
platnice, usnje, z zavihki ipd.
Navedba nosilca (CD, e-knjiga).
Samo takrat, ko knjigarna ima druge
nosilce
Centimetri ali slika velikosti knjige
Omemba nagrad oziroma nominacij
Naveden naslov knjige
Video vsebine, povezave na druge
spletne strani, dogodki
Število strani, trajanje, velikost
datoteke
Omogoča numerično ocenjevanje
Odlomki v opisu, predogledu, ločeni
datoteki
Seznam podobnih knjig drugih
avtorjev v podrobnem opisu
Predogled, ki lahko vsebuje kazala,
slike, izgled teksta
Profesionalne kritike, navedba iz
časopisov
Omemba, da je del nekega seznama,
tudi najbolje prodajano
Prikazuje naslovnico
Številka v zbirki, seriji
Navedba teme, tudi vsebinske
oznake, ki so natančnejše od žanra
Navedba teže knjige
Oznake za težavnost besedila
Omemba, da delo obstaja v drugem
jeziku. Tudi, da je prevod nekega
dela
Omemba vezave (npr. trda, mehka)
Navedba založbe
Oznaka, da je del serije, kot je recimo
trilogija ali založniška zbirka
Navedba žanra
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Priloga 6: Vprašalnik za uporabnike spletnih knjigarn
V vprašalniku vam bomo predstavili nekaj različnih scenarijev iskanja v namišljeni spletni knjigarni. Pri tem
vas bomo naprosili, da označite stopnjo pomembnosti oziroma koristnosti različnih tipov informacij za vašo
odločitev pri izbiri (oziroma zavrnitvi) določene knjige ali njene verzije. Zamislite si, da so vse te informacije
v spletni knjigarni dejansko dostopne. Za reševanje ankete ni potrebno, da ste uporabnik spletnih knjigarn. Za
boljšo predstavo si lahko pri vsakem scenariju ogledate primer strani v spletni knjigarni. Slika naj služi zgolj
kot pomoč pri razumevanju tipov informacij o knjigah in naj ne vpliva na vaše mnenje o pomembnosti le-teh.

1. Predstavljajte si, da v spletni knjigarni želite najti vam še nepoznano leposlovno
knjigo za prostočasno branje, ne glede na to, ali jo želite kasneje kupiti ali si jo
izposoditi. Odločite se, da boste svoje iskanje zanimivih naslovov začeli z brskanjem
po kategorijah.

Prosimo označite, v kakšni meri so za vas naslednje informacije pomembne, ko iščete
nove naslove.
Nepomembna

Poznam avtorja
Mi je všeč žanr
Poznam zbirko
Mi je všeč naslovnica
Knjiga je bila nagrajena
Ima filmsko predelavo
Ima veliko število komentarjev
Ima visoke ocene bralcev
Je na seznamu popularnih knjig
Je izšla pred kratkim
Je lahko dostopna (npr. ima kratek rok dobave)
Ima ugodno ceno
Drugo:

Manj
pomembna

Pomembna

Zelo
pomem.
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2. Predstavljajte si, da ste našli seznam različnih knjig, ki vas zanimajo, zato kliknete
na nekaj naslovov in si jih natančneje ogledate. Opazite, da spletna knjigarna
ponuja mnogo različnih informacij o posameznem delu.

Prosimo označite, v kakšni meri so naslednje informacije pomembne za vašo odločitev,
ali bi knjigo prebrali.
Nepomembna

Naslov
Avtor
Kratek opis vsebine
Dolg opis vsebine
Komentarji kupcev
Profesionalne recenzije
Oznaka težavnosti besedila
Ciljna publika
Predogled
Odlomki
Kazala
Povezane video vsebine
Dodatne informacije o avtorju
Tematske oznake
Datum izida
Datum prvega izida
Jezik besedila
Izvirni jezik
Drugo:

Manj
pomembna

Pomembna

Zelo
pomem.
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3. Predstavljajte si, da ste izbrali knjigo, ki jo želite prebrati, vendar spletna knjigarna
ponuja več verzij tega dela.

Prosimo označite, v kakšni meri bi naslednje informacije vplivale na vašo izbiro med
različnimi verzijami istega dela.
Nepomembna

Ime založnika
Kraj izida
Datum izida
Ime prevajalca
Ima ilustracije
Vsebuje opombe
Vsebuje predgovor
Vsebuje biografijo avtorja
Besedilo ni okrajšano
Besedilo ni predelano (je original)
Ima dodatno vsebino (skice, opombe avtorja ...)
Drugo:

Manj
pomembna

Pomembna

Zelo
pomem.
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4. Predstavljajte si, da ste izbrali verzijo dela, ki se vam zdi najprimernejša, na voljo
pa imate enako vsebino na različnih nosilcih in v različnih oblikah.

Prosimo označite, v kakšni meri so naslednje informacije za vas pomembne pri izbiri
knjige, ki bi jo želeli pridobiti.

Nepomembna

Tip nosilca (tiskana, elektronska, avdio)
Vezava (trda, mehka, posebna)
Kvaliteta papirja
Material platnic
Dimenzije knjige
Teža knjige
Izgled teksta (velikost črk, razmik, robovi ...)
Število strani oziroma obseg
Slika naslovnice
Cena
Drugo:

Manj
pomembna

Pomembna

Zelo
pomembna
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5. Za konec si še predstavljajte, da ste izbrano knjigo pridobili in jo tudi prebrali. Ker
vam je bila všeč, se kasneje vrnete na njeno stran v spletni knjigarni in preverite
nekatere dodatne informacije.

Prosimo označite, v kakšni
informacije, povezane s knjigo.

meri

so

za

Nezanimiva

Podobne knjige drugih avtorjev
Druge knjige istega avtorja
Druge knjige v seriji
Ima nadaljevanje
Študijski/učni vodniki za to knjigo
Ima druge formate (trdo vezana, žepnica, eknjiga)
Ima verzije v drugih jezikih
Ima filmsko priredbo
Ima predelavo
Drugo:

vas

zanimive

Manj
zanimiva

tudi

Zanimiva

naslednje

Zelo
zanimiva
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Za konec vas prosimo, če nam zaupate par podatkov o vas ter o vaših bralnih in
nakupnih navadah.
Spol:
Moški
Ženski
V katero starostno skupino spadate?
Do 25 let
26 - 40 let
41 - 60 let
61 let ali več
V katerem formatu oziroma na katerem nosilcu najpogosteje berete knjige?
Trda vezava
Mehka vezava
Elektronska knjiga
Avdio knjiga
Drugo:
Kje običajno iščete informacije o knjigah in novih naslovih, ne glede na to, ali si
knjigo kasneje izposodite ali jo kupite?
Možnih je več odgovorov
V knjižnici
V knjižničnem katalogu
V knjigarni
V slovenskih spletnih knjigarnah
V tujih spletnih knjigarnah
V medijih (časopisi, Bukla ...)
Pri znancih
Na spletu
Drugo:
Na kakšen način običajno pridobite knjige za branje?
Možnih je več odgovorov
Knjige si izposojam v knjižnici
Knjige si izposojam od znancev
Knjige si izposojam prek Biblos-a
Knjige kupujem v fizični knjigarni
Knjige kupujem prek slovenskih spletnih knjigarn
Knjige kupujem prek tujih spletnih knjigarn
Knjige kupujem na knjižnem sejmu
Drugo:
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Približno kako pogosto kupujete knjige?
Enkrat na mesec
Enkrat na 3 mesece
Enkrat na pol leta
Ekrat na leto
Manj kot enkrat na leto
Približno koliko leposlovnih knjig ste prebrali v zadnjem letu?
Manj kot 2
2-5
6-10
11-20
Več kot 20
Imate še kakšen komentar ali pripombo v zvezi z anketo?
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Priloga 7: Kodirna shema za analizo spletnih komentarjev

KATEGORIJA

DELO

IZRAZNA OBLIKA

POJAVNA
OBLIKA

ENOTA

DRUGA IZRAZNA
OBLIKA

RAZLAGA
Pisci omenjajo lastnosti dela, ko komentirajo zgodbo, dinamiko vsebine
ali podajo splošno mnenje o všečnosti knjige. Občasno so del dela lahko
tudi ilustracije ali slog pisanja, vendar le v primerih, ko gre za neločljiv
element originalnega besedila, kakor si ga je zamislil pisatelj.
Če pisci omenjajo specifično verzijo teksta, kot je na primer prevod,
popravljena izdaja ali rahlo okrajšana izdaja leposlovnega dela,
omenjajo atribute izrazne oblike. Prisotnost te kategorije smo označili le
v primeru, ko so se omenjeni atributi nanašali na izdajo, pod katero je
bil komentar objavljen.
Glede na LRM pojavna oblika predstavlja utelešenje izrazne oblike. Ta
je predstavljena skozi fizični izgled knjige, kot je na primer format,
ilustracije, oblikovanje, organizacija poglavij, naslovnica ipd. Pogosto je
prisotna v kombinaciji s povezanimi deli, predvsem takrat, ko
komentator omenja vključene dodatke, kot so na primer predgovor, eseji,
avtorjeva biografija ipd.
Komentatorji lahko govorijo o knjigi na ravni enote, ko opisujejo
lastnosti oziroma izkušnjo s točno določenim izvodom knjige. Le-ta je
na primer lahko podpisan ali poškodovan in tako v drugačnem stanju
kot katerikoli izvod iste pojavne oblike.
Komentatorji pogosto omenjajo drugo izrazno obliko, ko primerjajo več
besedil istega dela, kot so na primer prevodi. V raziskavi smo ravno tako
označili to kategorijo, ko je pisec omenjal atribute izrazne oblike, ki se
niso skladali s komentirano izdajo. Tako smo na primer označili
prisotnost kategorije druga izrazna oblika, ko je komentator omenjal
lastnosti prevoda, komentar pa objavil pod verzijo z besedilom v
izvornem jeziku.
Podobno kot pri kategoriji druga izrazna oblika komentatorji lahko
omenjajo drugo pojavno obliko, ko med seboj primerjajo več izdaj, kot
sta na primer mehko vezana in trdo vezana izdaja. Ravno tako gre lahko
za omembo hkratne uporabe različnih pojavnih oblik iste izrazne

DRUGA POJAVNA
oblike, kot je na primer branje knjige ob poslušanju zvočnega
OBLIKA
posnetka. Tako kot v prejšnjem primeru smo tudi tu označili prisotnost

POVEZANO DELO

NEPOVEZANO
DELO

te kategorije, če so bili v komentarju omenjeni atributi, ki se niso ujemali
z lastnosti izdaje, pod katero je bil komentar objavljen.
Običajno pisci komentarjev omenjajo povezana dela, ko je knjiga del
zbirke ali ko vključuje različne dodatke, kot so na primer uvod,
predgovor, eseji ipd. Predelave, kot so filmi, igre in knjige z močno
predelano vsebino ravno tako predstavljajo novo, povezano delo.
Nepovezana dela običajno predstavljajo podobne knjige. Komentatorji
jih pogosto omenjajo kot primerjavo ali priporočilo. Nepovezana dela
lahko predstavljajo knjige istega avtorja ali drugih avtorjev.
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Priloga 8: Vprašalnik in naloge za sodelujoče pri intervjuju z reševanjem nalog

VPRAŠALNIK ZA SODELUJOČE
1. Številka
2. Ime
3. Spol
M

Ž

4. Starost
5. Približno koliko knjig preberete na leto?
6. Na kakšen način se odločite za izposojo/nakup neke knjige. Kje dobite informacije o
njej?
7. Ali ste že kdaj nakupovali ali naročali izdelke in storitve prek spleta?
8. Ali ste kdaj kupovali knjige prek spleta?
9. Ste kdaj pred nakupom brali spletne komentarje drugih kupcev? S kakšnim razlogom?
10. Ste kdaj pred nakupom ali izposojo knjig brali njene komentarje na spletu (Amazon,
Goodreads, LibraryThing, Facebook …)?
11. Ste na spletu kadarkoli kaj označevali s tag-i oziroma oznakami (Facebook, Twitter
…)?

NAVODILA:
Pred vami so spletni komentarji za različne naslove knjig. Predstavljajte si, da želite kupiti določeno
knjigo, zato preberete komentar predhodnih kupcev. Označite, o katerih vidikih knjige govorijo
komentarji (vsebina, medij, oblika, publika …) ter poskušajte posamične dele poimenovati. Na koncu
premislite, ali bi bil ta komentar za vas koristen, če bi želeli dotični naslov kupiti.

1. Kakšna se vam je zdela težavnost naloge?
2. Če bi imeli na spletu možnost označevanja prebranih komentarjev, bi to počeli?
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FRANKENSTEIN
8 od 8 ljudem se zdi komentar koristen
Dober roman, odlična zgodba
Od Ken Atwater "Ken"; 16. Avgust, 2014
Preverjen nakup
Format: Žepnica
Tole je pa res fascinantna zgodba! Noben film ne zajame te globine! Prebral sem
original, da bi razumel filme, in sem res vesel, da sem to storil. Ugotovil sem, da
je Frankenstein ime znanstvenika, ne pa pošasti, zgodba pa se nanaša na
psihološki razvoj pošasti in ne na laboratorij z vsemi tistimi strelami. V pomoč so
mi bili predgovor avtorice in številni eseji na koncu knjige. V načrtu imam prebrati
tudi spremenjene izdaje, da vidim, kako so spremenili zgodbo. Užival sem v prav
vseh Frankenstein filmih, vendar moram priznati, da mi je roman veliko bolj všeč.

HARRY POTTER IN DVORANA SKRIVNOSTI
13 od 13 ljudem se zdi komentar koristen
Harry Potter in Dvorana skrivnosti
Od Stara preko 40; 21. Februar, 2000
Format: Trda vezava
Ta knjiga bi morala biti namenjena za otroke nad 9 let in za odrasle. Je naravnost
vrhunska! V teh knjigah je toliko pozitivnih življenjskih lekcij, ki ti lahko spremenijo
odnos do sveta. Rada bi videla, da bi bila ta knjiga del učnega procesa v kakšni
osnovni šoli in da bi se ljudje zavedali, da je njena drugačnost sprejemljiva.

PRIGODE HUCKLEBERRYJA FINNA
1 od 27 ljudem se zdi komentar koristen
Ne zapravljajte svojega časa
Od L'Autumn; 14. Maj, 2009
Format: Trda vezava
Ko sem bral Prigode Toma Sawyerja, sem v njej zelo užival, zato sem se veselil
branja Prigod Huckleberryja Finna, ki je njeno nadaljevanje. Kmalu na začetku
sem dojel, da bom ob tem branju trpel od dolgčasa, saj je brez resne zgodbe, ima
zoprne glavne junake, poleg tega pa je še rasistična. Cela poanta je v tem, kako
Huck pluje po Missisippiju s sužnjem Jimom, poleg tega pa ima knjiga še butast
konec. Raje preberite karkoli drugega, na primer romana Moby Dick ali Oliver
Twist.
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PRIGODE HUCKLEBERRYJA FINNA
13 od 13 ljudem se zdi komentar koristen
Prijetno presenečena!
Od Sheryl Oliver "Accidental English Teacher"; 4. Januar, 2007
Preverjen nakup
Format: Avdio CD
Učim angleščino v srednji šoli in nekateri učenci ne dojamejo Twainovega
humorja ne da bi slišali njegov »glas«. Ugotovila sem, da so tile posnetki dobro
orodje za razumevanje njegovega načina pisanja. Veliko učencev bi namreč v
nasprotnem preskočili vsebino in bi prebrali le spremno besedilo in dodatke na
koncu. Učenci so med tem, ko so poslušali posnetke, brali iz svojih knjig, kar jim
je pomagalo pri razumevanju glavnih likov. Podobno sem naredila pri "Their Eyes
Were Watching God" avtorice Ruby Dee. Ta izkušnja je neprecenljiva.

FRANKENSTEIN
3 od 3 ljudem se zdi komentar koristen
Zgleda, da je to tekst iz 1818
Od W. Sampson II; 7. Januar, 2012
Preverjen nakup
Format: Kindle izdaja
Nisem še prebrala te izdaje, vendar zgleda, da gre za besedilo iz leta 1818- za
tiste, ki iščete to izdajo za branje na Kindlu. Vključen je epigraf pesmi The
Paradise Lost in nima avtorjevega predgovora, tako kot v tekstu iz leta 1831.
Poglavja so razdeljena v tri knjige, kjer se vsaka začne s poglavjem 1, in niso
številčene od 1 do 24, tako kot pri izdaji iz leta 1831. Glede vsebine: novejša
različica je sicer manj kontroverzna, vendar je original bolj vitalen in se ne ozira
na mnenje publike.

ZELO LAČNA GOSENICA
3 od 3 ljudem se zdi komentar koristen
Premajhna za dojenčke
Od: Avrielle84 "DEE"; 21. Marec, 2015
Preverjen nakup
Format: Trda vezava
Mislila sem, da gre za hec, ko sem knjigo prejela po pošti. Še enkrat sem mogla
prebrati opis na spletni strani in imeli so prav: dejansko jo lahko skriješ v svojo
dlan. Knjigo sem naročila za svojega 18 mesečnega sina, ki potrebuje trdo
vezano knjigo, glede na to, da vedno vse raztrga. Obožujem knjigo in njeno
zgodbo, sovražim pa njeno velikost.
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DRAKULA
1 od 2 ljudem se zdi komentar koristen
Napačen predogled
Od Chris Van Heusen; 19. November, 2011
Preverjen nakup
Format: Trda vezava
Predogled knjige na spletni prodajalni je prikazoval ilustrirano izdajo Drakule. No,
v tem primeru je bil predogled zavajajoč: v resnici ilustracij ni, format je res zelo
majhen, izbira tipografije pa je grozna. Sklepam torej, da je predogled narejen za
neko drugo izdajo.

HOBIT
199 od 218 ljudem se zdi komentar koristen
Slaba kontrola kvalitete
Od PhotographerInMA; 4. December, 2004
Format: Trda vezava
Opomba: Tolkienovo delo ocenjujem s 5 zvezdicami. Kupljeno knjigo ocenjujem
z 2 zvezdicama.
Sem zelo velik oboževalec Gospodarja prstanov in sem knjigo prebral že
mnogokrat. Ko plačaš 100€ za zbirateljsko izdajo knjige, pričakuješ, da je
popolna. Platnice, vezava in slike so sicer zelo lepe, vendar je veliko strani v
mojem izvodu zlepljenih skupaj, nekatere pa so celo zmečkane ali natrgane. Zelo
sem razočaran.

ŠTOPARSKI VODNIK PO GALAKSIJI
14 od 15 ljudem se zdi komentar koristen
Rad poslušam to zvočno knjigo v svojem avtu
Od: rnorton828; 21. Junij, 2005
Format: Avdio CD
Več kot primerno je, da je tej avdio priredbi Adamsovega Štoparskega vodnika
po galaksiji glas posodil igralec Stephen Fry. Fry je bil bližnji prijatelj gospoda
Adamsa, ravno tako pa nastopa kot pripovedovalec v filmu, ki je bil posnet po
knjigi. Fry opravi odlično delo in to klasično knjigo prebudi v življenje in poslušalca
potegne v zgodbo. Ta zvočna knjiga odlično prispeva h Douglasu Adamsu in
njegovemu svetu s karakterji, ki jih je ustvaril v vesolju Štoparskega vodnika.
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KRASNI NOVI SVET
0 od 12 ljudem se zdi komentar koristen
Slab rabljen izvod
Od smarturtle; 5. December, 2010
Format: Žepnica za množični trg
Knjiga je po pošti prišla rahlo zmečkana. Vedel sem, da kupujem rabljen izvod,
vendar ima ta čisto preveč čačk in opomb, ki me motijo ob branju besedila.
Naslednjič bom kupil nov izvod.

MALI PRINC
59 od 62 ljudem se zdi komentar koristen
Zaradi prevoda se je izgubilo nekaj njene lepote
Od: Bralec; 3. Junij, 2007
Format: Žepnica
S to prelepo zgodbo sem odrasla in ko so iz moje knjige izpadli listi, sem se
obrnila na Amazon, da bi si kupila novo.
Bila sem razočarana, saj po mojem mnenju novi prevod uniči vso lepoto zgodbe,
ki sem jo brala kot otrok.
Zgodba je seveda še vedno lepa, vendar bi predlagala branje prevoda Katherine
Woods. Jezik originalnega prevoda je čudovit, kreativen in navdihujoč. Zdi se mi,
da je novejši prevod veliko manj poetičen.
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IZJAVA O AVTORSTVU DOKTORSKE DISERTACIJE
Podpisana Tjaša Jug, z vpisno številko 18149018, rojena 12.7.1990 v Ljubljani, sem avtorica
doktorske disertacije z naslovom Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise kot
osnova metapodatkovnega okvira za knjižni trg.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
- je predložena doktorska disertacija izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
- sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena v seznamu virov in so v delu citirana v skladu z mednarodnimi
standardi in veljavno zakonodajo v RS na področju avtorskih in sorodnih pravic;
- je elektronska oblika identična s tiskano obliko doktorske disertacije;
- soglašam z objavo doktorske disertacije na spletnih straneh Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani.

V Ljubljani, 5.3.2019

Podpis avtorice

