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Izvleček:
Namen magistrskega dela je iz geslovnika Pionirske – Centra za mladinsko književnost in
knjižničarstvo – izdelati tezaver. Zato so prečiščena in v tematske sklope postavljena gesla,
glavni cilj tega dela. Na podlagi že izdelanega geslovnika Pionirske smo s pomočjo globalne
metode izbrali kontrolirani seznam deskriptorjev in določili tudi nedeskriptorje. Te smo
dodelili na novo izdelanim fasetam in podfasetam tezavra. Med deskriptorji in nedeskriptorji
smo naredili povezave, tako da smo vzpostavili hierarhične, ekvivalenčne in asociativne
odnose. Prenovljen geslovnik bo služil Pionirski in vsem, ki se ukvarjajo z gesljenjem
mladinskega leposlovnega gradiva. Pripomogel bo k lažjemu in bolj natančnemu gesljenju
leposlovja ter vplival na izdelavo Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig.
Gradnja tezavrov za leposlovje predstavlja dolgoročen in zahteven projekt. Z določenimi
popravki in novimi atributi (fasetami) predmetnih oznak smo hoteli na sistematičen način
opozoriti na težave gesljenja leposlovnega gradiva.
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1. UVOD
Pionirska je naziv Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo – CMKK (v
nadaljevanju Pionirska) ter je del Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL). Od
ustanovitve leta 1948 do pridružitve MKL (leta 2008) je bila to samostojna Pionirska
knjižnica in je bila vodilna strokovna ustanova na področju mladinskega knjižničarstva
(Center, 2016). Od začetka svojega delovanja daje poudarek pomenu in mestu mladinske
književnosti ter njenemu razvoju. Spodbuja mlade k branju ter v skladu s strokovnimi
knjižničnimi standardi oblikuje knjižnico kot pomemben prostor zbiranja mladih (Pogačar
Tratnik, 2011). To se izraža v izvajanju dolgoletnih projektov in številnih strokovnih
dejavnostih. Tista dejavnost, ki je za naše magistrsko delo najpomembnejša, je gesljenje
mladinskih del. Gesljenje pomeni določanje predmetnih oznak (PO), deskriptorjev in gesel
(Šauperl, 2002). Del tega postopka je geslovnik in/ali tezaver.
Geslovnik je »sistematično, navadno po abecedi urejen seznam gesel« (Bibliotekarski
terminološki slovar, 2016). Geslovnik Pionirske predstavlja bistven vir izdelovanja
Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih del, prav tako pa služi promociji branja ter
tudi drugim raziskavam.
Gesla so nastajala v programu Mala knjižnica, ki je omogočala sprotno dopolnjevanje
šifrantov (sklopov ne-vsebinskih in vsebinskih predmetnih oznak), kar je nujno predvsem za
vsebinsko opisovanje leposlovja. Od njenega prvega zagona leta 2004 je primanjkovalo
sredstev, da bi se vzpostavil dosleden program gesljenja. Geslovnik se je redno dopolnjeval
z novimi vrstami gesel, vendar ta gesla niso bila pravilno razvrščena, saj ni bilo na voljo
vseh šifrantov oz. sklopov. Posledično so nove potrebe reševali z uvedbo treh šifrantov:
vsebinska gesla, ne-vsebinska gesla in žanr. Vendar za vso populacijo gesel, ki jih geslovnik
obsega, ti trije šifranti niso bili dovolj podrobno opredeljeni. V začetku je geslovnik vseboval
približno sto gesel, danes jih vsebuje okrog tisoč šeststo. Vedno obsežnejši geslovnik in
pomanjkanje sredstev za njegovo prenovo, sta bila razloga za njegovo neurejenost.
Zato smo geslovnik uredili tako, da smo gesla postavili v tematske sklope — fasete ter nato
izdelali tezaver. Po Bibliotekarskem terminološkem slovarju (2016) tezaver pomeni
»kontroliran seznam deskriptorjev z navedbo semantičnih in hierarhičnih odnosov«.
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Urbanija (1996) navaja, da tezaver izvira iz grške besede »thesauros«, ki pomeni zakladnica,
zaklad oz. dragocenost. V magistrskem delu smo izdelali ta »zaklad« in poskušali pokazati,
kakšna njegova vrednost se kaže v Pionirski.
Glavni cilj magistrskega dela so prečiščena in v tematske sklope postavljena gesla.
Prenovljen geslovnik oz. na novo izdelan tezaver je namen našega raziskovalnega procesa,
saj tezaver predstavlja bolj dodelano obliko besedilnih seznamov (seznamov gesel –
geslovnikov). Prenova geslovnika bo pomenila izboljšanje procesov v zvezi z izdelovanjem
Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig. S tezavrom bi lahko preuredili sistem
Male knjižnice, s pomočjo katerega se priročniki izdelujejo. Vendar s 1. januarjem 2016 v
to bazo ne vnašamo več podatkov o mladinskih knjigah, ki so izšle z letnico 2016. Mala
knjižnica je v svoji prvotni verziji delovala dvanajst let. Nekatere njene funkcije so prenesli
v sistem COBISS. Kljub temu bo prenova geslovnika lahko koristila vsem, ki bodo v
raziskovalne namene potrebovali zbirko vseh predmetnih oznak mladinskih del.
Pomembno pri vsem tem je, da Pionirska sistematično zbira vsa dejstva o vsej prostočasni
knjižni produkciji za mladino. Na tak način ustvarja bazo podatkov za najrazličnejša
raziskovanja. Zato gesli tudi knjige, ki jih sicer ne priporoča za branje (Picco, osebna
komunikacija, 19. 6. 2014).
2. PREGLED LITERATURE
Po slovenskih knjižnicah smo pregledali nekaj literature na temo gesljenja mladinskega
leposlovja, saj je to neposredno povezano z izdelovanjem geslovnikov in tezavrov. Prikazali
bomo faze izdelovanja geslovnika, ki je nastajal v projektu Skriti zaklad. Pogledali bomo
namen in strukturo fasetnega Tezavra za izobraževalne sisteme v Evropi (TESE). V tem
poglavju sledi tudi predstavitev ameriških Smernic za vsebinski opis leposlovja (Guidelines
on Subject Access to Individual Works of Fiction) ter oris Finskega tezavra za leposlovje.
»Sisteme za vsebinsko označevanje ločujemo glede na namen, cilje in izvedbo na geslovnike,
tezavre in klasifikacije (Urbanija, 1996, Šauperl, 2000, 2007). Vsak izmed njih ima svojo
notranjo logiko vzpostavljanja in uporabe. V knjižnicah jih rabimo za opisovanje vsebine
publikacij zaradi iskanja v knjižničnih katalogih (geslovniki, tezavri) ter razvrščanje gradiva
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na policah, do katerih pristopajo uporabniki sami (klasifikacijski sistemi)« (Šauperl, 2011,
str. 412).
Pri vsebinskem opisovanju leposlovja in načrtovanju tezavra smo naleteli na nekaj dilem
poimenovanja določenih njegovih elementov. Ena izmed teh je poimenovanje lastnosti
posameznih skupin predmetnih oznak oz. deskriptorjev. Tiste lastnosti, ki jih najpogosteje
opisujemo pri leposlovnih delih (vsaj v slovenskem vzajemnem katalogu), so nacionalne
književnosti, literarne vrste in zvrsti, ciljne publike in tematike leposlovnega dela. Te
lastnosti imenujemo atributi in tudi fasete (Šauperl, 2005). Lahko bi rekli, da gre za
posamezne vsebinske sklope. V našem tezavru bomo uporabili fasete, saj bomo izdelali
fasetni tezaver. To je tezaver, v katerem so odnosi med pojmi opredeljeni, potem ko so bili
izrazi zbrani v fasetah (Urbanija, 1996). Faseta je »vsak od vidikov, po katerih je mogoče
opisati vsebino dokumenta, publikacije npr. čas, kraj« (Bibliotekarski terminološki slovar,
2016). Za sklope predmetnih oznak, ki jih bomo uvrstili pod posamezno faseto, bomo
uporabljali izraz podfaseta.
Obstaja veliko uveljavljenih tezavrov za določeno strokovno področje. Pri iskanju tezavra
za leposlovna mladinska dela

smo imeli kar nekaj težav, saj je teh precej manj.

Predvidevamo, da je eden od razlogov za manjšo razširjenost v pomanjkanju smernic ali
standardov, ki bi usmerjali izdelovanje tezavrov za leposlovna dela. S tem namenom smo
predstavili dva kontrolirana seznama deskriptorjev za specializirano strokovno področje.
Prvi je tezaver TESE (Tezaver za izobraževalne sisteme v Evropi), drugi je MoTIF (tezaver
Irske folklore), z vključenimi smernicami izdelovanja tezavrov. Primer tezavra za leposlovje
smo našli v Finski splošni knjižnici.

2.1 GESLJENJE MLADINSKEGA LEPOSLOVJA V SREDNJEŠOLSKIH KNJIŽNICAH
Stubelj in Šauperl (2002) predstavljata gesljenje mladinskega leposlovja in prakso gesljenja
slovenskih srednješolskih knjižnic. Z vrstilcem UDK se je dolgo prakticiral vsebinski opis
leposlovja. Slovenski splošni geslovnik pravi, da leposlovja ne opisujemo po vsebini, razen
pri izjemah: antologije, poligrafije, eseji in govori. Vendar dovoljuje označevanje vsebine
leposlovja, če je to vsebino mogoče določiti. V takem primeru je gesla treba opremiti z
določilom »V leposlovju« oz. »V mladinskem leposlovju«. Če bi strogo upoštevali prvo
navodilo, bi lahko vse leposlovje (za odrasle in mlade) ostalo brez opisov. Vsebinski opisi
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so v veliko pomoč knjižničarjem, predvsem zaradi vedno večje količine izdanih del. Brez
vsebinskih opisov je knjižničar omejen na lastne izkušnje s knjigo, zanaša se lahko le na svoj
spomin, svoj opus prebranih del, morda na priporočila in mnenja kolegov knjižničarjev ali
odzive uporabnikov samih.

Raziskava (ne)poznavanja projekta Skriti zaklad in prakse gesljenja leposlovja v
srednješolskih knjižnicah je bila izvedena v okviru diplomskega dela z naslovom Gesljenje
leposlovja v srednješolskih knjižnicah. Raziskava je obsegala sto dvainštirideset
srednješolskih knjižnic, pravilno izpolnjenih in obdelanih je bilo skupno sto pet vprašalnikov
oz. srednješolskih knjižnic. Izpostavili bomo nekaj rezultatov te raziskave, pomembnih za
našo temo. Kar 73 % knjižničarjev ne pozna projekta Skriti zaklad. 87 % anketiranih
knjižničarjev se z gesli leposlovnega gradiva še ni nikoli ukvarjalo. Kljub temu je bilo v
raziskavi ugotovljeno, da 60 % knjižnic dodaja gesla leposlovju. Zanimiv je rezultat, ki pove,
katere vrste gesel knjižničarji dodeljujejo. In sicer, dobri dve tretjini knjižnic (68 %), ki
gesljijo, oblikuje gesla, ki se nanašajo na vsebino knjige in 26 % jih dodaja gesla, ki
označujejo zvrst, vrsto in obliko knjige (Stubelj, 2011).

2.2 RAZŠIRJENOST MLADINSKEGA LEPOSLOVJA V OSNOVNOŠOLSKIH
KNJIŽNICAH
Kako razširjeno je dodeljevanje gesel v osnovnošolskih knjižnicah, je v svojem diplomskem
delu raziskala Alenka Hribernik (2011). Raziskava je bila narejena s pomočjo anketnih
vprašalnikov, ki so bili poslani sto sedemindvajsetim šolam/knjižnicam. Vrnjenih je bilo
sedeminsedemdeset vprašalnikov. Iz rezultatov je razvidno, da 44 % knjižnic pri obdelavi
gradiva vedno vpisuje gesla za mladinsko leposlovje. Z gesli najpogosteje vpisujejo glavne
motive (66 %). Formalne oznake (npr. žanr) knjižničarji vpisujejo redno (36 %), nekateri
včasih (39 %), kar pomeni, da so precej pomembne. Problem se je izkazal pri upoštevanju
kakršnih koli navodil ali smernic, saj jih 62 % anketiranih ne uporablja. Razlog tiči predvsem
v tem, da na to temo primanjkuje ustreznih navodil. Projekt Skriti zaklad je pripomogel k
izboljšanju te problematike v srednješolskih knjižnicah. Knjižnicam, ki vpisujejo gesla, je
pri tem v pomoč lastni geslovnik (33 %) in geslovnik Pionirske (32 %). To je pomemben
podatek, saj pomeni, da nekatere knjižnice ta geslovnik poznajo in ga uporabljajo. Glede na
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rezultate, lahko povzamemo, da je gesljenje tudi v osnovnošolskih knjižnicah aktualno ter je
pomemben del knjižnične dejavnosti (Hribernik, 2012).

2.3 PRIKAZ IN RAZVOJ GESLOVNIKA – SKRITI ZAKLAD
Skriti zaklad je projekt, ki se ga je leta 2002 lotila knjižnica Gimnazija Bežigrad. Skupaj s
splošno Knjižnico Bežigrad v Ljubljani in z Oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani je ta projekt tudi praktično izvedla.
Cilj projekta je bil opremiti leposlovna dela s predmetnimi oznakami, v končni fazi pa
ustvariti geslovnik, ki se stalno dopolnjuje (Pogorelec et. al., 2004).
V prvi fazi projekta je bilo delo zastavljeno predvsem iz teoretičnega vidika. Sprva se je
pregledalo, kakšno je stanje na Slovenskem v zvezi z vsebinskimi opisi leposlovja v
slovenskih knjižnicah. Izkazalo se je, da knjižnice sledijo vzorcu, ki ga ponuja sistem UDK.
To pomeni razvrščanje po nacionalni in jezikovni pripadnosti avtorjev ter po vrstah/zvrsteh
in žanrih. Nekatere knjižnice pa opredeljujejo leposlovje po vzoru Pionirske. V drugem
koraku se je analiziralo možnosti, ki jih v COBISSU že nudi format COMARC. Oblikovan
je bil predlog, predstavljen v tabeli 1.
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Tabela 1: Polja in podpolja, ki jih uporabljajo v projektu Skriti zaklad
Polje/podpolje

Vnos za …

100 e

... vrsto namembnosti dela.

105 f

… literarno vrsto.

330 a

… opis zgodbe (izvlečke).

675 c

… za nacionalno jezikovno pripadnost literature.

675 a

… prosto oblikovan UDK za zvrsti.

600

… avtorje (če gre za spremno študijo, ki je dodana leposlovnemu delu), literarne osebe
(če gre za (avto)biografije), izmišljene literarne osebe.

605

… literarna dela, ki so povezana še s kakim drugim delom.

606

… opredeljevanje vsebine.

606 x

… več gesel o vsebini, je ponovljivo podpolje.

606 y

… kraj dogajanja.

606 w

… literarno obliko.

610

… prosto oblikovane PO, kamor vpisujemo še druge oznake: nagrade, jezikovne bralne
značke in podobno.

V polju 100 lahko izbiramo med nekaj kodami za leposlovje. 100 e opredeljuje vrsto
namembnosti. Polje, ki opredeljuje vsebino, je 105 f, v katerem kodiramo literarno vrsto,
vendar je problem tega polja velik, zato ker je izmed vseh kategorij delitev literarnih vrst
precej nedosledna, saj gre za prepletanje vsega – od vsebinskih do oblikovnih kategorij in
delitev glede na izvor. Naslednje polje, ki je namenjeno vsebinskemu opisu, je polje 330,
kamor vnašamo opis zgodbe. Polje 675 omogoča kodirano obliko za nacionalno jezikovno
pripadnost literature in prosto oblikovan UDK za zvrsti. Za opisovanje vsebine pa so nam v
pomoč polja od 601 do 610 (Pogorelec et. al., 2004).

Tretji korak je bil namenjen analizam praks v tujini. Na Danskem so z analizo uporabnikov
ugotovili, da lahko podatke o leposlovju kategoriziramo v štiri skupine:
-

1. tema,

-

2. časovni in prostorski okvir,

-

3. avtorjev namen ali odnos ter

-

4. skupina, ki pove, komu je delo namenjeno.
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Vse te skupine podatkov lahko vključimo v polja v formatu COMARC. Kategorije,
po katerih razvrščajo leposlovje v Veliki Britaniji, so se izkazale za neuporabne, saj
niso dovolj natančne. Smernice American Library Association (Ameriško
bibliotekarsko združenje) vključujejo bolj natančna navodila za to klasifikacijo.
Predvidevajo štiri skupine podatkov oz. štiri fasete: literarno zvrst ali vrsto,
posamezne literarne osebe ali skupine oseb, okoliščine in zgodbo (Pogorelec et. al.,
2004).
Druga faza je obsegala praktično izvedbo, kar je pomenilo nekaj konkretnih ukrepov.
Dogovorili so se, da bodo samo novemu gradivu sistematično dodeljevali gesla. Staremu
gradivu pa le sporadično, kar pomeni predvsem gradivu, po katerem je več povpraševanja.
Po tej odločitvi je bil čas za osnutek geslovnika. Ta obsega gesla, ki so po mnenju snovalcev
geslovnika najpogostejša. Potem se je geslovnik počasi začel dopolnjevati v obeh knjižnicah,
knjižnici Gimnazije Bežigrad in splošni Knjižnici Bežigrad, zato si podatke med seboj tudi
izmenjajo in posodobijo. Na njihovo zahtevo je nato IZUM iz Maribora dodelil šifro
geslovnika, ki se imenuje GZL (gesla za leposlovje). Zatem so se lahko začeli odločati,
katera polja in podpolja se bo vnašalo v formatu COMARC (Pogorelec et. al., 2004).
Gesla, ki so nastala v okviru tega projekta, so shranjena samo v lokalnih katalogih knjižnice
Gimnazije Bežigrad in Knjižnice Bežigrad, zato jih je mogoče videti samo znotraj teh dveh
ustanov. Iščemo lahko po vseh geslih iz geslovnika, ne glede na to, v katero polje smo geslo
razvrstili.

2.4 PRIKAZ TEZAVRA - TESE
TESE (Thesaurus for Education Systems in Europe) je specializirani tezaver za ožje
področje opisovanja vzgojno-izobraževalnih sistemov v Evropi. Predstavlja nadzorovan
besednjak, namenjen predmetnemu označevanju besedil o izobraževalnih sistemih in
politikah v Evropi. Objavljen je na spletni strani Eurydice (http://www.eurydice.org). TESE
so izdelali predvsem za potrebe omrežja Eurydice, ki predstavlja evropsko informacijsko
omrežje za izmenjavo podatkov o izobraževanju. Je tudi dovolj splošen tezaver, da ga lahko
kot orodje za predmetno označevanje uporabljajo drugi evropski ponudniki informacij o
izobraževalnih sistemih in politikah (Eurydice Slovenija, 2016). Na Portugalskem npr.
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TESE uporabljajo številne univerzitetne knjižnice, knjižnice ministrstva za izobraževanje in
več dokumentacijskih centrov ter tudi sindikat učiteljev. V Italiji tezaver uporablja
nacionalna agencija za razvoj šolske avtonomije (Žižmond, 2010).
TESE je fasetni večjezični tezaver, saj imajo vsi deskriptorji ekvivalentne izraze v šestnajstih
jezikih. Najprej je bil izdelan v angleščini, po kombinirani globalno-analitični metodi
vključno z vsemi odnosi, šele kasneje je bil preveden v ostale jezike. Vsebuje šest osnovnih
faset, sedemnajst mikrotezavrov in štiri enostavne sezname (flat lists) ter obsega tisoč tristo
sedeminosemdeset deskriptorjev. Odnosi med deskriptorji so bili določeni potem, ko so bili
izrazi zbrani v fasetah. Mikrotezaver pomeni del tezavra, ki pokriva ožje strokovno področje
(Bibliotekarski terminološki slovar, 2016). Število opomb o namenu/definicij je različno
glede na jezikovno različico (od sto triinšestdeset do štiristo enaindvajset). Prav tako je
različno število nedeskriptorjev glede na jezikovno različico (od sedeminosemdeset do tisoč
petsto triindvajset) (Žižmond, 2010).
Razlog, da smo predstavili tezaver TESE, tiči v njegovi fasetni strukturi. Gre za zelo
podobno vrsto tezavra, kot smo ga oblikovali in izdelali v magistrskem delu. Le
poimenovanje

nekaterih

delov tezavra

se

nekoliko

razlikuje. Namesto izraza

»mikrotezaver«, ki v TESE predstavlja ožje strokovno področje, smo mi uporabili izraz
podfaseta.

2.4.1

Deskriptorji in struktura tezavra TESE

Pri izboru prednostnih izrazov za tezaver je omrežje Eurydice sprva sledilo potrebam
omrežja. Izbrani pojmi temeljijo na izsledkih proučevanja informacijskih virov omrežja,
Eurydice publikacijah in sistema "Vprašanja in odgovori", ki so kot storitev namenjeni za
oblikovalce politik na evropski in nacionalni ravni. Izbrane pojme so uskladili z ustreznimi
deskriptorji. Pri odločanju, ali se bo določen izraz upošteval kot deskriptor ali nedeskriptor,
je vplivalo več dejavnikov. Na ravni uporabnikov so upoštevali terminologijo, kot jo je
sprejelo omrežje Eurydice in partnerji (Cedefop in European Schoolnet). Upoštevana je bila
vključenost izraza v EET (European Education Thesaurus) in pogostost uporabe izraza v
ustrezni literaturi ter referenčna literatura in drugi tezavri z istega področja. Nekatere
deskriptorje so si sposodili iz slovarja Evropske agencije za razvoj izobraževanja oseb s
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posebnimi potrebami. Izraze v zvezi z Evropsko unijo pa so uskladili z izrazi iz tezavra
Eurovoc. Da so ohranili visoko raven natančnosti priklica tudi na drugih področjih, so
vključili nekaj pomožnih deskriptorjev. Te je možno uporabiti za predmetno označevanje in
iskanje, vendar jih je v ta namen treba povezati z vsaj enim od deskriptorjev TESE (Žižmond,
2010). V tabeli 2 prikazujemo opise osnovnih faset in mikrotezavre, ki jih TESE obsega.

Tabela 2: Prikaz osnovnih faset in mikrotezavrov TESE
Osnovne fasete in opis
Splošni pojmi: abstraktni pojmi, ki se nanašajo na vzgojo in
izobraževanje ter povezane discipline. Zajeti so cilji izobraževalnih
sistemov in uveljavljena načela ter pojmi v zvezi z vzgojnimi in
izobraževalnimi vedami.
Entitete in sistemi: stvarne in konceptualne entitete in sistemi.
Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami je uvrščeno med
izobraževalne sisteme. S pojmom "vsebina izobraževanja"
označujemo vsoto vsega, kar se poučuje.

Mikrotezavri
Teorije vzgoje in izobraževanja.

Sistemi vzgoje in izobraževanja.
Vzgoja in izobraževanje oseb s
posebnimi potrebami.
Vzgojno-izobraževalna politika in
upravljanje.
Financiranje vzgoje in izobraževanja.
Šole in druge vzgojno-izobraževalne
institucije.
Vsebina vzgoje in izobraževanja.

Procesi: dejavnosti (aktivnosti), ki omogočajo vzgojo in
izobraževanje.

Poučevanje in učenje (procesi in
metodologija).
Evalvacije, ocenjevanje, svetovanje.
Vedenje in osebnost.

Agenti: ljudje, skupine ljudi in javna ter zasebna telesa (organi),
povezani z vzgojo in izobraževanjem.

Partnerji v vzgoji in izobraževanju.

Evropska unija.
Orodja: instrumenti, ki podpirajo in dokumentirajo vzgojo in
izobraževanje in ki niso neposredno namenjeni posredovanju
vzgoje in izobraževanja.
Pojmi: okolje, v katerem potekajo vzgojno-izobraževalne
dejavnosti in uokvirjajo sam vzgojno-izobraževalni proces in
izobraževalne izide.

Informacije, komunikacije, statistika.

Politika, zakonodaja, javna uprava.
Socialno okolje (družba, kultura,
jezik, religija).
Ekonomsko okolje (ekonomija, delo,
zaposlovanje).
Jeziki.
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V TESE so deskriptorji urejeni v dvotirnem sistemu klasifikacije: osnovne fasete (področja)
tvorijo višjo stopnjo, mikrotezavri tvorijo nižjo stopnjo. Osnovne fasete (področja)
vključujejo osnovne vidike in lastnosti, ki so značiln za izbrano temo. Pri mikrotezavrih pa
gre za grozde hierarhično strukturiranih izrazov, ki pripadajo posamezni faseti. V prilogi
tega tezavra je predstavljenih tudi nekaj deskriptorjev, ki so vključeni v enostavne sezname
(Žižmond, 2010).

Tabela 3: Prikaz enostavnega seznama TESE
Seznam

Vsebina seznama

Pomožni deskriptorji

Njihov pomen je preširok za samostojno predmetno označevanje.
Potrebno jih je uporabiti skupaj z drugim deskriptorjem TESE.

Zemljepisna imena

Izrazi, ki poimenujejo vse evropske države, države OECD in
nekatere neevropske države, ki zanimajo omrežje Eurydice.
Označujejo kontinente in regije. Vključene so tudi regionalne
entitete posameznih evropskih držav z lastnim izobraževalnim
sistemom; ipd.

Stvarna imena

Izpisana so v celoti ali z akronimi.

Informacijski viri

Izrazi opisujejo vrste gradiv, ki posredujejo informacije.

TESE dopolnjujejo štirje enostavni seznami (Tabela 3). Podobno kot mikrotezavri ti seznami
vključujejo izraze s specifičnega področja po abecednem redu. Enostavni seznami so bili
pripravljeni za skupino izrazov, ki imajo splošen pomen in jih ni mogoče urediti v smiselne
hierarhije. V tabeli 4 prikazujemo posamezne kode in njihove razlage s primeri, ki se
uporabljajo v tezavru.
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Tabela 4: Prikaz enotnih kod, kratic in okrajšav v TESE s primeri
Kode
BT

Razlaga
Broader Term: hierarhije so
označene z BT1, BT2 …

MT

Microtesaurus/Flat list:
mikrotezaver/enostavni seznam
Narrower Term: hierarhije so
označene NT1, NT2 …

NT

RT

Related Term: sorodni deskriptor

SN

Scope Note/Definition

UF

Use For: "uporabi za", "uporabi
namesto"
Use: uporabi ta deskriptor za
nedeskriptor.

USE

Primer
geografija
BT naravoslovne znanosti
naravoslovne znanosti
NT geografija
IKT oprema
MT (06) (13)
participacija
NT participacija staršev
NT participacija študentov
NT participacija učiteljev
poučevanje jezikov
RT jezikovna kompetenca
jezikovna kompetenca
RT poučevanje jezikov
nesubvencionirana zasebna šola
SN Zasebna šola, ki ne prejema nobenih
javnih sredstev in svoje delovanje v celoti
financira iz zasebnih sredstev.
plača ravnatelja
UF ravnateljska plača
Načrtovanje
USE planiranje

V TESE je vzpostavljenih kar nekaj hierarhičnih odnosov. Nadrejen izraz je označen s
predpono BT (Broader Term ali širši izraz), medtem ko je podrejen izraz označen s predpono
NT (Narrower Term ali ožji izraz). V abecednem registru sta označeni le ena višja in ena
nižja hierarhična raven posameznega deskriptorja. Na hierarhičnem prikazu ni nadrejenih
odnosov, označene pa so vse ravni podrejenosti. Številke kode NT (npr. NT1) označujejo
število ravni, za kolikor je ožji izraz oddaljen od generičnega pomena. V TESE so vključeni
tudi polihierarhični odnosi. To prikazuje deskriptorje, ki jih je možno povezati z več kot
enim širšim izrazom. TESE vsebuje tudi asociativne odnose. Uporabnika, ki ga zanima
koncept enega izmed določenih izrazov (npr. poučevanje jezikov), ga po vsej verjetnosti
zanima tudi koncept drugega izraza (jezikovna kompetenca), ki je asociativno povezan s
prvim. V tezavru je vzpostavljeno recipročno asociativni odnos, ki je označen s simbolom
RT (Related Term).
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2.5 SMERNICE ZA VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA
Pri določanju novih faset gesel smo upoštevali ameriške smernice za vsebinski opis
leposlovja, Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction (2000), ki usmerjajo
predstavitev leposlovja glede na štiri fasete:
‒

literarna zvrst,

‒

literarne osebe ali skupine oseb,

‒

kraj in čas dogajanja,

‒

tema.

Literarna zvrst predvsem določa, kaj delo je in ne o čem delo govori. Z drugimi besedami,
literarna zvrst predstavlja vrsto. Npr. romani, ki pripadajo določeni literarni zvrsti, imajo
določene značilnosti, kot so kraj dogajanja, tema, vsebina. Literarne zvrsti se določajo po
dogovoru — to lahko počnejo založniki, knjigarnarji, knjižničarji in bralci. Dodelimo toliko
literarnih zvrsti, kolikor jih določimo. Katalogizatorji opozarjajo, da hkrati ne dodelujemo
širših in ožjih izrazov isti literarni zvrsti (Guidelines, 2000). V smernicah je objavljen
seznam s sorodnimi, širšimi in ožjimi odnosi literarnih zvrsti. Opazili smo, da se pojmovanje
literarnih zvrsti v ZDA in pri nas precej razlikuje. Za primer smo uporabili dve literarni
zvrsti, ki se zelo pogosto uporabljata tudi v mladinskem leposlovju. Prvi primer nakazuje,
da bajke predstavljajo ne-prednostni izraz za legende.

Legende
Uporabljajo se za dela tradicionalne pripovedi, zlasti tistih iz zgodnjih časov in se
na splošno štejejo kot zgodovinske. Legende običajno pripovedujejo o posameznih likih
(npr. Robin Hood).
Uporabi za Bajke
SI Basni
Folklora
Ljubezenske pripovedi
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Pravljice
Uporabljajo se za kratke in preproste pripovedi, ki so pogosto ljudskega izvora in
običajno namenjene otrokom. Vključuje fantazijske sile in domišljijska bitja, kot so zmaji,
škrati, čarovnice.
ŠI: Folklore
Slovenski literarni zgodovinar Janko Kos (2001) podaja naslednjo definicijo bajke: »Bajka
ali mit je oznaka za tradicionalne zgodbe mitološkega območja, tj. o bogovih, duhovih,
polbožanskih herojih in nadnaravnih silah prvotnih religij, lahko pa nastajajo bajke tudi na
podlagi umetnih mitoloških predstav kot zgolj literarne tvorbe izmišljenega sveta. Bistvena
za bajko je torej motivna navezanost na mitologijo katere koli vrste, medtem ko je njena
zunanja forma svobodna, lahko verzna ali prozna. Po notranji zgradbi je pretežno epska«
(Kos, 2001). Definicija legende pravi: »Legenda je praviloma izraz za kratko zgodbo na
motive krščanske religije, njenih prvotnih sporočil, predvsem pa iz življenja njenih svetnikov
in mučencev. Ta motivna osnova je v legendi lahko svobodno preoblikovana ali celo
popolnoma izmišljena. Po svojem notranjem sestavu je pripovedna, sicer pa mogoča v verzih
ali prozi« (Kos, 2001). Kot smo razbrali iz definicij slovenskega književnega teoretika, je
razlika v pojmovanju legende in bajke precejšna. Ameriške smernice pa ti dve zvrsti
označujeta za ekvivalenčni odnos, kar pomeni, da sta sinonima. Pri takšni razliki, ki se kaže
v definiranju literarnih zvrsti, so bile smernice za ta del opisa leposlovja v zelo majhno
pomoč. Šauperlova (2005) prav tako ugotavlja, da nekatera gesla iz seznama ameriških
smernic izstopajo, saj jih težje prevedemo in nas postavijo pred dilemo, za katero literarno
zvrst gre.
Splošni geslovnik COBISS.si opredeljuje, da legende uporabimo za izročila, ljudske
pravljice in ljudske pripovedke. Prav tako pa SGC opredeljuje legende kot širši izraz za
književnost in pripovedke ter kot sorodni izraz za basni, eksemple, folkloro, ljudska
verovanja, mit, mitiologijo ter za srednjeveške viteške romane in pesmi. V SGC-ju izraz
bajka ne obstaja, obstaja pa pomensko isti izraz mit, ki ga uporablja tudi za mite in mitične
pripovedi. Kot sorodne izraze pa opredeljuje alegorijo (likovna umetnost), legende,
mitologijo in ustno izročilo.
Drugo faseto ameriških smernic predstavljajo literarne osebe. Obravnava osebna in
korporativna, resnična in izmišljena imena ali osebe. »Ameriške smernice predvidevajo, da
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se imena kot predmetne oznake oblikujejo po pravilih za oblikovanje značnice« (Zwitter,
2005). Vedno pa je potrebno, da izmišljenim osebam dodelimo kvalifikator, npr. Noe
(svetopisemska oseba) (Guidelines, 2000).
Tretja faseta obsega po ameriških smernicah predstavlja kraj dogajanja. Tako kot literarne
osebe je lahko tudi kraj izmišljen in ga je v tem primeru potrebno opremiti s kvalifikatorjem,
npr. Narnija (izmišljen kraj). Za čas dogajanja uporabimo uveljavljena zgodovinska
kronološka gesla in jih, če je potrebno, podrobneje razdelimo (Guidelines, 2000).
Zadnja faseta opredeljuje temo, ki jo po ameriških smernicah opisujemo z gesli Iz
Geslovnika Kongresne knjižnice (Library of Congress Subject Headings). Vsako delo lahko
dobi več gesel, a mora vsako predmetno oznako spremljati določilo »Fiction«, »Drama«,
»Poetry« (Guidelines, 2000).

2.6 PRIKAZ TEZAVRA – KAUNOKKI FINNISH FICTION THESAURUS
Na podlagi začetnih projektov v zvezi s Finskim splošnim tezavrom (Finnish General
Thesaurus) se je vprašanje o centraliziranemu označevanju leposlovja pojavilo zelo kmalu.
Ta dejavnost je bila nujna, saj je označevanje leposlovja zahtevno delo. Univerzitetna
knjižnica v Helsinkih se je odločila, da bo z BTJ Group Ltd začela projekt, z namenom
ustvariti predmetne oznake za leposlovje. Te predmetne oznake so bile kmalu spremenjene
v obliko tezavra. Prvi je bil testiran v Finski splošni knjižnici in prva izdaja tezavra
Kaunokkija je izšla v letu 1996 (Saarti, 1999).

Prvi problem pri nastajanju predmetnih oznak je bila struktura, po kateri naj bi se izraze
zbiralo in organiziralo. Uredništvo Kaunokki je odločilo, da morajo biti predmetne oznake
urejene v obliki tezavra. Organizacija tezavra bi morala upoštevati nekaj predlogov
klasificiranja leposlovja. Kot dodatek je na koncu mogoče videti abecedni seznam vseh
izrazov tezavra. Fasete, ki so jih uporabili, so:
‒

Izrazi, ki opisujejo leposlovne žanre in njihova pojasnila;

‒

Izrazi, ki opisujejo dogodke, motive in teme;

‒

Izrazi, ki opisujejo osebe;
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‒

Izrazi, ki opisujejo lokacijo;

‒

Izrazi, ki opisujejo čas;

‒

Izrazi, ki opisujejo ostale, pogosto tehnične in tipografske aspekte.

Od zgoraj omenjenih faset so bile štiri (dogodki, osebe, prostor in čas) omenjene v skoraj
vseh študijah o kategorizaciji leposlovja. Pogosto so bile tudi uporabljene kot glavne
kategorije leposlovnega gradiva. V skupini »ostalo« so vključeni izrazi, ki opisuje aspekte
izven teksta vsebine, obenem so to tudi aspekti, po katerih sprašujejo v knjižnicah. Prva širša
uporaba Kaunokki tezavra je bila v Municipal Library, Kajaani na Finskem. Na začetku je
bilo na knjigo dodeljenih okrog deset izrazov. Kasneje se je številka povečala na dvajset
izrazov. Povprečje pa se je vrtelo okrog petnajst izrazov na knjigo. Problem je bil v tem, da
je lahko nekdo knjigo pri opisovanju interpretiral preveč osebno. Zato je problematične
primere vedno obravnavalo več knjižničarjev (Saarti, 1999).

Tezavri in geslovniki za leposlovno gradivo so se razvijali predvsem zaradi individualnih
potreb knjižnice in/ali zaradi neke osebne pobude. Eden od glavnih problemov pri
načrtovanju tezavra za leposlovje je dejstvo, da so bili knjižnično informacijski sistemi
grajeni na obstoječih standardih, večinoma na različnih MARC formatih. Zaradi tega mora
označevanje leposlovnih del ustrezati standardom, razvitih za stvarno literaturo. To povzroča
problem, saj je označevanje leposlovja vedno razdeljeno v logične in smiselne fasete (Saarti,
1999).
3. PIONIRSKA IN GESLJENJE MLADINSKIH DEL

3.1 RAZVOJ PIONIRSKE
Pionirska knjižnica v Ljubljani deluje od leta 1948. Ustanovljena je bila pod imenom Mestna
pionirska knjižnica kot zunanji oddelek Mestne ljudske knjižnice. Svoje prve prostore je
sprva imela v Ljubljani na Gradišču 2, kasneje se je preselila na Trg revolucije 7. Vodil jo je
prof. Franček Bohanec. Prvih nekaj let je kar nekajkrat spremenila lokacijo in doživela
reorganizacije. Od 1954 do 1961 je bila samostojna ustanova. Pionirska knjižnica je bila
takrat ustanova za umetnostno vzgojo in ustvarjalne dejavnosti mladih, kasneje se je
preimenovala v Center za estetsko vzgojo mladih. Poleg knjižničnega oddelka je imela na
voljo tudi jezikovni, likovni, gledališki, glasbeni, filmski in plesni oddelek. Center se je s
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preselitvijo vseh oddelkov, razen knjižničnega in kiparskega, reorganiziral v Zavod Pionirski
dom. Leta 1978 se je ločila od Pionirskega doma in se kot enota MKL vključila v mrežo
javnih knjižnic, tri leta kasneje je postala del Knjižnice Otona Župančiča. Danes v okviru te
knjižnice deluje na Kersnikovi 2. Pomemben pečat Pionirske knjižnice je pustila Martina
Šircelj, saj je v času njenega vodenja Pionirska knjižnica postala vzorčna knjižnica za
mladinske in šolske knjižnice v Sloveniji. Zelo pomembno je bilo sodelovanje in
povezovanje sodelavcev Pionirske knjižnice z mladinskimi in šolskimi knjižničarji, ne samo
znotraj Slovenije, temveč tudi z drugimi državami tedanje Jugoslavije (Pogačar Tratnik,
2011).
Pionirska knjižnica je imela v začetku šestdesetih let vse skupaj čez dvajset tisoč knjig. Na
oddelku izposoje za otroke in na oddelku za mladostnike je bil leposlovni knjižni fond urejen
po starostnih stopnjah bralcev, poučne knjige pa so bile urejene po prirejeni Univerzalni
decimalni klasifikaciji (v nadaljevanju UDK). Uporabniki so imeli na voljo prost dostop, v
pomoč pa je bil knjižnični katalog, listkovni katalog (križni, abecedni imenski in naslovni
katalog), tematski katalog za leposlovje, katalog naslovov posameznih pesmi, zgodb in
pravljic v zbirkah avtorskih in ljudskih monografskih in periodičnih izdaj ter sistematski in
geselski katalog za poljudnoznanstvene knjige (Pogačar Tratnik, 2011).
Leta 1972 so interne predstavitve knjig prerasle v tako imenovane strokovne srede, ki so še
danes pomembna strokovna, izobraževalna in informativna druženja knjižničarjev iz cele
Slovenije. Strokovne srede se izvajajo mesečno, kjer razpravljajo o novih pobudah in
projektih za spodbujanje branja in razvoj mladinske literature in knjižničarstva. V
osemdesetih letih je bila Pionirska knjižnica bogatejša z novimi mediji (z avdio in video
kasetami ter gramofonskimi ploščami). Z reorganizacijo strokovnih služb v NUK Pionirska
knjižnica od leta 1985 ni imela več priznanega formalnega statusa matične službe za
mladinske in šolske knjižnice, kljub temu pa je svoje strokovno delo opravljala še naprej ter
ga opravlja še danes (Pogačar Tratnik, 2011).
V devetdesetih letih so se splošne knjižnice začele vključevati v knjižnični informacijski
sistem Slovenije. Knjižnica Otona Župančiča se je v sistem vključila že leta 1991 in
postopoma pripravljala prehod na računalniške storitve, najprej z obdelavo gradiva in nato z
avtomatizirano izposojo v letu 1994 (Pogačar Tratnik, 2011). Pionirska knjižnica kot
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osrednja institucija organizira in pripravlja različne projekte, akcije in knjižnične dejavnosti.
Pod idejnim vodstvom Tilke Jamnik že dolga leta organizira različne vrste knjižnih kvizov,
ki predstavljajo moderno obliko knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Seznanja o
literarnih nagradah v slovenskem in svetovnem prostoru, o knjižnih novostih, o prireditvah
za odrasle in otroke. Organizira in koordinira projekt Moja najljubša knjiga, ki jo
pripravljajo slovenske šolske in splošne knjižnice. Pomen tega projekta je, da mladi bralci
izbirajo dve svoji najljubši knjigi – ena je slovenska knjiga, druga pa v slovenščino
prevedena knjiga (Blažič, 2011).
V letu 2005 so v Pionirski knjižnici v sodelovanju s petimi slovenskimi knjižnicami izvedli
raziskavo postavitve in opreme monografskih publikacij v mladinskih oddelkih splošnih
knjižnic. Analizirali so posebne zbirke knjižnic, razporeditev in razvrstitev določenih
monografskih publikacij za mlajše otroke, za srednje starostno obdobje in za mladostnike.
Raziskovali so, kako enotni in skladni so z zapisovanjem elementov signature, ki so razvidni
na gradivu in v računalniških katalogih. Spremljali so tudi enotnost in razlike v zunanji
opremi gradiva, barvne in/ali slikovne oznake (Ločniškar-Fidler, 2006). V letu 2010 so
realizirali novo postavitev gradiva. Bistvo nove postavitve je postavitev mladinskega
leposlovja po bralnih perspektivah (Steinbuch, 2013).
Pomembna pridobitev Pionirske je zagotovo tudi »zlata hruška«, ki pomeni oznako za
kvalitetno mladinsko knjigo. V ta namen Pionirska založbam podeli priznanje zlata hruška,
za izvirno slovensko delo in izvirno poučno knjigo, ter skupaj s Slovensko sekcijo IBBY
tudi priznanje za kakovosten prevod (Pogačar Tratnik, 2011).

3.2 TRADICIJA GESLJENJA PIONIRSKE
Pionirska knjižnica je v Sloveniji prva začela sistematično opisovati mladinsko leposlovje z
gesli. S tem so se odločili ukvarjati predvsem zaradi samih potreb bralcev. Njihova vprašanja
so bila vse bolj vsebinsko natančna, leposlovnega gradiva pa je bilo vse več. Sčasoma je bilo
knjižničarju informatorju nemogoče poznati tako širok izbor gradiva. Seznam gesel bazira
na osnovi SSG, dopolnjeval pa se je s strokovno pomočjo NUK (Stubelj, 2006).
Po večini knjižnic je tradicija zapisovanja gesel leposlovnim delom zamrla predvsem s
prehodom na računalniške kataloge, saj je opisovanje zahtevno in zamudno delo. V Knjižnici
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Otona Župančiča to tradicijo še vedno ohranjajo (Stubelj, 2011). Iz tabele 5 je razvidno, kje
in v kakšnem obsegu so bila gesla objavljena.

Tabela 5: Prikaz zgodovine gesljenja Pionirske
Objavljeno / se
nahaja v
od prib 1960
dalje: »javni
katalog«
Pionirske
knjižnice za
otroke in
mladino (takrat
dostopno v
knjižnici)

Obseg
do leta 1990
preko sto tem
(gesel)

Naslov
(poimenovanje)
Tematski katalog
(listkovni)
To je zametek gesljenja
leposlovja.

PRIROČNIKI s pregledi knjig z letnico izdaje:
1948—1990
nima gesel
/
1991—1997
nima gesel
/
1998
prib.
Kazalo gesel in
osemdeset
literarnih zvrsti
gesel
1999
prib.
Kazalo gesel in
osemdeset
literarnih zvrsti
gesel

Opomba
Z začetkom Strokovnih sred (1972)
se po udeležencih teh sred širi
tematski katalog (gesljenje) po
Sloveniji s prepisovanjem.
Med prvimi temami (gesli) so že:
begunci, divji zahod, doživljaji
dečkov in deklic, gusarji, Indijanci,
otroci v NOB, pustolovščine, rasno
vprašanje, sodobni problemi, šola,
vesolje, vitezi, živali in narava …
/
/
/

Navedba iz Priročnika: »Gesla za
mladinsko književnost sta po
predlogu obstoječega geslovnika
knjižnice Otona Župančiča v
Ljubljani skupaj posodobili in
uredili enoti knjižnice Otona
Župančiča v Ljubljani: Pionirska
knjižnica in Oddelek nabave in
obdelave gradiva. Gesla
je
pregledala in z dopolnitvami
sprejela Komisija za vsebinsko
obdelavo (pri NUK) junija 1998.
leta. Geslovnik je objavljen v
prilogi Knjižničarskih novic 8
(1998) 8–9« (Jamnik, Lavrenčič
Vrabec, Mlakar, Pogačar; 1999, str.
4).
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Tabela 5: Prikaz zgodovine gesljenja Pionirske (nadaljevanje in konec)
Objavljeno / se
nahaja v
2000

Obseg
1 kolona, 3
strani
1 kolona, 4,5
strani

Naslov
(poimenovanje)
Predmetno kazalo
Predmetno kazalo

2001

2002
2003
2004
2005

2 koloni, 4
strani
3 koloni, 3,5
strani
3 koloni, 4
strani
2 koloni, 6

Predmetno kazalo
Predmetno kazalo
Predmetno kazalo
Predmetno kazalo

Opomba
Navedba iz Priročnika (ista
navedba kot iz leta 1999).
Navedba iz Priročnika: »GESLA, s
katerimi je opremljena posamezna
knjiga v izboru, so vzeta iz
Geslovnika, ki ga je pripravila
Knjižnica Otona Župančiča, enota
Pionirska knjižnica, in ga je
pregledala ter z dopolnitvami
sprejela Komisija za vsebinsko
obdelavo (pri NUK) junija 1998,
objavljen pa je bil v prilogi
Knjižničarskih novic (1998) 8-9«
(Mlakar, 2001, str. 10).
Navedba iz Priročnika (ista
navedba kot iz leta 2001).
Navedba iz Priročnika (ista
navedba kot iz leta 2001).
Navedba iz Priročnika (ista
navedba kot iz leta 2001).
Ker je geslovnik že precej razširjen,
v Priročnikih ni več navedbe o

strani
…

geslih.

…
…
danes

3 kolone, 5,5

Predmetno kazalo

/

strani

Vir (Zadravec, osebna komunikacija, 13. 1. 2016)

Torej Pionirska knjižnica je gesla dopolnjevala z uvedbo tematskega kataloga, ki je bil precej
let eden od najbolj obleganih predmetov. Po letu 1985 ročno razmnoževanje kataložnih
listkov Pionirske knjižnice prevzame skupna obdelava KOŽ. Za potrebe tematskega
kataloga Pionirske so kopirali standardne kataložne zapise. Mladinski knjižničarji so po
končani strokovni sredi gesla prepisovali za svoje knjižnice po Slovenji. Gesla sta, po
predlogi obstoječega geslovnika KOŽ, skupaj posodobili in uredili enota Pionirske knjižnice
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in Oddelek nabave in obdelave gradiva. Nato jih je je pregledala in z dopolnitvami sprejela
Skupina za obdelavo in ureditev knjižničnega gradiva v mladinskih knjižnicah (v
nadaljevanju Skupina), pri Enoti za razvoj knjižničarstva v NUK. Tisti čas je bilo vključenih
okrog sto gesel, ki so bila v prilogi Knjižničarskih novic iz leta 1997 tudi objavljena. Od
takrat naprej so imeli dogovor s Skupino, o obdelavi in ureditvi knjižničnega gradiva v
mladinskih knjižnicah, čemur je naslednje leto sledil urejen geslovnik po njihovih pravilih.
V tem času so se zavedali problematike vsebinske obdelave mladinske književnosti
(Isakovič, Novljan, 1997). Potreba po takem načinu reševanja se je izrazito pojavila z
računalniško obdelavo gradiva. Rešitev so našli v zadolžitvi strokovnjaka za spremljanje
tega specifičnega področja obdelave. Pri oblikovanju priporočil so izhajali iz usmeritve, da
mora biti uporabniku omogočeno oblikovanje poizvedbe v naravnem jeziku in rangiranje
dokumentov po načelu relevantnosti (Popovič, 1991). Skupina je obravnavala predlog gesel
za mladinsko književnost, ki ga je pripravila Knjižnica Otona Župančiča. Skupina je ta gesla
z dopolnitvami sprejela kot priporočilo za vsebinsko obdelavo knjižničnega leposlovnega
gradiva v mladinskih knjižnicah. V letu 1998 je Komisija za vsebinsko obdelavo (v
nadaljevanju Komisija) gesla pregledala in v prilogi Knjižničarskih novic ponovno objavila
seznam.
Nekaj več o tematskem katalogu piše Žnidarjeva (1961), in sicer v članku revije Knjižnica.
Katalog je urejen po geslih, ki so razvrščena po abecednem redu (torej abecedni stvarni
katalog). Ta gesla zajemajo najrazličnejše teme leposlovnih knjig, ki so sicer razdeljene na
policah le po starostnih stopnjah, ne glede na temo, vsebino. S pomočjo različnih gesel lahko
posamezno knjigo natančno opredelimo in opišemo. Ista knjiga tako mnogokrat dobi več
različnih gesel. Ni nujno, da so bile takrat v tematskem katalogu prav vse knjige, ki jih je
knjižnica imela. Pri nekaterih je bila mogoče tema premalo izrazita, da bi jo lahko opredelili.
Za druge pa se je lahko izkazalo, da so premalo kvalitetne in jih zato niso želeli posebej
poudariti v katalogu.
Zadravec(1990) prikazuje shemo, iz katere je razvidna podoba knjižnice. Za našo temo je
predvsem pomembna informacija, ki pove, katere kataloge je v tistem času Pionirska
knjižnica uporabljala (Abecedno imenski katalog, UDK, Geselski leposlovni in za poučne
knjige, Naslovni za monografije, Abecedno imenski katalog ilustratorjev, Katalog zbirk,
Katalog člankov, Katalog Artoteke in Katalog kaset).
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S Priročnikom (Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998), ki je izšel leta 1999, je
Pionirska knjižnica katalog gesel izkoristila in predstavljene knjige opremila tudi z gesli. V
dogovoru s Komisijo sta sklenili, da zbira predloge vseh knjižnic in jih enkrat na leto pošlje
njej v pregled. Vendar je v letih med 2005—2007 ta izmenjava dokončno zamrla: knjižnice
niso pošiljale predlogov in tudi Komisija se je reorganizirala. S sodelovanjem z NUK-om so
želeli formalizirati vsaj delček dejavnosti Pionirske knjižnice, vendar se ni izšlo. V praksi je
geslovnik vseeno »sodeloval« z gesljenjem v katalogu COBISS. Ob formalnem geslovniku
NUK, ki so ga upoštevali, so različne knjižnice vnašale še prosto oblikovana gesla. Za KOŽ
in kasneje MKL so uporabljali geslovnik, ki se je od leta 2004 širil z zapisi v Malo knjižnico
(v naslednjem poglavju podrobnejše predstavimo Malo knjižnico). Po vseh poskusih
formalizacije geslovnika danes več ne predstavlja takšne vrednosti kot COBISS. Zato
razmišljajo o njegovi praktični vrednosti in izvedbi, ki koristi tako potrebam priročnika in
kot pomoč knjižničarju pri obdelavi mladinskih knjig (Zadravec, osebna komunikacija, 13.
1. in 22. 1. 2016).
Z Malo knjižnico je Pionirska knjižnica začela leta 2004 in od takrat dalje se je prenehalo
uporabljati listkovni tematski katalog. Od takrat naprej gesljenje poteka elektronsko,
listkovni katalog pa je ostal kot »znamenitost« na oddelku Pionirske v 2. nadstropju
(Zadravec, osebna komunikacija, 18. 1. 2016)

3.3 MALA KNJIŽNICA – PODATKOVNA BAZA KNJIG ZA OTROKE IN MLADINO
Mala knjižnica ponuja natančne podatke o vseh izdanih mladinskih knjigah, zato je zelo
pomembno orodje. Z njo je bila vzpostavljena tehnična infrastruktura, ki podpira delovanje
Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig.
Mala knjižnica je spletna osnova in predstavlja interni katalog, ki v največji meri služi za
izdelavo Priročnika kakovostnih mladinskih knjig. Pred vzpostavitvijo njenega sistema leta
2005 so v Pionirski knjižnici z različnimi predlogi za digitaliziranje podatkov v namen
izdelovanja priročnikov načrtovali in urejali bazo podatkov že nekaj let pred tem. Namreč
že takrat so videli problematiko v brskanju po obsežnih in vse bolj številnih kazalih in
seznamih. Mala knjižnica prav tako služi izdelovanju najrazličnejših statističnih pregledov,
saj se v sistem vpisuje osnovne in druge pomembne podatke knjižne mladinske produkcije.
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Sistem nudi pregled velikega števila mladinskih knjig, saj dosledno in redno vanj vnašajo
podatke o novih izdajah (Okorn, 2015).
Mala knjižnica je po zasnovi profesionalno orodje za vse, ki se ukvarjajo s knjigo,
namenjeno otrokom in mladini. Nekdanji interni katalogi in informacijske zbirke Pionirske
knjižnice pridobijo virtualno obliko in razsežnost. Mala knjižnica omogoča obiskovalcu
interneta, da si pregledni in priporočilni seznam, doslej poznan v tiskani obliki, tudi natisne.
Natisne ga lahko v celoti ali po svoji poklicni potrebi ali osebni meri izbere v obliki, ki jo je
navajen. Predstavlja sodoben način zbiranja, oblikovanja in uporabe podatkov. Sistem je
večnamenski, saj je namenjen priporočilnim in drugim seznamom ter uporaben pri
glasovanju za Mojo najljubšo knjigo. Koristi pri raznih statističnih obdelavah. Je večnivojski
sistem, saj ga lahko uporabljajo strokovnjaki in knjižnični uporabniki (Jamnik, Zadravec,
2007).

3.3.1 Sistem Male knjižnice
Mala knjižnica ni javno dostopen sistem, temveč ga lahko uporabljajo le tisti, ki se
registrirajo s svojim uporabniškim imenom in geslom ter jim to omogoča Pionirska. Sistem
omogoča brskanje po posameznih šifrantih: založba, zbirka, vsebinska gesla, ne-vsebinska
gesla, žanr, jezik, književnost, postavitev, stopnja, območje, splošna knjižnica, avtor,
postavitev vsebinska (Slika 1).
Za iskanje po sistemu imamo na voljo dve vrsti iskanja – iskanje in iskanje seznami. Iskanje
nam z določeno zahtevo, ki jo vnesemo v iskalna okenca, ponudi rezultat po abecednem
seznamu, brez notranje razdelitve po katerih koli skupinah. Vsak rezultat lahko razširimo z
znakom »+« in nam pokaže podrobnejši opis (stopnjo, gesla, anotacijo), zank »*« pa nam
pokaže podrejeni seznam vnosov (morebitne pesmice, zgodbice, pravljice). Iskanje seznami
pa nam ne omogoča možnosti vpogleda v podrobnejše zapise. Ima možnost sortiranja
zadetkov po vsebinskih skupinah in znotraj teh po abecedi. Rezultat pa pokaže vse, vključno
z gesli, ikonami in anotacijami (pri iskanju to pokaže samo izbira »*« pri posameznem
naslovu). Najbolj pomembna razlika, ki jo Iskanje seznami ponuja, je možnost izbire
dodatnih seznamov, ki nam jih urejeno že izpiše pri rezultatu dobljenih zadetkov.
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Mala knjižnica omogoča tudi izpis raznih statistik glede na vrsto, namembnost, stopnjo, jezik
izvirnika, vsebinsko skupino, vidik, avtorstvo in vsebino, založništvo in žanr.

Slika 1: Prikaz sistema Mala knjižnica
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3.3.2 Cilji Male Knjižnice
V začetku si je Mala knjižnica zastavila dva strateška cilja. Kot projekt najprej želi ponuditi
strokovnjakom (knjižničarjem, avtorjem, prevajalcem, ilustratorjem, založbam, teoretikom
iz FF in PF, mentorjem ipd.) kvalitetno orodje, ne le za pridobivanje bibliografskih
informacij (kot je COBISS) ampak tudi orodje za kompleksnejše raziskave in analize na
razmeroma enoten in enostaven način tako za knjižno kot za neknjižno gradivo ter članke z
naslednjimi operativnimi možnostmi:
‒

Lastni izbori;

‒

Možnost iskanja podatkov o avtorjih, poreklu, naslovih in geslih tudi iz naslova dela
podrejenih vsebin (proze in poezije);

‒

Možnost izdelave statističnih pregledov iz vseh podatkov baze;

‒

Možnost sprotnega sporočanja pripomb ali napak uredništvu;

‒

Možnost vstopa iz vpisa referenc na ustrezne relevantne strani na internetu.

Kot drugi strateški cilj pa je izdelava poljudne različice uporabe na internetu, in sicer iskalnik
za otroke. Ta naj bi imel predvsem možnosti iskanj branj po meri (okusu), iskanje
priporočenih knjig, možnost pregleda domačih branj (seznami šol), možnost pregleda
bralnih značk (vsi aktualni seznami) in raziskovalno branje (teme, gesla, reference) (Jamnik,
Zadravec, 2007).

3.4 PRIROČNIK ZA BRANJE KAKOVOSTNIH MLADINSKIH KNJIG

Poslanstvo Pionirske je spodbujanje branja in opozarjanje na kvalitetno in nekvalitetno
vsakoletno slovensko produkcijo. S tem namenom vsako leto pripravijo pregleden seznam
mladinskih del in se ga uporablja kot priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Je
nepogrešljiv pri strokovnem delu, knjižnični vzgoji in v pomoč pri nabavi knjig za knjižnice.
Navsezadnje je namenjen tudi vsem posameznikom, ki poskrbijo, da bo otrok poslušal oz.
bral kakovostne knjige (Priročnik, 2016).
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3.4.1 Kratek razvoj priporočilnih seznamov
Priporočilni seznami imajo dolgoletno tradicijo, saj jih Pionirska knjižnica pripravlja že od
leta 1972. Seznami so bili vedno skupinsko delo študijskega in mladinskega oddelka
knjižnice, kar jim skupaj z zunanjimi, neodvisnimi sodelavci daje visoko stopnjo strokovne
objektivnosti. Skozi zgodovino svojega izhajanja so bili Seznami sicer objavljeni v različnih
periodičnih publikacijah, kot npr. v revijah Otrok in knjiga, Prosvetni delavec, Šolska
knjižnica, Mlinček prostega časa (Blažić, 2007).
Pionirska že dve desetletji pripravljala anotirane priporočilne sezname, izbore knjig, z
namenom da opozorijo mladinske in šolske knjižničarje ter bralce na dobre in kvalitetne
knjige. Ob hitri rasti založnike dejavnosti je še bolj okrepila svojo recenzijsko in obenem
izobraževalno dejavnost. Prva leta so bili priporočilni seznami objavljeni v reviji Otrok in
knjiga in posredovani Bralni znački, ki jih je objavljala v svojih publikacijah. Ti seznami so
bili namenjeni predvsem mentorjem bralnih značk (Pogačar, Tratnik; 2011).
Tabela 6: Kronološki pregled priporočilnih seznamov oz. priročnikov
Zaporedna št.

Leto izdaje

Naslov priročnika oz. seznama

1.

1991

Seznam izbranih knjig od leta 1948 do 1990

2.

1998

Priporočilni seznam: izbor iz let 1991—1997

3.

1999

Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998

4.

2000

Priporočilni seznam mladinskih knjig: (izbor iz leta 1999)

5.

2001

Med tabuji in fantastiko: izbor mladinskih knjig iz leta 2000 po temah,

Priročnika

zvrsteh in žanrih
6.

2002

Lov na klone in superjunake: na sledi popularnim knjižnim zbirkam za
mladino : izbor mladinskih knjig iz leta 2001 po temah, zvrsteh in žanrih

7.

2003

Kozmični poljubi vzporednih svetov: izbor mladinskih knjig iz leta 2002
po temah, zvrsteh in žanrih

8

2004

Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe: pregledni in
priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in
žanrih
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Tabela 6: Kronološki pregled priporočilnih seznamov oz. priročnikov (nadaljevanje in
konec)
Zaporedna št.

Leto izdaje

Naslov priročnika oz. seznama

2005

Klicarji zvezd: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta

Priročnika
9.

2004 po temah, zvrsteh in žanrih
10.

2006

Padci in igre: pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta
2005 po temah, zvrsteh in žanrih

11.

2007

O niču, idejah in koncu sveta: pregledni in priporočilni seznam
mladinskih knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh in žanrih

12.

2008

Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive: pregledni in
priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2006 po temah, zvrsteh in
žanrih

13.

2009

Pogled na drugo stran: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
2009: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2008

14.

2010

Ozvezdje knjiga: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010:
pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2009

15.

2011

Geneze: poti v bistroumne nesmisle: priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig 2011: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta
2010

16.

2012

Algoritem arene: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2012:
pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 201

17.

2013

Ekvilibristika branja: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
2013: pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2012

18.

2014

¿60:40?: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014: pregled
knjižne produkcije za mladino iz leta 2013

19.

2015

Človeknejezise: priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015:
pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2014.

Tabela 6 prikazuje izdane priročnike oz. sezname kakovostnih mladinskih knjig. Leta 1991
je Pionirska knjižnica pripravila priporočilni seznam izbranih mladinskih knjig od leta 1948
do 1990 za branje v prostem času. Seznam je sestavila Saša Vegri (1991), vključeval je
sedemsto sedemdeset knjig. Razlog za nastanek tega seznama je bila vzpodbuda
predstavnikov mentorjev Bralnih značk. Izbor knjig je nastajal v Pionirski knjižnici. Nastal
je bibliografski popis knjig po knjižnih zbirkah, namenjenih otrokom in mladini. Seznam
obsega tudi tiste knjige, ki niso najkakovostnejše, saj je bilo najpomembnejše, da pri otroku
vzbudimo zanimanje za knjigo. Nazadnje je ta seznam računalniško obdelal Vojko Zadravec.
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S tem je bilo odprtih veliko možnosti izbiranja naslovov in avtorjev za sestavljanje seznamov
po najrazličnejših vidikih. Leta 1998 je knjižnica pripravila »Izbor priporočenih knjig
1991—1997, ki ga je kot samostojno publikacijo izdal Zavod republike Slovenije za šolstvo.
Od leta 1999 pa Pionirska knjižnica redno letno objavlja Pregledni in Priporočilni seznam
mladinskih knjig iz preteklega leta kot svojo publikacijo. Publikacija se od leta 2009 imenuje
»Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig« (Pogačar, Tratnik; 2011).

3.5 POSTAVITEV GRADIVA V PIONIRSKI
Že na samem začetku je pomembno, da ločujemo med dvema pojmoma, in sicer deskripcija
in kategorizacija. Deskripcija zajema vse postopke, ki jih uporabljamo pri knjižnični
klasifikaciji leposlovja. Kategorizacija pa se nanaša na razvrščanje in grupiranje
mladinskega knjižničnega gradiva na policah v sami knjižnici (Pogorelec, 2004). V našem
magistrskem delu se bomo ukvarjali predvsem z deskripcijo mladinskega knjižničnega
grdiva v sistemu Male knjižnice. Kategorizacija predstavlja temo, ki je vsebinsko precej
oddaljena od našega raziskovalnega problema. Kljub temu jo bomo predstavili, saj
predstavlja enega izmed šifrantov Male knjižnice. Ker želimo prenoviti geslovnik Pionirske,
bo to v prihodnosti pomenilo tudi spremembe uporabe sistema Male knjižnice. Nove
postavitvene skupine so oblikovano enovito in razumljivo. Koncept postavitve mladinskega
leposlovja je zasnovan na bralnih perspektivah. Skupine so oblikovane glede na:
‒

bralno stopnjo (samostojni bralec in nesamostojni bralec);

‒

literarne zvrsti (proza, poezija, dramatika);

‒

bralno namembnost (začetno branje, družinsko branje);

‒

stopnjo zahtevnosti branja (žanrska pripoved, problemska pripoved) in

‒

bralne interese in potrebe.

Da bi bila razdelitev še bolj natančna, pa znotraj teh skupin piktogrami ponazarjajo žanrsko
raznolikost in literarne tematike ter namembnost (Kemperle, Šauperl; 2012).
Stara razvrstitev pa je glede na priporočila knjižno gradivo razvrstila na:
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‒

Leposlovna dela v slovenskem jeziku, ki so razporejena glede na starostna obdobja
v posamezne skupine (starostne stopnje) in na posebno skupino za ljudsko slovstvo:
S slikanice, C leposlovje za najmlajše, P leposlovje za srednje starostno obdobje, M
leposlovje za mladino in L ljudsko slovstvo.

‒

Tujejezično leposlovje, ki je razporejeno po jezikovnih skupinah; v okviru vsakega
jezika je lahko razdelitev leposlovja urejena po starostnih stopnjah.

‒

Strokovno gradivo, ki je ne glede na jezik urejeno po sistemu UDK; podrobnejša
razdelitev gradiva v skupine in podskupine, kakor jih določa UDK, je odvisna od
zaloge gradiva, potreb uporabnikov in od ustreznih prostorov v knjižnici (LočniškarFidler, 2006).

Zadnja raziskava, ki je bila opravljena na to temo, je bila opravljena z vidika šolskih
knjižničarjev. Pokazala je, da velika večina podpira ureditev leposlovja po starostnih
stopnjah v knjižnicah osnovnih šol, saj se ujemajo s tremi vzgojno-izobraževalnimi obdobji
v devetletki. Večina šolskih knjižničarjev je do nove postavitve leposlovja v MKL kritična.
Navsezadnje menijo, da gre pravzaprav za postavitev splošne knjižnice, ki ima drug namen
kot šolska knjižnica (Steinbuch, 2013).
4. METODE IZDELAVE TEZAVRA
V tem poglavju bomo predstavili metodo gradnje tezavrov po primerih več različnih
avtorjev. Prvi primer bomo povzeli po učbeniku Metodologija izdelave tezavra, ki ga je
napisal Jože Urbanija. Drugi primer bomo povzeli po priročniku z naslovom Thesaurus
construction and use, ki je nastal pod peresom treh avtorjev: Jean Aitchison, Alan Gilchrist
in David Bawden. Tretji primer pa zajema Smernice za izdelavo tezavra MoTIF. Nazadnje
bomo opisali in predstavili še naš primer izdelave kontroliranega seznama deskriptorjev
Pionirske.
Kot pripomoček za vsebinsko poizvedovanje se lahko uporablja tudi tezavre zbirk ali
geslovnike. Tezaver omogoča izvedbo iskanja s kontroliranimi izrazi in tako uporabniku
omogoči, da izbere najbolj primeren iskalni izraz. Preko nesprejetih izrazov uporabnika
usmerijo k sprejetemu, z njimi omogoča bolj konsistentno iskanje, zmanjša in poenoti število
pojmov za opis posameznega dokumenta in tako deluje kot primeren pripomoček za
poizvedovanje (Lambert in Lambert, 2003, Chowdhury in Chowdhury, 2003).
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4.1 GRADNJA TEZAVRA PO URBANIJI
Obstajajo smernice za oblikovanje in razvoj znanstvenih in tehničnih tezavrov, ki so
upoštevane v mednarodnih standardih: ISO 2788 – Documentation – Guidelines for the
establishment and development of monolingual thesauri (Dokumentacija - Smernice za
zasnovo in razvoj enojezičnih tezavrov), ISO 5964 – Documentation – Guidelines for the
establishment and development of multilingual thesauri (Smernice za zasnovo in razvoj
večjezičnih tezavrov) in ISO 5963 – Documentation – Methods for examining documents,
determiniing their subjects, and selecting indexing terms (Dokumentacija - Metode
pregledovanja dokumentov, določanje njihove vsebine in indeksiranih izrazov). Kar je
najpomembnejše, v učbeniku so sheme izdelovanja tezavrov oblikovane po predlogah v teh
navedeni ISO standardih.
Tezaver se sestavi z določenim namenom, v določeni stroki (Urbanija, 1996). V našem
primeru to pomeni z namenom lažjega in natančnejšega gesljenja mladinskih del Pionirske.
Tezaver je standardiziran referenčni slovar, ki nudi pregled izrazov neke znanstvene
discipline ter predstavlja orodje za uspešno informacijsko in dokumentacijsko delo. Pomeni
zbirko deskriptorjev z vzpostavljeni odnosi med njimi.
Funkcijsko tezaver predstavlja sredstvo za terminološko kontrolo, ki se uporablja pri
preverjanju naravnega jezika dokumentov, ključnih besed in govorice uporabnikov v ožji
»sistemski jezik« (dokumentacijski jezik, informacijski jezik). Tezaver uporabniku pomaga
izraziti zahtevo za informacijo z izrazi deskriptorskega jezika in omogoča globoko in
podrobno predmetno označevanje dokumentov in poizvedb s temi izrazi. Obvezno vsebuje
vse deskriptorje, ki jih uporablja jezik tega določenega sistema. Jasno mora nakazati njihovo
pojmovno sorodnost, kakor tudi ključne besede znotraj sistema, ki se štejejo za sopomenke
s sprejetimi deskriptorji. S tem uredimo sinonime in polisemijo ključnih besed ter
vzpostavimo pomenske odnose med njimi (Urbanija,1996).
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4.1.1 Faze izdelave tezavra
Tabela 7: Prikaz izdelave tezavra (Urbanija, 1996)
Preveriti obstoj tezavra, ki pokriva določeno področje ali njegov del

1

NE

DA

2a Oblikovati seznam izbranih besed
ANALITIČNA

GOBALNA

METODA: izbrati

METODA: izbor

besede z

besed iz sekundarnih

eksperimentalnim

dokumentov:

predmetnim

slovarji, bibliografije,

označevanjem serije

vsebine

dokumentov. Izbrati

nomenklature, razni

pomembne besede iz

seznami.

V domačem jeziku

-

V tujih jezikih
-

poizvedb in tekstov.

Prevod

2b Pregledati tezaver zardi izbora uporabnih
besed
Ali je tezaver popoln?
NI

DA

3a Dopolniti seznam po predlogih strokovnjakov za posamezna
področja
3b Izbrati deskriptorje s pomočjo kriterijev za izbor
4 Standardizirati obliko slovarja
5 STRUKTURIRATI SEZNAM DESKRIPTORJEV
Določiti

Določiti hierarhične odnose

odnose

Določiti asociativne
odnose, da bi

ekvivalence,

Fasete,

Teme,

izboljšali izrabo

da bi izločili

seznam

seznam tem,

dokumentacijskega

faset,

klasifikacija

sistema

sortiranje po

po temah)

fasetah

vsak izraz v

(vsak izraz

eno ali več

samo v eni

tem)

faseti)

hierarhično

hierarhično

urejanje v

urejanje v

vsaki temi

sinonime

vsaki faseti
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Tabela 7: Prikaz izdelave tezavra (Urbanija, 1996) (nadaljevanje in konec)
6 TESTIRANJE TEZAVRA
Ali ustreza?
7a Uporaba tezavra in periodično ažuriranje
7b Tezaver spremeniti

Tabela 7 prikazuje shematski prikaz izdelovanja tezavra po ključnih točkah. Najprej moramo
preveriti, če obstaja in če, v kakšnem obsegu, tezaver našega tematskega področja. V kolikor
ne obstaja, moramo po globalni ali po analitični metodi izdelati kontrolirani seznam
deskriptorjev. V kolikor tak tezaver že obstaja ga pregledamo in če ni popoln nadaljujemo s
točko, ki pravi, da seznam deskriptorjev dopolnimo po predlogih strokovnjakov za
posamezna področja. Ob tem moramo upoštevati kriterije za izbor deskriptorjev. Naslednja
točka zajema standardizacijo seznama deskriptorjev, kar pomeni, da določimo ekvivalentne,
hierarhične in asociativne odnose med deskriptorji. Po vsem tem je tezaver pripravljen za
testiranje v praktičnem pomenu in šele nato lahko vidimo, ali je tezaver ustrezen (Urbanija,
1996). Če je ustrezen, je seveda potrebno stalno ažuriranje in posodabljanje deskriptorjev.
Osnovno gradivo za realizacijo tezavra so seznami izrazov (Urbanija, 1996). V našem
primeru je to že izdelan seznam gesel Pionirske. Vsako geslo je potrebno posebej proučiti in
se odločiti, ali bo v bodočem tezavru uvrstili med deskriptorje ali ne. V tezavru mora biti
toliko deskriptorjev, da pokrije vsako obravnavano področje, hkrati pa se je pomembno
izogibati ponavljanju in izpuščanju deskriptorjev. Vsak pojem mora biti predstavljen z enim
deskriptorjem (Urbanija, 1996).

4.1.2 Analitična metoda
To metodo poimenujemo tudi pragmatična metoda. Pri izdelovanju tezavra s pomočjo te
metode izraze izbiramo na podlagi vsebine obstoječe literature. Pomembno je, da
analiziramo dokumente, ki vsebinsko pokrivajo področje tezavra. Po izboru izrazov
določimo odnose med posameznimi izrazi ter tako zasnovan tezaver izpopolnimo s
ponovnim predmetnim označevanjem prvih dokumentov in sprotnim vključevanjem novega
gradiva v postopek izgradnje tezavra. V fazi zbiranja izrazov po analitični metodi izberemo
pomembnejše besede iz naravnega jezika za področje, ki ga obravnavamo. Pri tem
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uporabljamo novejšo strokovno literaturo, vprašanja uporabnikov in strokovnjakov ter
eksperimentalno predmetno označevanje dokumentov.

4.1.3 Globalna metoda
Globalni metodi z drugim imenom rečemo tudi sintetična ali sistematska. Uporablja se za
širša področja, ki vključujejo več disciplin. Pri tej metodi najprej naredimo pregled
terminološke strukture obravnavanega področja. Z drugimi besedami, klasificiramo vsebine
področja. Tukaj je pomembno, da v prvi fazi izraze iščemo v sekundarnih virih (katalogi,
internacionalni in nacionalni strokovni slovarji, referente službe, registri strokovnih
časopisov, registri del, klasifikacijske sheme in terminološke razprave, kazala vsebin,
priročniki in učbeniki, nomenklature, obstoječi tezavri), v drugi fazi pa določimo odnose
med izbranimi deskriptorji. Za izdelavo tezavra Pionirske smo uporabili globalno metodo.

4.1.4 Deskriptorji

4.1.4.1 Kriteriji za izbor deskriptorjev:
‒

Izbiramo izraze, ki predstavljajo samo en pojem, pri tem ni strogega pravila, koliko
besed za to uporabimo. To pomeni, da lahko ena beseda vsebuje več pojmov, prav
tako pa lahko tudi skupina besed vsebuje en sam pojem.

‒

Tezaver ne sme vsebovati dveh sinonimnih deskriptorjev. Zato pred uvrščanjem
deskriptorja v tezaver, preverimo morebitni obstoj sopomenke novega deskriptorja.

‒

Tezaver ne sme vsebovati deskriptorjev, ki sta kvazisinonima. Če ju uporabljamo,
moramo točno določiti njuni vsebini, sicer moramo enega od obeh izločiti iz seznama
deskriptorjev.

‒

V skladu s pravilom o kompatibilnosti tezavrov moramo v okviru možnosti
zagotoviti, da v tezaver ne bomo sprejeli izraza, čigar sopomenka je že v nekem
drugem tezavru.

‒

Tezaver naj ne vključuje preveč specifičnih deskriptorjev, za katere menimo, da jih
v praksi ne bomo uporabljali. V takšnem primeru se odločimo za manj specifičen
izraz, ki pa bi ga zaradi tega lahko pogosteje uporabljali.
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‒

Izogibati se moramo uporabi polisemnih besed. Te besede imajo zelo določne
pomene, vendar so ti pomeni različni v raznih sektorjih znanja. Če se zanje odločimo,
moramo s kvalifikatorji določiti ustrezen sektor ali pa deskriptor opredelimo z
opombo o uporabi.

‒

Pisanje in oblika deskriptorjev mora ustrezati formalnim zahtevam mednarodnega
standarda (ISO 2788) (Urbanija, 1996).

4.1.4.2 Odnosi med deskriptorji
Ena najpomembnejših značilnostih tezavra se kaže v vzpostavljanju odnosov med
deskriptorji. Ker prikazuje pomenske odnose med pojmi, tako omogoča prikazovanje
medsebojnih povezav med izrazi (Urbanija, 1996). Ta funkcija kaže tudi bistveno razliko
med geslovnikom in tezavrom. V tezavru sta predstavljeni dve skupini odnosov. Ena skupina
predstavlja paradigmatske odnose, to so: ekvivalenčni odnosi, hierarhični odnosi in
asociativni odnosi. Druga skupina predstavlja sintagmatske odnose (indikatorji vloge,
indikatorji smeri, relatorji), ki pa se v tezavrih pojavijo redkeje. Njihov namen je
vzpostavljanje zvez glede na kontekst (Urbanija, 1996).

Odnosi med deskriptorji, povzeti po Urbaniji (1996):
‒

RABI – Rabi (odnos ekvivalence)

‒

RZ – Rabi za (odnos ekvivalence)

‒

ŠI – Širši izraz, nadrejeni izraz (hierarhični odnos)

‒

OI – Ožji izraz, podrejeni izraz (hierarhični odnos)

‒

SI – Sorodni izraz (asociativni odnos).

4.1.5 Tematski in fasetni tezaver
Tematski tezaver predstavlja razvrščanje deskriptorjev pod teme, ki so v skladu z določenimi
karakteristikami interesov uporabnikov ter so prav tako v skladu s samimi klasifikacijami po
disciplinah. Takšen tezaver je razumljivejši, ker je način razvrščanja deskriptorjev bližji
načinu uporabnikovega razmišljanja. Negativna stran razvrščanja po temah je subjektivnost,
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saj se lahko zgodi, da sta enaka deskriptorja v dveh različnih tezavrih razvrščena pod
drugačno temo (Urbanija, 1996).

Fasetni tezaver je v primerjavi s tematskim bolj popoln, saj so pojmi predstavljeni
abstraktnejše. Faseta je sklop pojmov iste narave, iste karakteristike. Pri oblikovanju
hierarhije izrazov določimo razrede oziroma skupine, ki imajo eno skupno karakteristiko.
Kadar je okvir hierarhije tudi okvir discipline, ki jo tezaver pokriva, potem težko izberemo
to karakteristiko; isti deskriptorji se namreč ponavljajo v več disciplinah. Zato je potrebno
bistveno lastnost določiti nekako drugače, saj je običajno posamezen pojem predstavljen
samo v eni faseti in mu je določen en sam generični (nadrejeni) pojem (Urbanija, 1996).

4.2 GRADNJA TEZAVRA PO AITCHISON, GILCHRISTU IN BAWDNU
Pred začetkom izdelovanja tezavra je, po priporočilih strokovnjakov za gradnjo tezavrov
Aitchisona, Gilchrista in Bawdena (2000), koristno razmisliti in preučiti sedem področij,
pomembnih za kontrolirane slovarje:
‒

Vsebinsko področje, za katero delamo tezaver;

‒

Tip gradiva, za katerega konstruiramo tezaver;

‒

Področje obsega (specifičnost tezavra) in jezik tezavra;

‒

Uporabniki tezavra;

‒

Informacijske zahteve uporabnikov;

‒

Zahtevnost uporabniških poizvedb;

‒

Razpoložljivost sredstev za dejansko izvedbo tezavra (kader, oprema, finance).

4.2.1 Fasetna klasifikacija
Izdelovalec tezavra bi moral na točki izdelovanja vedeti, kakšen tip tezavra bo izdelal.
Opredeliti je potrebno tudi njegovo predmetno področje. Določiti je potrebno meje področju
ter katere teme se bo obravnavalo poglobljeno in katere le postransko.
Fasetna klasifikacija je po strukturi podobna tezavru in ima za razliko od zaporednega
(enumerative) klasifikacijskega sistema, ki se ukvarja z zapletenimi izrazi in besednimi
zvezami, le omejeno možnost kombiniranja enega izraza z drugimi. Fasetna klasifikacija je
uporabna pri izdelavi tezavra na več načinov:
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‒

Prvič, zagotavlja orodje za analizo predmetnih področij in določitev odnosov med
pojmi.

‒

Drugič, rezultat fasetne klasifikacije je lahko uporaben kot sistematičen prikaz v
tiskanem ali spletnem tezavru.

‒

Tretjič, fasete so lahko dodane izrazom v obstoječem slovarju, za nadaljnjo
opredelitev njihovega pomena in vloge.

»Obstajajo številni tezavri, ki uporabljajo fasetno analizo za konstrukcijo tezavra in številni,
ki kažejo na fasetni prikaz« (Aitchison, 2000; 69).

Posebnost fasetne klasifikacije je porazdelitev izrazov v kategorije ali fasete, pri katerih
uporabljamo samo eno karakteristiko porazdelitve naenkrat, da ustvarimo istovrstne
skupine. Druga posebnost je v določanju omejenega števila temeljnih kategorij ali faset, ki
so lahko predstavljene pri vsakem pojmu in so osnova vseh predmetnih področij. Na primer,
pojem »slike« je lahko razvrščen pod temeljno faseto entiteta, medtem ko je predmetna
oznaka »slikanje« lahko razvrščena pod temeljno faseto dejanja in »barve« razvrščena pod
temeljno faseto materiali (Aitchison, 2000).

4.3 SMERNICE ZA IZDELAVO TEZAVRA MOTIF

Te smernice so bile pripravljene kot del tezavra Irske folklore (MoTIF - Mo Thesaurus of
Irish Folklore), v sodelovanju z Digitalnim repozitorijem Irske (Digital Repository of Ireland
- DRI) in Nacionalne knjižnice Irske (The National Library of Ireland - NLI). Te smernice
so izdelane za izgradnjo tezavrov in so v pomoč knjižničarjem, arhivistom, muzejskim
strokovnjakom in drugim informacijskim strokovnjakom. Pilotni tezaver Irske folklore je bil
konstruiran kot ilustrativni primer smernicam. Pri tem projektu so upoštevali standard ISO
25964-1: Information and documentation - Thesauri and interoperability with other
vocabularies (Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi
slovarji) (Ryan, 2014).
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4.3.1 Načrtovanje tezavra
Pred samo izdelavo tezavra je pomembna faza načrtovanja tezavra. Izpostavlja nekaj
ključnih elementov (Ryan, 2014):
‒

Glavni cilj dokumenta mora ostati jasen. Običajno je glavni cilj tezavra zagotoviti
predmetno označevanje in priklic podatkov.

‒

Opredeliti je potrebno predvidene uporabnike tezavra. To vključuje informacijske
strokovnjake in končne uporabnike.

‒

Potrebno je opisati obseg in vsebino tezavra. Vsebina naj vključuje področja in vrsto
vsebine. Tezaver naj obsega tematiko vključenih področij.

‒

Dokumentacija mora predstaviti, kdo je odgovoren za vsak vidik konstrukcije
tezavra in upravljanja, od načrtovanja do izdelave, razširjanja in vzdrževanja.

Upoštevati je potrebno tudi različna sredstva. To vključuje:
‒

Osebe: potrebno je

ugotoviti, če je na voljo dovolj ljudi za gradnjo

tezavra, kakor tudi za zagotavljanje informacijske podpore in če bo tezaver v
elektronski
obliki ali integriran z drugimi programskimi aplikacijami.
‒

Vire podatkov: zadosten obseg in relevantni viri podatkov morajo biti pripravljeni za
konstrukcijo in izbor izrazov.

‒

Ustrezno programsko opremo.

‒

Financiranje: vprašati se je potrebno, ali obstaja zadostna finančna podpora za
izvedbo vse zgoraj naštetega (Ryan, 2014).

4.3.2 Oblikovanje tezavra
Pred začetkom gradnje tezavra je potrebno upoštevati številne vidike oblikovanja tezavra.
Ti bodo določeni na podlagi odločitev o načrtovanju tezavra in na podlagi izbire programske
opreme. Nekaj pomembnih vprašanj pri oblikovanju tezavra:
‒

Bo tezaver na voljo v tiskani ali elektronski obliki ali oboje?

45
VIŠČEK, G.: Prenova geslovnika Pionirske knjižnice v tezaver za lažje dopolnjevanje gesel mladinskega leposlovja.
Magistrsko delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

‒

Bo prikaz v tezavru abecedni, hierarhični ali drugače urejen? Je mogoče ta prikaz
enostavno posodobiti?

‒

Katere vrste odnosov in kateri drugi elementi bodo vključeni v tezaver? Popoln
tezaver običajno vključuje vse vrste odnosov, vključuje nedeskriptorje, definicije in
druge opombe.

‒

Koliko hierarhičnih ravni bo potrebnih (Ryan, 2014)?

4.3.3 Konstruiranje tezavra
Konstruiranje tezavra zajema naslednje korake (Ryan, 2014 po Aitchison et. al. 1997;
Broughton

2006;

Hedden

2010,

Mednarodna

organizacija

za

standardizacijo

2011):
1. Zbiranje in zapisovanje izrazov.
2. Določanje prehodne strukture tezavra (področja ali fasetni prikaz).
3. Analiziranje izrazov in grupiranje znotraj faset.
4. Določanje hierarhičnih in asociativnih odnosov ter določanjem opomb, v kolikor so
potrebne.
5. Ustvarjanje abecednega seznama iz sistematičnega (hierarhičnega) prikaza.
6. Pridobiti povratno informacijo in kritiko s strani strokovnjakov.
7. Izdelava dokumentacije, vključno z uvodom, ki opisuje namen, obsegom in številom
izrazov, kot je bilo določeno v fazi načrtovanja. Napisana morajo biti tudi uredniška
navodila.
Treba je poudariti, da je izdelovanje tezavra ponavljajoči se proces. Nekatere faze in koraki
lahko vplivajo na prejšnje faze in korake, zato je običajno, da se vračamo in popravljamo
konstrukcijo tezavra prejšnjih faz.
4.3.3.1 Zbiranje in zapisovanje izrazov
Zbiranju izrazov iz objavljene literature, obstoječih slovarjev in drugih virov besedišč sledi
organizacija izrazov v standardne sezname, ki so predstavljeni po področjih in podpirajo
priklic podatkov. Ta proces vključuje:
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‒

Grupiranje izrazov s podobnim pomenom in odločanje za prednosti izraz. Prednostni
izraz se izbere na podlagi strokovnega mnenja in na podlagi pogostosti pojavljanja v
literaturi. Upoštevati je treba tudi druge možnosti zapisa izrazov, še posebno, če je
široko uporabljen v literaturi. V tem primeru bi ga bilo treba določiti kot neprednostni izraz, torej narediti kazalko.

‒

Uporaba kvalifikatorjev in definicij pri razlikovanju homonimov.

‒

Odločanje o obliki vnosa. Z namenom da bi standardizirali sezname in zagotovili
doslednost, moramo odločati o slovnični obliki izbranih izrazov:
‒

Samostalniki in samostalniške besedne zveze: so najbolj pomembni izrazi pri
konstruiranju tezavra. Števni samostalniki se pišejo v množini. Neštevni
samostalniki se pišejo v ednini.

‒

Glagoli: so prav tako pomembni pri izbiranju izrazov. Uporabiti moramo
glagolnik. V tezavru glagoli nikoli ne smejo biti v nedoločniku ali deležniku.

‒

Pridevniki: pridevnikom se je potrebno izogniti, razen če igrajo pomembno
vlogo v katerem izmed področij ali pojmov v tezavru.

‒

Prislovi: prislovom se je potrebno izogniti v tezavru.

‒

Členi v slovenščini sicer ne pridejo v poštev, v tujih jezikih pa se jim je treba
izogniti, razen če so pomembni členi izraza.

‒

Odločanje o uporabi sestavljenih izrazov (Ryan, 2014).

4.3.3.2 Določanje prehodne strukture tezavra
Tezaver je lahko prikazan sistematično ali abecedno. Najlažji način za vzpostavljanje
pravilnih odnosov med izrazi je najprej gradnja sistematičnega prikaza. Tako analiziramo in
razvrstimo izraze v tematskem ali hierarhičnem prikazu. V takem prikazu je vzpostavljanje
odnosov lažje kot pa, če bi bili izrazi razvrščeni po abecedi.
Obstaja več načinov sistematičnega strukturiranja tezavra. Izbrani način vpliva na to,
kako bodo izrazi analizirani. Trije glavni načini strukturiranja so:
‒

Strukturiranje po fasetah: ta pristop vključuje uporabo faset kot najvišjo raven
porazdelitve. Izrazi so razvrščeni po glavnih fasetah kot npr. stvari, materiali,
aktivnosti.
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‒

Strukturiranje po področjih: Ta pristop uporablja shemo razvrščanja s področij, ki
predstavljajo najvišjo raven klasifikacije. Področja so nato lahko razdeljena v
nadaljnje kategorije oz. podpodročja. Prednost tega pristopa je, da so teme in pojmi
znotraj področja ohranjeni skupaj, kar je pomembno za uporabnika. Slabost je v tem,
da se nekateri pojmi pojavljajo v več področjih hkrati.

‒

Uporaba karakteristik porazdelitve: to uporabljamo takrat, ko hočemo organizirati
podfasete v področja in v obliki fasetnega prikaza.

4.3.3.3 Analiziranje izrazov in grupiranje znotraj faset
Kot omenjeno, je fasetni pristop razširjen način konstrukcije tezavra. Če začnemo s
seznamom pojmov, ki so razdeljeni v glavne kategorije, s tem avtomatsko vzpostavimo
hierarhične odnose med temi pojmi, ki so v skladu z določili ISO 25964-1 – o odnosih. Pri
pilotnem tezavru Irske folklore je bil za začetno analizo besedišča uporabljen Microsoft
Excel in za drugo analizo Microsoft Word, saj se je tako izraze lažje določalo in razvrščalo.
V prvem koraku analize so bili izbrani izrazi organizirani v osnovne fasete, ki okvirno
ustrezajo tistim, ki jih je opisal Aitchison (1997). Te fasete so:
‒

Entitete: abstraktni pojmi, materiali, atributi, deli/komponenti, predmeti (angl. man
made objects), živali, ljudje, ostali živi organizmi, končni produkti itd.;

‒

Aktivnosti in dejanja: procesi in delovanja;

‒

Kraji, prostori in lokacije;

‒

Čas.

Potrebno je opozoriti, da fasete v različnih tezavrih lahko pokrivajo popolnoma druga
področja pojmov.
V naslednji fazi analiziranja besedišča moramo fasete razporediti na ožja področja. S tem
pridobimo podfasete, ki so razvrščene glede na določene lastnosti. Ne obstajajo vnaprej
predvidene temeljne podfasete, ki bi jih lahko izbrali, zato jih določimo sami. Odločilnega
pomena pri izbiranju podfaset sta vsebina in kontekst tezavra. Kjer je le mogoče, je
priporočljivo, da sledimo principu od splošnega do specifičnega v ureditvi zbirke izrazov
znotraj faset. Vrstni red sorodnih pojmov znotraj zbirke je prav tako odvisen od osnovnih
pojmov. Če navedemo primer zbirka, ki zadeva časovno zaporedje, bo najbolj smiselno
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razvrščena tako, da bodo izrazi sledili kronološkemu zaporedju (od prvega do zadnjega
časa).
4.3.3.4 Določanje odnosov med deskriptorji
EKVIVALENČNI ODNOSI
Odnosi ekvivalence, kot sta USE, USE FOR (Uporabi, Uporabi za), označujejo ekvivalenco
med izrazi (ne pojmi) in označujejo sprejete izraze in njihove sinonime ter kvazisinonime.
Sinonim je izraz, ki pokriva enak pomen ali enak pojem kot drugi izraz. Kvazisinonim je
izraz, ki sicer nima enakega pomena kot sprejeti, ima pa pomemben pomen v tezavru. USE
in USE FOR se za sprejete in nesprejete izraze uporabljata recipročno. Poleg nesprejetih
izrazov se ekvivalenčni odnos uporablja za označevanje napak v črkovanju, za nasprotujoče
se izraze, okrajšave in slenge v tezavru. Ekvivalenčni odnosi lahko nastopajo samo med
sprejetimi in nesprejetimi izrazi. Ne obstaja odnos med dvema nesprejetima izrazoma.
Primeri:
Sinonim/kvazisinonim:

zemlja
UZ glina

Uporaba širšega izraza:

psi
UZ terierji
UZ ovčarji
UZ mastifi

glina
UPORABI zemlja
terierji
UPORABI psi
ovčarji
UPORABI psi
mastifi
UPORABI psi

HIERARHIČNI ODNOSI
Hierarhični odnosi so pogosti v tezavrih. Predstavljajo uporabo širših in ožjih izrazov. Ti
izrazi predstavljajo odnose med pojmi (ne izrazi) v tezavru in kažejo, kateri pojmi vsebujejo
drug pojem. Širši izrazi se uporabljajo za iskanje širših in bolj splošnih pojmov. Ožji pa za

49
VIŠČEK, G.: Prenova geslovnika Pionirske knjižnice v tezaver za lažje dopolnjevanje gesel mladinskega leposlovja.
Magistrsko delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

ožje oziroma bolj specifične izraze. Največkrat imajo izrazi nad sabo samo en širši pojem,
temu pravimo monohierarhija. V primeru, da jih imajo več, pa to poimenujemo
polihierarhija.
Hierarhični odnosi se učinkovito uporabljajo za iskanje širših in ožjih izrazov in zagotovijo,
da ožji izrazi padejo med opombe širših — temu pravimo rekurzivna pridobitev. To se zgodi,
kadar izraz spada nižje po hierarhiji od izbranega. Od tega je odvisna tudi programska
oprema, v katerem je prikazan tezaver.
Obstajajo tri vrste hierarhičnih odnosov:
‒

Generični odnosi: poznani kot rodni/vrstni ali zvrstni odnosi;

‒

Partitativni odnosi: poznani kot del/celota;

‒

Odnos primerka (the instance relationship).

ASOCIATIVNI ODNOSI
Asociativni odnosi v tezavru označujejo povezane izraze. Uporabljamo jih, da lahko
pokažemo, ali so različni izrazi med seboj na nek način povezani in ali se med seboj
prekrivajo. Standard ISO 25964-1 predlaga, da so izrazi znotraj iste hierarhije že pokriti s
širšimi in ožjimi odnosi, zato ne potrebujejo ločenih asociativnih povezav. V vsakem
primeru je treba ponovno razmisliti, kateri pojmi v isti hierarhiji imajo prekrivajoč pomen.
V takem primeru je asociativna povezava priporočljiva.
4.4 KONSTRUIRANJE TEZAVRA PIONIRSKE
Obstajajo različni standardi in smernice za gradnjo tezavra. Za izdelavo našega tezavra smo
uporabili naslednje:
‒

ISO 2788:1986 – Smernice za zasnovo in razvoj enojezičnih tezavrov.

‒

Metodologija izdelave tezavra (Jože Urbanija).

‒

Thesaurus construction guidelines: An introduction to thesauri and guidelines on
their construction Catherine Ryan.

‒

Thesaurus construction and use: a practical manual (Jean Aitchison, Alan Glichrist,
David Bawden).
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‒

Guidelines on subject access to individual works of fiction, drama, etc..

‒

Splošni slovenski geslovnik: Navodila za predmetno označevanje knjižničnega
gradiva in geslovnik.

Upoštevali smo ISO 2788:1986 – Smernice za zasnovo in razvoj enojezičnih tezavrov, ki so
jih prav tako upoštevali v učbeniku Metodologija izdelave tezavra. Nekaj pomembnih
sklopov tega učbenika smo predstavili na začetku tega poglavja. ISO 2778:1986 je izšel pri
Mednarodni organizaciji za standardizacijo in je bil prvič izdan 1974. Druga izdaja je bila
sprejeta 1985 in izdana 1986. Uporabili smo tudi smernice, ki so bile pripravljene za pilotni
tezaver Irske folklore (Thesaurus construction guidelines: An introduction to thesauri and
guidelines on their construction Catherine Ryan (2014)), predstavljene v prejšni točki. Po
smernicah za izdelavo tezavra MoTIF se dejanska gradnja tezavra začne v tretji fazi, potem
ko smo si zamislili načrt in njegovo obliko.

4.4.1 Populacija gesel
Za izdelavo našega tezavra smo vzeli gesla iz obstoječega geslovnika Pionirske. Gesla
zajemajo ne-vsebinske in vsebinske predmetne oznake leposlovnih in poučno leposlovnih
mladinskih knjig. Zato fasete, ki smo jih oblikovali, vsebujejo dve vrsti deskriptorjev. Prvi
so deskriptorji, ki ne zadevajo vsebine knjige (ne-vsebinski) in drugi, ki se nanašajo na njeno
vsebino (vsebinski).
Šifrant je izraz, ki je uporabljen v Mali knjižnici. «V računalniških sistemih tako klasifikacije
kot geslovnike in tezavre pogosto poimenujejo »šifranti«« (Šauperl, 2011, str. 412). V
bibliotekarstvu pa to pomeni neko vrsto kategorizacije, skratka gre za vsebinske in nevsebinske sklope knjige. Ker smo izdelali fasetni tezaver, smo se odločili, da bomo namesto
šifranta oz. sklopa, uporabljali izraz faseta. Faseta je »vsak od vidikov, po katerih je mogoče
opisati vsebino dokumenta, publikacije, npr. čas, kraj« (Bibliotekarski terminološki slovar,
2016).
Mala knjižnica vsebuje gesla, ki so razvrščena v štirinajst šifrantov:

1.

Založba (npr. Mladinska knjiga, Rokus).
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2.

Zbirka (npr. Frančkove klasične zgodbice, Odisej).

3.

Vsebinska gesla (npr. dinozavri, Japonska).

4.

Ne-vsebinska gesla (npr. velike tiskane črke, za uro pravljic).

5.

Žanr (npr. humor, znanstvenofantastična pripoved).

6.

Jezik (npr. slovenski, španski).

7.

Književnost (npr. afriška književnost, nemška književnost).

8.

Postavitev (npr. leposlovje do 9. leta, naravoslovne vede).

9.

Stopnja (npr. primerno za 1., 2. in 3. razred OŠ, primerno za starost 3–6 let).

10.

Območje (npr. Dolenjsko območje, Štajersko območje).

11.

Splošna knjižnica (npr. Knjižnica Makse Samsa, Knjižnica Sevnica).

12.

Avtor (npr. Milan Dekleva, Svetlana Makarovič).

13.

Postavitev vsebinska (npr. biologija, umetnost).

14.

Postavitev vsebinskega sortiranja - določitev vrstnega reda za vsebinske postavitve
(npr. fantastika, zemljepis).

Obravnavali smo vsa gesla treh šifrantov: vsebinska gesla, ne-vsebinska gesla in žanr. Ime
šifranta pove, kakšno populacijo gesel obsega. Najrazličnejši spekter področij pa obsega
šifrant vsebinskih gesel, zato v tezavru ta faseta zajema največ podfaset. Ostalih gesel, ki
spadajo v preostalih enajst šifrantov (založba, zbirka, jezik, književnost, postavitev, stopnja,
območje, splošna knjižnica, avtor, postavitev vsebinska in postavitev vsebinskega sortiranja)
nismo vključili v naš raziskovalni del, saj ne predstavljajo pomembne vloge pri razvrščanju
gesel v nove fasete in vzpostavljanju odnosov med deskriptorji.

4.4.2 Postopek konstruiranja
Gesla iz geslovnika, ki smo jih določili kot deskriptorje s pomočjo kriterijev za izbor, smo
razvrstili v posamezne fasete.

Konstruiranje tezavra po smernicah za njegovo izdelavo MoTIF zajema sedem korakov (glej
prejšnje podpoglavje).
1. Po izboru izrazov iz obstoječe literature, v našem primeru iz geslovnika Pionirske, smo
podobne izrazi grupirali skupaj. Grupiranje smo izvedli zaradi boljšega pregleda nad vsemi
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deskriptorji, in sicer tako, da smo jih ločili glede na njihove lastnosti in glede na njihov
pomen. Npr. tiste deskriptorje, ki so predstavljali geografski vidik smo razvrstili v eno
skupino, časovne v drugo, v tretjo skupino pa vse osebe in skupine oseb. V četrto skupino
smo uvrstili vse druge ne-vsebinske deskriptorje, ki niso opisovali vsebine knjige, ampak
ostale karakteristike. Ta korak je bil zelo zamuden, saj so bila nekatera gesla večkrat
premeščena iz ene skupine v drugo. Hkrati smo sproti dodeljevali kvalifikatorje, v kolikor
so ti potrebni. Tako smo lahko določili in poimenovali homonime izrazov in tudi tiste
izmišljene osebe in kraje, ki za poimenovanje potrebujejo kvalifikator. V tem koraku smo
tudi preverjali pravilni slovnični zapis deskriptorja. Pri samostalnikih je bilo
najpomembnejše, da smo jih postavili v pravilno število, se pravi v ednino ali množino. Pri
tem smo predvsem upoštevali splošna pravila za oblikovanje predmetnih oznak iz Splošnega
slovenskega geslovnika: Navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in
geslovnik.
2. V drugem koraku smo določili strukturo tezavra, in sicer fasetno strukturo. To pa pomeni
razvrščanje glede na njihovo naravo oz. lastnost (Urbanija, 1996). Šauperlova (2000)
fasetno klasifikacijo opredeljuje kot vrsto klasifikacije, pri kateri je vsaka predmetna oznaka
razvrščena glede na neko lastnost. Pojem lahko opišemo iz različnih vidikov, vsak vidik
lahko predstavlja eno faseto in s kombiniranjem različnih faset je mogoče pojem v celoti
predstaviti. Iz tega razloga smo se odločili za izdelavo fasetnega tezavra.
Na podlagi pregledanih deskriptorjev smo določili nekaj novih faset tezavra. Predvidevamo,
da bodo v Pionirski uporabne. V naslednjih poglavjih jih bodo tudi bolj natančno predstavili.
Fasete, v katere smo razvrstili deskriptorje, so:
‒

Vrste, zvrsti in žanr (ne-vsebinski deskriptorji);

‒

Ocenjevanje in vrednotenje (ne-vsebinski deskriptorji);

‒

Namen branja (ne-vsebinski deskriptorji);

‒

Nove izdaje, priredbe in posebne izdaje (ne-vsebinski deskriptorji);

‒

Čas dogajanja (vsebinski deskriptorji);

‒

Kraj dogajanja (vsebinski deskriptorji);

‒

Junak/inja zgodbe (vsebinski deskriptorji);

‒

Protagonist zgodbe (vsebinski deskriptorji).
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3. Tretji korak je zajemal grupiranje deskriptorjev znotraj osmih faset, ki smo jih oblikovali
v prejšnjem koraku. To pomeni, da smo fasete razdelili še na ožje skupine deskriptorjev.
Najmanj podfaset smo oblikovali pri ne-vsebinskih deskriptorjih. Največ jih vsebuje faseta
protagonista zgodbe, saj je tudi največja po obsegu deskriptorjev.
4. V četrtem koraku konstruiranja smo naredili povezave med deskriptorji, kar pomeni, da
smo določili odnose med njimi. V tezavru smo vzpostavili tri vrste odnosov. Da bi izločili
sinonime, smo določili odnose ekvivalence. Določili smo hierarhične odnose z namenom
določanja podrejenosti in nadrejenosti med gesli in določili smo asociativne odnose z
namenom povezovanja sorodnih pojmov. V tem koraku smo si pomagali s SSKJ-jem, saj
smo tako preverili, kaj določeni deskriptorji pomenijo in kateri so njihovi sinonimni in
sorodni pomeni.
5. V naslednjem koraku smo iz sistematičnega prikaza deskriptorjev sestavili še njihov
končni abecedni seznam z navedenimi fasetami in podfasetami (priloga 1).
6. korak ne vključuje postopkov, ki bi jih vključili v naše magistrsko delo. Povratna
informacija strokovnjakov bo v največji meri prišla v trenutku, ko bo prenovljen geslovnik
uporabilo osebje v Pionirski.
7. korak vključuje izdelavo dokumentacije v zvezi s tezavrom. Tu gre predvsem za opis
namena tezavra in njegovega obsega.
5. REZULTATI IN RAZPRAVA

V prilogi 1 prilagamo abecedni seznam deskriptorjev tezavra. Vsakemu izmed njih smo
dodelili zaporedno identifikacijsko številko, ki se ne spreminja. Deskriptorjem smo navedli
faseto in morebitno podfaseto. V prilogi 2 in 3 prilagamo strukturirane, po fasetah in
podfasetah razporejene abecedne sezname deskriptorjev in nedeskriptorjev z navedbo
medsebojnih odnosov.
5.1 FASETE TEZAVRA

Ne-vsebinske deskriptorje smo razdelili na 4 glavne fasete:
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‒

Vrste in oblike ter žanr (formalna kategorija za razvrščanje in klasificiranje
mladinskih del, ki ne opredeljujejo literarnih del vsebinsko).

‒

Ocenjevanje in vrednotenje (kategorija ocenjevanja kakovosti mladinskih del z
lestvico od 1 do 5).

‒

Namen branja (kategorija praktičnih knjižničnih pomagal, ki opredeljujejo
mladinska dela po namenu uporabe za določena področja ter kategorizira mladinska
dela za posebne skupine bralcev).

‒

Nove izdaje, priredbe in posebne izdaje (gre za kategorijo spremenjenih izdaj
prvotnih mladinskih del in drugih izdaj, ki so izšle s posebnim namenom).

Prva faseta opredeljuje podobne deskriptorje kot faseta za literarne zvrsti, predstavljena v
ameriških smernicah1. Mi smo novi faseti dodali še deskriptorje za žanr. V splošnih
knjižnicah je gradivo za odrasle najpogosteje razdeljeno na vrste oz. na nadzvrsti in zvrsti.
To pomeni, da se uporabnik že na samem začetku iskanja lahko odloča med dramatiko,
poezijo ali pripovedništvom, pri čemer je slednje razdeljeno še v skupine, ki označujejo
(pod)zvrsti oz. žanre (kriminalni romani, znanstveno fantastični romani …). Ob upoštevanju
delitve na tri glavne skupine UDK omogoča in predvideva nadaljnjo delitev na zvrsti in
oblike, ki pa se v praksi uporablja zlasti pri razvrščanju proze. Tako so postavitvene skupine
za dramatiko in poezijo praviloma enotne, pri proznih delih pa se oblikujejo številne
podskupine, ki označujejo žanrsko pripadnost (Pogorelec, 2004). Tudi v sistemu Male
knjižnice lahko v samem začetku omejimo iskanje na dramatiko, poezijo ali pripovedništvo.
Deskriptorji, ki označujejo žanrsko pripadnost, o kateri govori Pogorelec, smo mi razvrstili
v prvo faseto (vrste in oblike ter žanr).
Mala Knjižnica omogoča iskanje po vzorcu prejšnjih postavitvenih skupin (skupine CPML
in UDK). Vendar če upoštevamo novo postavitev gradiva, bi bilo smiselno le-to uporabiti
pri prenovi geslovnika. Na takšen način bi se lahko postavitev gradiva v knjižnici poenotila
in uskladila z opisom v sistemu Male knjižnice. Torej, veljalo bi pravilo razvrščanja gradiva
na dve glavni skupini: za nesamostojne bralce ter samostojne bralce in nato nadaljnja delitev
na posamezne zvrsti oz. žanre ter na oblike knjižničnega gradiva. CPML mora ostati zaradi
drugih knjižnic, ki uporabljajo Priročnik dejansko kot referenčni pripomoček.

1

Glej podpoglavje 2.1. Smernice za vsebinski opis leposlovja.
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Šifrant vsebinskih predmetnih oznak je najobsežnejši, zato smo posledično iz njega ustvarili
štiri nove fasete vsebinskih deskriptorjev:
‒

Čas dogajanja (opredeljuje čas dogajanja zgodbe po periodizaciji zgodovinskih
obdobij);

‒

Kraj dogajanja (opredeljuje resničen ali izmišljen kraj dogajanja zgodbe);

‒

Junak/inja zgodbe (opredeljuje junak/injo zgodbe, ki je lahko resnična ali
izmišljena oseba);

‒

Protagonist zgodbe (opredeljuje vse protagoniste, ki nastopajo v zgodbi).

Prve tri fasete smo določili na podlagi ameriških smernic s, saj je definicija poimenovanja teh
faset jasna in nedvoumna. Kot najobsežnejša in najbolj raznolika faseta velja faseta
protagonista zgodbe. Deskriptorje protagonista zgodbe smo razvrstili v dvaindvajset
podfaset, pri čemer smo upoštevali, da smo tiste s podobnimi lastnostmi razvrstili v eno
podfaseto. V nadaljevanju bomo predstavili pravila, ki narekujejo uvrščanje deskriptorjev v
določeno faseto in določeno podfaseto.
5.2 DESKRIPTORJI V POSAMEZNIH FASETAH IN PODFASETAH
Za lažji pregled smo nekatere obdelane deskriptorje predstavili v tabelah po posameznih
fasetah. Vsi deskriptorji celotnega tezavra pa so vključeni v prilogah (priloga 1, priloga 2 in
priloga 3). Fasete, ki niso tako zelo obsežne, smo z vsemi deskriptorji predstavili v tem
poglavju. To so vse fasete ne-vsebinskih deskriptorjev in ena faseta vsebinskih deskriptorjev
(čas dogajanja). Običajno tabela vključuje popravljeno predmetno oznako, frekvenco
predmetne oznake in razlago oz. predlog spremembe. Pri vsaki predmetni oznaki smo
pripisali njeno frekvenco. S tem smo hoteli ponazoriti, kako pogosto se je le-ta pojavljala v
geslovniku.

5.2.1 Razvrščanje ne-vsebinskih deskriptorjev v posamezne fasete in podfasete
Vsako ne-vsebinski predmetno oznako smo postavili v eno izmed na novo določenih faset.
Nismo pa jih dokončno dodelali, saj nismo vzpostavljali odnosov med njimi. Ugotovili smo,
da postopek, ki bi bil potreben za popolno izdelavo tezavra tudi med ne-vsebinskimi
deskriptorji, zahteva ogromno dodatnega časa in znanja, ki pa ju v našem magistrskem delu
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nismo dosegli. Če predmetna oznaka po pravilih in naši presoji ni spadala v nobeno faseto,
smo jo izločili iz tezavra in jo opredelili kot splošno ali vsebinsko opombo po ISBD-ju
(tabela 8).

Tabela 8: Ne-vsebinske predmetne oznake, ki po bibliografskih pravilih ne spadajo v tezaver
PO

Razlaga PO

Frekvenca
PO
1

Razvrstitev PO po
ISBD-ju
opomba o vsebini
(polje 327)

besedila pesmi
klasičnih
mojstrov
besedilo
tudi
dramatizirano
besedilo tudi v
angleščini
besedilo tudi v
bosanskem
jeziku
besedilo tudi v
drugem jeziku

/

Besedilo je v knjigi najprej v prozi, nato
še priredba z dialogi za uprizoritev.
/

3

/

1

opomba o vsebini
(polje 327)
splošna
opomba
(polje 300)
splošna
opomba
(polje 300)

Besedilo je napisano v dveh ali več kot
dveh drugih jezikih.

208

1

besedilo tudi v Oznaka v bibliografskem opisu, ki pove, 34
obratni smeri
da se besedili začenjata na obeh koncih
knjige in se v sredini srečata.
besedilo
v Besedilo je v knjigi najprej v prozi, nato 24
narečju
še priredba z dialogi za uprizoritev.
brajica
Vrsta pisave.
10

brez besedila

Navadno so to slikanice brez besedila.

43

cirilica

Vrsta pisave.

1

kazalo pojmov

/

16

slikovno kazalo*

/

94

splošna
opomba
(polje
300).
Navedeno mora biti
v katerem jeziku je
še besedilo.
opomba k območju
fizičnega
opisa
(polje 327)
splošna
opomba
(polje 300)
Območje
opomb
(polje 100l, polje
300)
opomba o vsebini
(polje 327)
Območje
opomb
(polje 100l, polje
300)
opomba o dodatkih k
vsebini (polje 320)
opomba o dodatkih k
vsebini (polje 320)
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Tabela 8: Ne-vsebinske predmetne oznake, ki po bibliografskih pravilih ne spadajo v
tezaver (nadaljevanje in konec)
PO

Razlaga PO

knjiga
je del
enotne zgodbe

knjiga za slepe

Je navadno roman v več delih, npr. Bobri;
Pod svobodnim soncem; Gospodar
prstanov, ipd.
Je serija zaključenih zgodb, ki imajo iste
junake, isto perspektivo, a samostojen kraj
in čas dogajanja.
/

mesečnik
mali format

Ukinjamo, saj se ne pojavlja v geslovniku.
/

0
2

opombe

Leposlovno delo je opazno komentirano s
sprotnimi ali končnimi opombami.
Knjiga ima spremno besedo o delu in/ali o
avtorjih.
Ima spremno besedilo, ki ni vezano na
razlago dela, ampak ponuja dodatno
besedilo, npr. Sitar: Mali potepuh; dodani
napotki za uprizarjanje.

4

knjiga
je
nanizanke

del

spremna beseda
spremno besedilo

Frekvenca
PO
285

1954

4

651
292

Razvrstitev PO po
ISBD-ju
opomba - območje
zbirke (polje 200 in
225)
opomba - območje
zbirke (polje 200 in
225)
obvezna
opomba
(polje 300) - Braillova
pisava
/
opomba k območju
fizičnega opisa (polje
327)
opomba k vsebini
(polje 215a)
opomba k vsebini
(polje 215a)
opomba k vsebini
(polje 215a)

*V geslovniku je bilo navedeno - kazalo slikovno. Ker upoštevamo bibliografska pravila, je
zato pravilna oblika: slikovno kazalo.

Iz preglednice je razvidno, da se po lastnostih ne-vsebinske predmetne oznake med seboj
zelo razlikujejo. Zato je bilo pri razvrščanju in preverjanju le-teh ugotovljeno, da jih kar
nekaj ne spada v prenovljeni geslovnik ali tezaver. Po pravilih Mednarodnega standardnega
bibliografskega opisa (ISBD) opredeljujejo tisto lastnost knjige, ki je del katalogiziranja in
spada bodisi v obvezne ali priporočljive opombe.
5.2.1.1 Vrste in oblike ter žanr
V to faseto smo postavili vse predmetne oznake, ki so bila razvrščena pod dotedanjim
šifrantom žanr in še nekatere druge predmetne oznake tega področja, ki so bile razvrščene
pod ne-vsebinski šifrant. Za tako razdeljeno faseto smo se odločili predvsem zaradi dejstva,
da v slovenski mladinski literaturi nimamo izdelane celovite teorije glede definiranja in
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razvrščanja literarnih vrst, zvrsti in žanrov (Haramija, 2003). Zato smo izdelali dve novi
podfaseti. Prvo smo poimenovali vrste in oblike, drugo pa žanr.
Tabela 9: Deskriptorji iz fasete vrste in oblike ter žanri
Podfaseta
Vrste
oblike

in

Deskriptor

Frekvenca PO

abecedarije (proza,
poezija)

aforizmi (proza, poezija)

19 (iskanje pod
ne-vsebinskimi
gesli)
27 (iskanje pod
vsebinskimi
gesli)
7

albumi (oblike)

9

atlasi (proza, poezija,
oblike)
anekdote (proza, oblike)

20

animirani filmi (oblike)

5

basni (proza, poezija)

56

delovni zvezki (proza,
poezija, oblike)
dnevniki (proza, oblike)

83

dokumentarni filmi
(oblike)
dopolnjevanke (proza,
poezija, oblike)
družabne igre (proza,
oblike)
enciklopedije (oblike)

2

fotografije (oblika)
(proza, poezija,
dramatika, oblike)

809

glasbene pravljice

16

5

76

20
4
60

Premestitev pozicije/predlog
spremembe
To geslo velja za geslo "Slikanica
abecedna" in vse ostale knjige, ki so
organizirane po principu abecede ali je
abeceda pomemben element organizacije
pripovedi.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta nsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
V geslovniku imamo dve isti PO (v šifrantu
ne-vsebinskih gesel in šifrantu vsebinskih
gesel). Ker pravilo pravi, da v tezavru to ni
dovoljeno, naredimo kvalifikator pri obeh
primerih.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike. Spremenimo v naravni vrsti
red.
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Tabela 9: Deskriptorji iz fasete vrste in oblike ter žanri (nadaljevanje)
Podfaseta

Deskriptor
himne (poezija)

Frekvenca
PO
1

intervjuji (proza, oblike)

4

izštevanke (prej vsebinsko)
(proza, poezija)
katalogi(oblika) (proza,
oblike)

17

klasične pravljice

141

kvizi (proza, poezija, oblike)

24

lahkonočnice (proza,
poezija)
legende (proza, poezija,
oblike)
leksikoni (oblike)

45

ljudska slovstva (proza,
poezija, dramatika, oblike)

manga stripi (proza)

411 (iskanje
pod
vsebinskimi
gesli)
79
(iskanje
pod žanr)
3

miti (proza, oblike)

41

naslovniško odprte pripovedi
(proza, poezija)
note (proza, poezija,
dramatika, oblike)
okenca (proza, poezija,
oblike)
otroški romani (proza) (prej:
žanr)
parodije (proza, poezija,
dramatika)
pesmarice (proza, poezija,
oblike)

118

2

82
35

147
82
9
9
66

Premestitev pozicije/predlog
spremembe
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
V geslovniku imamo dve isti PO (v šifrantu
ne-vsebinskih gesel in šifrantu vsebinskih
gesel). Ker pravilo pravi, da v tezavru to ni
dovoljeno, naredimo kvalifikator v obeh
primerih.
Združimo pod PO pravljice.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
PO iz šifranta ne-vsebinskih gesel in
šifranta žanr, se združita v podfaseto vrste
in oblike, saj v tezavru nista dovoljeni dve
isti PO.

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta žanr v podfaseto vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
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Tabela 9: Deskriptorji iz fasete vrste in oblike ter žanri (nadaljevanje)
Podfaseta

Deskriptor
pisma (proza, oblike)

Frekvenca
PO
18

pojmovniki (proza, oblike)

51

pojmovniki (proza, oblike)

51

potopisi (prej žanr, tudi
nevsebinsko) (proza)

2 (iskanje pod
nevsebinskimi
gesli)
6 (iskanje pod
žanr)
345

poučno leposlovje (proza,
poezija, dramatika, oblike)
pravljice

pregovori (proza, poezija)

34
(iskanje
pod
nevsebinskimi
gesli)
504 (iskanje
pod žanr)
9

pridige (oblike)

5

pripovedi v verzih (proza,
poezija, dramatika, oblike)
priročniki (proza, poezija,
dramatika, oblike)
radijske igre (dramatika)

195

različne zvrsti (proza,
poezija)
recepti (proza, poezija,
oblike)
reliefne ilustracije

36

satire (proza)

3

sestavljenke (proza, poezija,
oblike)

53

397
1

73
9

Premestitev pozicije/predlog spremembe
PO se prestavi iz šifranta ne-vsebinskih
gesel v podfaseto vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
PO iz šifranta ne-vsebinskih gesel in
šifranta žanr, se združita v podfaseto vrste
in oblike, saj v tezavru nista dovoljeni dve
isti PO.

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Pod to PO oznako združimo tudi glasbene
in klasične pravljice. Glasbene pravljice
tako dobijo PO za glasbeno vzgojo.

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
PO se prestavi iz šifranta žanr
vrste in oblike
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel
vrste in oblike.

v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
v podfaseto
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Tabela 9: Deskriptorji iz fasete vrste in oblike ter žanri (nadaljevanje)
Podfaseta

Deskriptor

Frekvenca
PO

slikanice (več vrst)2
slikogibi (proza)

24

slikopisi (prej žanr) (proza)

43

slikovni atlasi (proza,
oblike)
slikovni slovarji (proza,
oblike)
slovarji (proza, poezija,
dramatika, oblike)
spominske knjige (oblike)

6

stripi (proza, poezija, oblike)

172

učbeniki
(proza,
oblike)
uganke (prej žanr) (proza,
poezija, oblike)

20

2

53
7

Obdržimo vse zvrsti in upoštevamo naravni
vrsti red PO.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel in šifranta žanr
v eno podfaseto vrste in oblike.

vodiči (proza, oblike)

32
(iskanje
pod žanr)
117 (iskanje
pod
nevsebinskimi
gesli)
229 (iskanje
pod žanr)
296 (iskanje
pod
nevsebinskimi
gesli)
28

zemljevidi (proza, oblike)

11

življenjepisi (proza, poezija,
dramatika, oblike)
detektivke

111
224

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
vrste in oblike.
Ostane v žanru.

ekološke pripovedi

23

Ostane v žanru.

grozljivke

79

Ostane v žanru.

verzi (prej žanr) (proza,
poezija, dramatika, oblike)

Žanr

71

Premestitev pozicije/predlog spremembe

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel in šifranta žanr
v eno podfaseto vrste in oblike.

V geslovniku Pionirske poznamo več vrst slikanic, zato bomo celoten seznam slikanic prikazali v prilogi.
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Tabela 9: Deskriptorji iz fasete vrste in oblike ter žanri (nadaljevanje in konec)
Podfaseta

Deskriptor

Premestitev pozicije/predlog spremembe

kriminalke

Frekvenca
PO
178 (žanr)
604 (iskanje
pod
nevsebinskimi
gesli)
68

ljubezenske pripovedi

84

Ostane v žanru.

Ljudska slovstva

Ostane v žanru. Sem se dodelijo tudi PO, ki so
bile opisane s humorjem v šifrantu nevsebinskih gesel.

otroški romani

79 (žanr)
397 (iskanje
pod
nevsebinskimi
gesli)
9 (proza)

problemke

213

Ostane v žanru. Otroški roman se dodeljuje
samo v skupini zgodbice.
Ostane v žanru.

pustolovke

70

Ostane v žanru.

simbolične pripovedi (proza,
poezija)
spomini (žanr)

36

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto
žanr.
Ostane v žanru. Dodelimo kvalifikator, saj ista
PO obstaja v vsebinskem sklopu deskriptorjev.

humor

Ostane v žanru. Sem se dodelijo tudi PO, ki so
bile opisane s humorjem v šifrantu nevsebinskih gesel.

Ostane v žanru.

šolske pripovedi

57
(iskanje
pod žanr)
83
(iskanje
pod
vsebinskimi
gesli)
6

športne pripovedi

38

Ostane v žanru.

vojne pripovedi

13

Ostane v žanru.

zgodovinske pripovedi

221

Ostane v žanru.

znanstvene pripovedi

8

Ostane v žanru.

znanstvenofantastične
pripovedi
živalske pripovedi

96

Ostane v žanru.

60

Ostane v žanru.

življenjepisne pripovedi

18

Ostane v žanru.

Ostane v žanru.

Iz tabele 9 so razvidni vsi deskriptorji, ki zajemajo vrste, oblike in žanre mladinskega
leposlovja. Zajeli smo vse predmetne oznake iz geslovnika, saj ne gre za tako obsežen
seznam predmetnih oznak kot pri vsebinskih deskriptorjih, kjer bomo morali celoten seznam
teh predstaviti v prilogi. V tabeli smo deskriptorjem pripisali njihovo frekvenco in naš
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predlog spremembe. Vse deskriptorje smo spremenili v množinske samostalnike, kar je
skladno s pravilom, ki ga upoštevajo v ameriških smernicah (Guidelines, 2000). Namreč tam
so deskriptorji, ki označujejo vrsto in obliko, pisani v množini.
Sprva smo želeli izdelati štiri fasete za vse štiri zvrsti mladinskega leposlovja (proza,
dramatika, poezija in drugo3). Nato smo za vsako književno vrsto in obliko mladinskega
gradiva pogledali, kako visoko frekvenco pojavljanja ima in če jo v Mali knjižnici iščemo
pod temi štirimi zvrstmi. Za nekatere oblike, kot so npr. atlasi, delovni zvezki, kvizi ipd.,
smo pričakovali, da bo frekvenca za prozo, dramatiko in poezija 0. Vendar se je izkazalo
drugače. Npr. delovni zvezki imajo v Mali knjižnici frekvenco 83. Od tega je šestnajst
delovnih zvezkov, ki pripadajo tudi prozi in en delovni zvezek, ki pripada tudi poeziji. Pod
vsako vrsto ali obliko smo poleg pripisali, v katere zvrsti še spada predmetna oznaka. Na
koncu smo ugotovili, da izdelava faset za zvrsti ni smiselna, saj »navadno dobi vsak pojem
svoje mesto samo v eni faseti« (Urbanija, 1996, str. 47). Poleg tega Mala knjižnica že v
osnovi omogoča iskanje po literarnih zvrsteh (dramatika: frekvenca; 83, proza: frekvenca:
11578 in poezija: frekvenca: 905). Imamo pa tudi druga orodja (COBISS), ki nam povejo, v
katero zvrst knjiga spada.
Iz tega seznama smo ukinili predmetno oznako »koledarji«, saj imamo v geslovniku dve isti
poimenovanji predmetne oznake (v ne-vsebinskem in vsebinskem šifrantu). Ker pravilo
pravi, da v tezavru to ni dovoljeno, ukinemo predmetno oznako iz šifranta ne-vsebinskih
predmetnih oznak. Razlog tiči v njeni premajhni frekvenci pojavljanja (1).

5.2.1.2 Ocenjevanje in vrednotenje
Predmetne oznake, ki knjigo ocenjujejo ali jo vrednotijo, smo ohranili in ustvarili za ta
namen novo faseto, saj je to bistvena informacija za izdelavo Priročnika za branje
kakovostnih mladinskih knjig. Predmetne oznake: ocena 1, ocena 2, ocena 3, ocena 4, ocena
5 smo preimenovali v nove deskriptorje, saj tako predstavljajo bolj primerno poimenovanje.
Barometer slabe (1-2), barometer dobre (3-5) in geslo povprečno smo ukinili, saj teh oznak
ne potrebujemo, ker je vsaka knjiga že ovrednotena z drugim bolj natančnim izrazom. Ti
izrazi so: pomanjkljivo, pogrešljivo, dobro, zelo dobro, odlično in priznanje Zlata hruška.
3

Pod »drugo« so mišljene literarne zvrsti, kot so npr.: delovni zvezki, učbeniki, atlasi itd.
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Zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Po mnenju uredniškega odbora
za izdelovanje priročnika so to tiste knjige, ki po vsebini in izvedbi izstopajo. Zato jih
označujemo z deskriptorjem priznanje Zlata hruška, ki pomeni posebno priznanje v treh
kategorijah: za izvirno slovensko mladinsko leposlovno knjigo, za izvirno slovensko
mladinsko poučno knjigo in za prevedeno mladinsko leposlovno knjigo (Zlata hruška, 2016).
V tabeli 10 so razvidni vsi deskriptorji, ki opisujejo ocenjevanje in vrednotenje mladinskih
del.

Tabela 10: Deskriptorji fasete ocenjevanje in vrednotenje
Predmetna oznaka

Frekvenca Novo
PO

barometer dobre (3— 884

poimenovanje Predlog spremembe

deskriptorja
/

ukinili iz geslovnika

/

ukinili iz geslovnika

5)
barometer slabe (1— 984
2)
ocena 1 neprimerna

322

pogrešljivo

preimenovanje PO

ocena 2 nezadostna

593

pomanjkljivo

preimenovanje PO

ocena 3 dobra

406

dobro

preimenovanje PO

ocena 4 prav dobra

194

zelo dobro

preimenovanje PO

ocena 5 odlična

104

odlično

preimenovanje PO

priznanje Zlata hruška

ni spremembe

priznanje

Zlata 3

hruška

5.2.1.3 Namen branja
Predmetne oznake, ki definirajo mladinska dela po namembnosti, smo razvrstili pod faseto
namen branja. Ta faseta ne vsebuje nikakršnih splošnih predmetnih oznak, saj gre za
specifične deskriptorje, ki so v pomoč predvsem knjižničarjem, učiteljem in mentorjem. Če
knjižničar išče knjigo za uro pravljic, bo to takoj našel pod deskriptorjem »za uro pravljic«.
Gre za deskriptorje, ki označujejo praktična knjižnična pomagala. Tabela 11 prikazuje
deskriptorje, ki opisujejo namen branja.
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Tabela 11:Deskriptorji fasete namen branja
Deskriptor

Frekvenca PO

Sprememba oz. predlog spremembe

didaktične igrarije

8

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

didaktične vzpodbude

202

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

didaktične vzpodbude za

14

pouk književnosti
knjiga za slepe

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

4

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

navodila za mentorje

15

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

navodila za ustvarjanje

184

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

prilagojena knjiga

15

Iz šifranta žanr v podfaseto namen branja.

terapevtski namen

16

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

za branja v nadaljevanjih

163

To je bibliopedagoška oznaka knjig, ki so
primerna za branje v nadaljevanjih npr., v šoli,
vrtcih ali doma.

za dislektike

28

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

za glasbeno vzgojo

2

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

za jezikovno vzgojo

365

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

za knjižno in knjižnično

16

vzgojo
za oklevajoče bralce

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

252

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

za pogovore o knjigah

255

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

za pomoč pri izgovorjavi

1

Frekvenca je premajhna. PO se ukine.

za uro pravljic

139

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.

za začetno samostojno branje

365

Iz šifranta ne-vsebinskih gesel v podfaseto namen
branja.
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5.2.1.4 Nove izdaje, priredbe in posebne izdaje
V mladinskem leposlovju so pogoste ilustracije, kar omogoča oz. spodbuja tudi več novih
izdaj in obdelav izvirnih knjig. Pogoste so tudi izdaje po animirani predlogi ali po filmski
predlogi. Tudi v tem primeru gre za neko vrsto praktičnega knjižničnega pomagala, vendar
ker gre za nove oz. prirejene izdaje izvirnih del, smo te deskriptorje uvrstili v faseto Nove
izdaje, priredbe in posebne izdaje (tabla 12).
Poznamo nekaj različnih tipov priredb, to so:
‒

Ponatisi starejših besedil iz slovenske mladinske literature, faksimile, reprinti;

‒

Nove izdaje z novim prevodom;

‒

Posamezna besedila iz zbirk izidejo v samostojnih publikacijah;

‒

Pravljične zbirke in antologije;

‒

Nove izdaje z dodatnim didaktičnim aparatom;

‒

Priredbe v obliki stripa;

‒

Priredbe s skrajšanim besedilom, s spremenjenimi vsebinskimi poudarki, med njimi
tudi kič;

‒

Nadgradnje (Jamnik, Picco; 2010).

Gre za vrsto različnih knjig, ki skušajo prvotna besedila približati okusu in percepciji
sodobnih bralcev. Kot ponatisi so zelo popularne miniaturke (miniaturne izdaje znanih
slikanic), kanonska besedila, serijske uspešnice (ki izhajajo v žepnicah). Prav tako so
popularne uspešnice, ki so ponatisnjene kmalu po prvem izidu in tiste, ponatisnjene kmalu
po prenosu na filmska platna (Jamnik, Picco; 2010).
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Tabela 12:Deskriptorji fasete nove izdaje, priredbe in posebne izdaje
Deskriptor
antologije

Frekve
nca PO
153

darilne izdaje

6

novi prevodi

47

nove izdaje

964

Novo delo, ubesedena v drugem jeziku kot
izvirnik.
/

nove likovne
obdelave
po animirani
predlogi
po filmski
predlogi
po ljudskem
izročilu
ponatisi

183

/

120

Izvirna zgodba je risanka (risani film), npr.
Sneženi mož in snežni kuža (Briggs).
Izvirna zgodba je igrani film, npr.
Nikogaršnji fantje (McCredie).
/

potrošne izdaje

77

priredbe

537

projekti

275

zimzelenke

61

3
185
1262

Razlaga deskriptorja
Po določenih vidikih sestavljen in objavljen
izbor literarnih del, odlomkov del različnih
avtorjev.
/

Ponovni natis razprodane ali kako drugače
nedostopne publikacije z mogočimi manjšimi
popravki, spremembami.
/
Delo se razlikuje od originala: skrajšana
izdaja, poenostavljeno besedilo, prestavljeno
v drugo obliko (slikaniško, strip, dramo …)
… prestavljeno v drug medij (film, radijska
igra …).
To so izdaje, ki so javnega značaja in
navadno financirane z javnim denarjem,
namenjene pa promociji določene aktivnosti
ljudi
(npr.
zdravstvo),
solidarnosti,
medkulturnosti, promociji kraja ali javne
ustanove, humanitarni ipd.
Seznam dobrih, nagrajenih ponatisov.
Kakovostna in že uveljavljena dela iz
prejšnjih let, le da je dodano nekaj novega,
boljšega.

Premestitev
spremembe
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.
Iz šifranta
gesel.

Iz šifranta
gesel.

oz.

predlog

ne-vsebinskih

ne-vsebinskih
ne-vsebinskih
ne-vsebinskih
ne-vsebinskih
ne-vsebinskih
ne-vsebinskih
ne-vsebinskih
ne-vsebinskih

ne-vsebinskih
ne-vsebinskih

ne-vsebinskih

Iz šifranta žanr.

Deskriptorjev pri tej faseti ni bilo potrebno spreminjati pomensko. Popravili smo jih samo v
pravilno obliko, in sicer v množino, saj tako narekujejo smernice za izdelavo tezavra.
Frekvenca pojavljenja je pri vseh predmetnih oznak velika, razen pri »darilnih izdajah« (6)
in »po filmski predlogi« (3). Kljub temu ju bomo ohranili, saj le na tak način lahko ohranimo
dosledno in natančno opisovanje mladinskega gradiva.
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5.2.2 Razvrščanje vsebinskih predmetnih oznak v posamezne fasete in podfasete

Tabela 13:Nekatere vsebinske predmetne oznake, ki so bile popravljene ali ukinjene
Stara predmetna oznaka
hekerji
nova duhovnost
ime
karma
kmetija
nirvana
spretnosti
biotopi
gozd deževni

Frekvenca
PO
0
17
9
0
220
0
0
0
7

Nov
deskriptor
/
duhovnost
imena
/
kmetije
/
/
/
deževni gozd

kraške jame
krompirjeva lakota (1945)
narodna identiteta
kleklanje
nežnosti
nadnaravno

0
0
0
4
3
63

/
/
/
klekljanje
nežnost
nadnaravnost

Pokrajculja, Mojca (literarna 0
junakinja)
Baraga, Friderik Irenej, škof 0
(1797-1868)

Sprememba
ukinili iz geslovnika

/

pravilo množine
ukinili iz geslovnika
pravilo množine
ukinili iz geslovnika
ukinili iz geslovnika
ukinili iz geslovnika
pravilo
naravnega
vrstnega reda (ohranili
deskriptor deževni gozd)
ukinili iz geslovnika
ukinili iz geslovnika
ukinili iz geslovnika
slovnična napaka
pravilo ednine
PO se dodeli faseti
lastnosti
ukinili iz geslovnika

/

ukinili iz geslovnika

Tabela 13 prikazuje vzorec vsebinskih predmetnih oznak, ki so bila popravljena ali ukinjena.
Nekatere so bile popravljene zaradi slovnično nepravilne oblike. Velika večina oznak pa je
bila popravljena zaradi napačne uporabe ednine ali množine. Ker je teh veliko, bomo pri
vsaki podfaseti posebej opozorili na pravilo uporabe ednine ali množine. Nekatere
predmetne oznake so bile ukinjene zaradi ničelne frekvence, saj tistih, ki ne pripadajo nobeni
enoti gradiva v tezavru, ne potrebujemo.
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5.2.2.1 Čas dogajanja
Tabela 14:Novi deskriptorji fasete časa dogajanja
Podfaseta

Deskriptorji podfasete

predzgodovina (2 mio pr. n. št.)

/

pravek ali prazgodovina (2 mio—3500 pr.
n. št.)

predkamena doba (2 mio‒500.000 pr. n. št.)

stari vek ali antika (3500 pr. n. št. — 476
n.š.)

kamena doba (500.000‒3500 pr. n. št.)
mlajša kamena doba ali neolitik / bakrena doba (4500‒3500
pr. n. št.)
bronasta doba (3500‒1200 pr. n. št.)
zgodnja bronasta doba (3500‒2000 pr. n. št.)
srednja bronasta doba (2000‒1600 pr. n. št.)
pozna bronasta doba (1600‒1200 pr. n. št.)
železna doba (1200‒700 pr. n. št.)
klasična antika (700 pr. n. št. ‒ 476 n.š.)

srednji vek (476—1492)

zgodnji srednji vek (5. ‒11. stoletje)
visoki srednji vek (12. ‒13. stoletje)
pozni srednji vek (14. ‒15. stoletje)

novi vek (1492—1918)

zgodnji novi vek (1500‒1750)
visoki novi vek (1750‒1850)
pozni novi vek (1850‒1918)

sodobnost (1918—danes)

svetovna vojna (1914‒1918)
svet med obema vojnama (1918‒1939)
svetovna vojna (1939‒1945)
hladna vojna (1945‒1990)
polpretekla zgodovina (1990‒danes)

Konkretna stoletja

6. st
16. st
17. st
18. st
19. st
1. pol. 20. st
2. pol. 20. st
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Čas dogajanja smo razdelil glede na zgodovinska obdobja (periodizacija zgodovine). Ta
delitev predstavlja že izdelane vsebinske deskriptorje. Dodali smo tudi podfaseto s
konkretnimi stoletji, saj periodizacija teh ne vsebuje. Pravilo pravi, da če v obstoječi zbirki
še ne obstaja določen deskriptor, po katerem bi lahko opisali vsebino, ga tudi ne moremo
vključiti v tezaver. V obstoječem geslovniku Pionirske nekateri izmed izbranih deskriptorjev
deskriptorji za čas še ne obstajajo. Zato bomo v tezaver vključili in popravili samo tiste, ki
so v geslovniku že vključeni. Vse ostale deskriptorje fasete časa dogajanja, ki so tudi
zapisani v tabeli 14, nismo vključili v tezaver. Zapisali smo jih zaradi smiselnega
kronološkega zapisa. Te deskriptorje naj se upošteva pri nadaljnjem gesljenju. Deskriptorjev
pri tej faseti nismo razvrstili po abecedi, saj nam smernice narekujejo, da bo zbirka, ki zadeva
časovno zaporedje, najbolj smiselno razvrščena, če bodo izrazi sledili kronološkemu
zaporedju (od prvega do zadnjega časa) (Ryan, 2014).
Tabela 15: Popravljene predmetne oznake fasete časa dogajanja
Stara PO

Nov deskriptor

antika

klasična antika (700 pr. n. št.‒476 n.š.)

bakrena doba

mlajša kamena doba ali neolitik / bakrena doba
(4500‒3500 pr. n. št.)

bronasta doba

bronasta doba (3500‒1200 pr. n. št.)

druga svetovna vojna

svetovna vojna (1939‒1945)

hladna vojna (1945-1990)

hladna vojna (1945‒1990)

kamena doba

kamena doba (500.000‒3500 pr. n. št.)

novi vek

novi vek (1492‒1918)

Prazgodovina

pravek ali prazgodovina (2 mio ‒3500 pr. n. št.)

prva svetovna vojna

svetovna vojna (1914‒1918)

srednji vek

srednji vek (476‒1492)

stari vek

stari vek ali antika (3500 pr. n. št. ‒476 n.š.)

stoletje, 1. pol. 20.

1. pol. 20. st

stoletje, 2. pol. 20.

2. pol. 20. st

stoletje, 6.

7.st

stoletje, 16.

16. st

stoletje, 17.

17 .st

stoletje, 18.

18. st

stoletje, 19.

19. st
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Tabela 15 prikazuje deskriptorje, ki jih geslovnik Pionirske že vključuje. Po upoštevanju
Iflinih smernic za predmetno označevanje smo popravili tiste, ki so bili napačno zapisani.
Deskriptorji za čas oz. časovna določila označujejo čas, na katerega je vezana vsebina
mladinskega dela. Časovne predmetne oznake izražamo z besedami (imena geoloških in
zgodovinskih dob) ali številkami (letnice, stoletja). Letnic zapisujemo v celoti in jih ne
krajšamo. Za stoletje uporabljamo krajšavo »st.«, čas med letnicami ali stoletji pa
označujemo z vezajem, npr. 16. st (Splošni slovenski geslovnik, 2002). V geslovniku je
sedem gesel, ki označujejo stoletje, vendar ker smo kot časovna določila oblikovali
deskriptorje, ki označujejo posamezna obdobja, predlagamo, da jih ukinemo iz geslovnika.
Če v geslovniku obstaja gradivo o teh ukinjenih geslih, jih nadomestimo novimi deskriptorji.
Zastarelo geslo ohranimo kot kazalko.

5.2.2.2 Kraj dogajanja
Faseta kraja dogajanja je ena izmed tistih, ki se zelo pogosto uporablja v priporočilih in
smernicah pri vsebinskem opisovanju leposlovja. Naš primer te fasete skupaj obsega
štirinajst podfaset. Naredili smo dva nivoja hierarhije deskriptorjev. Deskriptorji lahko
veljajo za resnične in izmišljene lokacije kraja dogajanja. V primeru, da je lokacija kraja
dogajanja izmišljena, dodamo kvalifikator.
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Tabela 16:Podfasete kraja dogajanja s primeri
Podfaseta

Obrazložitev podfasete

Primer

Celina

Podfaseta vsebuje sedem celin sveta.

Afrika, Severna Amerika

Država

Katera koli država sveta.

Nemčija, Brazilija

Gorovje

Pojmi, ki se nanašajo na gorovja, hribovja, vrhove.

Gorjanci, Tibet

Jama

Katera koli jama, ki je vpisana v zemljiški kataster jam.

Postojnska

jama,

Vilenica
Jezero
Znamenitost

Cerkniško jezero

Katero koli jezero, ne glede na vrsto.
ali

Katera

koli konkretna

znamenitost

ali specifična

Alhambra, Ljubljanski

kompleks

značilnost (kompleks, mestna struktura ali objekt).

grad

Kraj

Pojmi, ki označujejo katero koli velemesto, mesto, kraj,

Praga, Vače

vas.
Morje

Pojmi, ki označujejo morske regije in podregije.

Jadransko morje

Območje

Pojmi, ki opisujejo kateri koli drug geografski pojem, ki

Kras, Posočje

ne spada pod drugimi že navedenimi podfasetami.
Otok

Pojmi, ki označuje kateri koli otok.

Karibi

(otočje),

Vis

(otok)
Pokrajina

Vsebuje katero koli pokrajino neke države. V Sloveniji jih
imamo

sedem:

Dolenjska,

Gorenjska,

Dalmacija, Prekmurje

Koroška,

Notranjska, Prekmurje, Primorska in Štajerska.
Polotok

Označuje kateri koli polotok.

Krimski polotok, Istra

Regija

Označuje regionalna območja, ki so del določene države.

Benečija, Tirolska

Vsebuje tudi zgodovinske regije.
Reka

Med reke uvrščamo katero koli reko.

Drava, Sava

Vse predmetne oznake, ki so geografsko določale kraj dogajanja, smo zbrali skupaj in nato
vsaki posebej določili za katero vrsto kraja gre. Iz tabele 16 je razviden abecedni seznam
podfaset in podrobnejšo razlago oz. pravilo, katere deskriptorje vnašamo v posamezno
podfaseto. Poleg smo pripisali tudi primer deskriptorja za vsako podfaseto.

5.2.2.3 Junak/inja zgodbe
Junak/inja zgodbe je prav tako ena izmed faset, ki se pogosto pojavi v smernicah vsebinska
opisovanja leposlovja.
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Tabela 17: Podfasete junak/inje zgodbe s primeri
Podfaseta

Podpodfaseta

Obrazložitev
podfasete

Primer

Avtor/umetnik

/

Uvrščamo
vse
avtorje,
ki
nastopajo
kot
literarni junaki v
zgodbah in vse
umetnike
(npr.
pesnike,
glasbenike,
slikarje,
izumitelje)
Tukaj uvrščamo
vse osebe, ki
imajo krščanski
status.

Trubar, Primož (1508–
1586)

Krščanske
osebe

-

Literarni
junak/inja
Politik

/

Pomorščak

/

Razumnik

/

Vladar

/

Zgodovinski
junak/inja

/

/

Misijonar
Papež
Svetnik/ica
Škof

Majcen, Andrej, misijonar
(1904‒1999)
Bergoglio, Jorge Mario,
papež (1936‒)
Savio, Dominik (1842‒
1857)
Frančišek
Gnidovec,
Janez, škof (1873‒1939)
Jezus Kristus
Izmišljeni
Krpan, Martin (literarni
literarni junaki
junak)
Politiki
Machiavelli,
Niccoló
(1469‒1527)
Pomorščaki
Kolumb, Krištof (1451‒
1506)
Razumniki
Darwin, Charles (1809‒
1882)
Vladarji
Caesar, Gaius Iulius,
(100‒44 pr.n.št.)
Zgodovinski
Erazem
Predjamski
resnični literarni (Erazem Lueger, 15. stol.)
junaki

Iz tabele 17 so razvidne podfasete, njihove skupine, obrazložitev podfasete in primeri.
Junak/inja zgodbe skupaj obsega osem podfaset. Sprva smo hoteli oblikovati štiri podfasete
več, vendar smo se kasneje odločili za bolj optimalno rešitev. Vse osebe, ki imajo status v
povezavi s krščanstvom, smo združili v eno podfaseto (krščanske osebe). Zato smo znotraj
te podfasete oblikovali še štiri skupine (misijonar, papež, svetnik/ica in škof). V isto
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podfaseto vpisujemo tudi druge krščanske osebe, vendar nimajo svoje skupine (npr. Jezus
Kristus).

»Imena mitoloških, legendarnih ali domišljijskih oseb dobijo kvalifikator«

(Splošni slovenski geslovnik, 2002, str. 21). Tako npr. Drakula dobi kvalifikator — literarni
junak, Lepa Vida dobi kvalifikator ljudska junakinja.

Ta faseta vsebuje imenske predmetne oznake. Te pa je potrebno oblikovati po posebnih
pravilih za oblikovanje predmetnih oznak. Splošni slovenski geslovnik (2002) pravi, da
osebno ime, kot predmetno oznako, oblikujemo kot značnico po pravilih za katalogizacijo.
V geslovniku Pionirske tega pravila niso upoštevali, zato smo vse imenske predmetne
oznake popravili, kot je razvidno iz zgornjih primerov. Predmetno oznako sestavljajo
priimek, ime in letnice rojstva/smrti. Za osebno ime, ki mu ne moremo določiti točne letnice,
navedemo približno letnico, npr. Pavel, apostol (ok. 10‒ ok. 67). Ime lahko uporabljamo v
splošno razširjeni obliki. V originalni obliki moramo navajati tuja osebna imena, npr.
Shakespeare, William (1564‒1616). Imena vladarjev in drugih državnih in cerkvenih
dostojanstvenikov navajamo v splošno sprejeti obliki z oznako nasledstva v obliki rimske
številke, titulo in letnico rojstva/smrti, npr. Joannes Paulus II, papež (1920‒2005). Če letnice
rojstva ali smrti niso znane, nadomestimo s poševno črto. Imena osebnosti starega in
srednjega veka navajamo v ohranjeni obliki. Psevdonime praviloma razrešimo in kot
predmetno oznako navedemo pravo ime osebe. Izjemoma lahko kot predmetno oznako
navedemo psevdonim, če je dosledno in splošno v rabi (Banič, Kovač, Vrhovšek, 1997).

5.2.2.4 Protagonist zgodbe
Ta faseta je najobsežnejša, saj predstavlja vse druge vsebinske oznake, ki ne predstavljajo
časa, kraja dogajanja in/ali junak/injo zgodbe.
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Tabela 18: Podfaseta protagonista zgodbe s primeri
Podfaseta

Obrazložitev podfasete

Primer

Bajeslovno izmišljeno bitja

Različna bajeslovna in izmišljena bitja, ki

duhovi, škratje, velikani

nastopajo v zgodbi. Tu uvrščamo splošna
bitja in ne bitja s konkretnimi imeni.
Bolezen, motnja, zdravstveno

Bolezni, motnje, zdravstvena stanja in

stanje in invalidnost

invalidnosti.

Čustvo

Uvrščamo vsa čustva, tako pozitivna kot

astma, debelost, slepota
hvaležnost, užaljenost

negativna.
Družbeni

pojav,

politika

in

gospodarstvo

Lastnost

Uvrščamo zelo širok spekter pojmov, ki so

družba

(skupnost),

povezani z družbenimi pojav, politični pojmi

diktatura, mednarodne

in gospodarskimi pojmi.

organizacije

V to faseto uvrščamo lastnosti človeških bitij,

poštenost, skopost

pozitivne in negativne lastnosti.
V to faseto uvrščamo posamezne poklice,

Ljudje

policisti, Turki, starši

prebivalce določenega kraja, države in
statuse ali položaje ljudi.
Organ in del telesa

Uvrščamo vse organe in dele živega bitja.

brada, prebavila

Pojem

Vsebuje najširši spekter

lakota, počitnice

pojmov.

Sem

uvrščamo pojme, ki jih ne moremo uvrstiti v
ostale bolj definirane fasete.
V to faseto uvrščamo pojme, ki se navezujejo

Pojem/pravila

bonton, morala

na pravila.
Uvrščamo pojme, ki se navezujejo na

Pojem/vrednotenje

krutost, laž, sram

negativne vrednote.
Pojem iz narave

Gesla te fasete zajemajo pojme iz narave,

divjina, luna

naravnih pojavov in procesov. Tukaj ne
umeščamo živali in rastline.
Prazni in praznovanje

Spadajo kateri koli prazniki in dnevi ter pojmi

božič, miklavževanje

v povezavi s prazniki.
Predmet

Uvrščamo vse predmete, ne glede na vrsto,

denar, letala, aparati,

material. Sem spada tudi določena vrsta

časovni stroji

predmetov.
Proces,
dejavnost

stanje,

gibanje,

Uvrščamo

procese,

stanja,

gibanja

in

dejavnosti

evtanazija,

nosečnost,

Lebensborn (program),
pripovedovanje

Rastlina

Uvrščamo rastline, kot so rože, drevesa,
sadeži, poljski pridelki.

cvetje, maline, žita
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Tabela 18: Podfaseta protagonista zgodbe s primeri (nadaljevanje in konec)
Podfaseta

Obrazložitev podfasete

Primer

Stavba, ustanova in območje

Uvrščamo različna stavbna poslopja.

internati,

gledališča,

taborišča.
Šport

Športne dejavnosti in panoge.

boks, telovadba

Umetnost in kultura

Uvrščamo pojme v povezavi z umetnostjo in

glasba, risanje

kulturo.
Verski sistem

Uvrščamo pojme v povezavi z vero in

inkvizicija, islam

verskim sistemom.
Vrednota

Uvrščamo pojme v povezavi z pozitivnimi

lepota, upanje

vrednotami.
Znanost in panoga

Znanosti in uveljavljene panoge.

ekonomija, vrtnarstvo

Žival

Sem spadajo vsa poimenovanja živali in vsi

deževniki, ptice

pojmi, ki označujejo družino, red, razred ali
deblo živali.

Znotraj te fasete smo določili dvaindvajset podfaset, ki so si po lastnostih deskriptorjev zelo
različne. Zato za vsako izmed njih prilagamo pojasnila, kateri deskriptorji pripadajo
posamezni podfaseti (Tabela 18). Pri tej faseti naletimo na tri podfasete, ki so si med seboj
zelo podobne: lastnost, pojem/vrednotenje in vrednota. Po SSKJ (Slovar slovenskega
knjižnega jezika, 2000) lastnost pomeni »kar se relativno trajno kaže pri človeku zlasti v
odnosu do ljudi, okolja glede na kako normo«. Prepoznamo jo po končnici –ost. Lahko gre
za pozitivne človekove lastnosti (poštenost, odgovornost) ali negativne (nečimrnost,
požrešnost). Pojem/vrednotenje predstavlja seznam pojmov, ki se nanašajo na negativne
pojme. Sem ne uvršamo negativne lastnosti, temveč samo negativne pojme (sadizem) in
negativna doživljanja (jeza). V podfaseto vrednote sodijo pozitivni pojmi (uspeh) in
pozitivne vrednote (ljubezen). V Tabeli 19 prikazujemo pravila, ali se deskriptorji pišejo v
ednini ali v množini.
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Tabela 19: Prikaz podfaset v faseti protagonist zgodbe in pravila uporabe ednine in
množine
Pravilo uporabe ednine in množine

Protagonist zgodbe:
podfasete
Bajeslovno izmišljeno

Pišemo v množini (npr. škrati, vile), razen v primeru, ko gre za specifično

bitje

izmišljeno bitje/osebo, npr. Božiček, dedek Mraz.

Bolezen,
zdravstveno

motnja,
stanje

in

invalidnost

Deskriptorje pišemo v ednini, kadar gre za poimenovanje določene bolezni,
poimenovanje določene motnje ali poimenovanje določenega zdravstvenega
stanja. Če je geslo bolj splošno oz. generično oziroma gre za neko
poimenovanje vrste bolezni ali motnje, ga pišemo v množini (npr. alergije,
duševne bolezni).

Čustvo

Vsa čustva se pišejo v ednini.

Družbeni pojav, politika

Deskriptorje te podfasete pišemo v množini. Samostalniške besede, ki se

in gospodarstvo

uporabljajo samo v ednini (npr. demokracija, nacizem), pišemo v ednini.

Lastnost

Lastnosti se pišejo v ednini.

Ljudje

Vsi deskriptorji te podfasete se pišejo v množini.

Organ in del telesa

Deskriptorji te podfasete se pišejo v ednini, razen če slovnica zahteva drugače,
npr. možgani, prebavila.

Pojem

Pojme pišemo v ednini, razen če gre za množinski samostalnik, npr. počitnice,
sanje. V množini pišemo tudi tiste pojme, ki se na splošno bolj pogosto
uporabljajo v množini kot v ednini, npr: astrološka znamenja, druščine,
energetski viri, fantastični svetovi, mere, nasprotja, utopične pustolovščine,
vraže, vzporedni svetovi.

Pojem/pravila

Deskriptorje, ki spadajo pod podfaseto pojem/pravila, pišemo v ednini.

Pojem/vrednotenje

Pišemo v ednini.

Pojem iz narave

Pojme te podfasete pišemo v ednini, razen kadar gre za naravne nesreče in
pojave (katastrofe, klimatske spremembe, naravne nesreče, poplave, potresi,
požari, vulkani) ter kadar gre za generične pojme (gore, jame, jezera, oblaki,
otoki, planeti, puščave, reke, rudniki, savane, zvezde) jih pišemo v množini.

Praznik in praznovanje

Deskriptorji te podfasete se pišejo v ednini.

Predmet

Deskriptorji te podfasete se pišejo v množini.

Proces, stanje, gibanje,

Deskriptorje te podfasete pišemo v ednini, razen čarovnije, čarovniški procesi,

dejavnost

gradnje, odvisnosti.

Rastlina

Deskriptorji te podfasete se pišejo v množini, razen če rastlina nima ustreznega
množinskega samostalnika, npr. ajda.
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Tabela 19: Prikaz podfaset v faseti protagonist zgodbe in pravila uporabe ednine in
množine (nadaljevanje in konec)
Protagonist zgodbe:

Pravilo uporabe ednine in množine

podfasete
Šport

Deskriptorje te podfasete pišemo v ednini, razen kadar gre za množinski pojem
(npr. olimpijske igre), pišemo v množini.

Umetnost in kultura

Pišemo v ednini, razen kadar gre za pojme, ki jih najpogosteje uporabljamo v
množini (npr. ročne spretnosti, slikarske tehnike).

Verski sistem

Pišemo v ednini, razen kadar gre za generični pojem (npr. svetopisemske
zgodbe), pišemo v množini.

Vrednota

Pišemo v ednini.

Znanost in panoga

Pišemo v ednini.

Žival

Pišemo v množini.

5.3 ODNOSI MED DESKRIPTORJI
Struktura tezavra je konfiguracija vsakega člena in razvrščanje različnih členov tezavra v
odnosu enega do drugega. Napotila v tezavru razkrivajo odnose, ki člene povezujejo med
seboj znotraj mreže pojmov (Urbanija, 1996 str. 19). Ifline smernice za predmetno
označevanje govorijo o načelu o semantiki, ki pravi, da »moramo predmetne oznake med
sabo povezati glede na semantične odnose, to je glede na ekvivalenčne, hierarhične in
asociativne odnose« (Splošni slovenski geslovnik, 2002).

5.3.1 Ekvivalenčni odnosi
Za tezaver je priporočljivo, da vsebuje tudi takšne pojme, ki so si med seboj ekvivalenti (po
pomenu enaki ali skoraj enaki). To je pomembno zaradi tega, da omogočimo usmeritev iz
pojmov naravnega jezika do deskriptorjev, ki pojem predstavljajo v tezavru. To so pravi
deskriptorji (Urbanija, 1996). Zato smo jim dodali nedeskriptorje, ki jih upoštevamo kot
sopomenke (sinonime) ali kvazisinonime. Z vzpostavljanje teh odnosov nadzorujemo
sinonime in tako lahko razporedimo vso gradivo o dani vsebini ter izboljšamo priklic
(Splošni slovenski geslovnik, 2002). To je načelo, ki govori o sinonimih v Iflinh smernicah
za predmetno označevanje. Ekvivalenčne odnose smo vzpostavljali vsebinskim geslom v
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faseti Protagonist zgodbe, in sicer največ jih je nastalo v podfasetah: Bajeslovna izmišljena
bitja; čustva; družba, politika in gospodarstvo; lastnost; ljudje; pojmi; pojmi – vrednotenje.
Zapisali smo jih s poševno pisavo. Za ponazoritev predstavljamo nekaj konkretnih primerov:

Primer 1:

Primer 2:

glasbila
Uporabi za: instrumenti
instrumenti
Uporabi: glasbila

površnost
Uporabi za: nenatančnost
nenatančnost
Uporabi: površnost

Primer 3:

Primer 4:

babice
Uporabi za: stare mame, none, ome
stare mame
Uporabi: babice
none
Uporabi: babice
ome
Uporabi: babice

krvoskrunstvo
Uporabi za: incest
incest
Uporabi: krvoskrunstvo

Pri določanju odnosov ekvivalence moramo upoštevati naslednja načela: če je dokument, ki
je označen z izrazom A, zadetek za vsako poizvedbo označimo z izrazom B (in recipročno),
potem sta A in B dokumentacijska sinonima (ali kvazisinonima). Enega od obeh izrazov –A
ali –B izberemo za deskriptor, drugi pa je nedeskriptor (Urbanija, 1996). V prvem primeru
iščemo pod geslom instrumenti, ki pa je v tezavru označen kot nedeskriptor. Ker obstoji
deskriptor za zanj in je v katalogu urejen odnos med njima, nas iskalna zahteva pripelje do
pravega rezultata, ki ga iščemo – glasbila. Drugi primer je zelo podoben. Tretji primer
prikazuje, da se nedeskriptor lahko nanaša samo na en deskriptor. O tem govori Iflino načelo
o enoličnosti: »V sistemu za predmetno označevanje moramo vsak pojem ali imensko
entiteto predstaviti le z eno normativno predmetno oznako, da omogočimo nadzor nad
sinonimi in razporeditev vsebin pri prikazu bibliografskih zapisov« (Splošni slovenski
geslovnik, 2003, str. 9), medtem ko ima deskriptor lahko nič, enega ali več nedeskriptorjev
(Golli, 1996). Četrti primer prikazuje pravilo, ko je potrebno upoštevati, da ima domač
uveljavljen izraz prednost pred tujim, zato dodelimo kazalko na domač izraz (deskriptor).
5.3.2 Hierarhični odnosi
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V hierarhiji odnosov poznamo generične in partitivne odnose, kar pomeni nadrejenost in
podrejenost odnosov.

Primer 1 (partitivni odnos):
Severna Amerika
OI: Kanada
OI: Karibsko otočje
OI: Mehika
OI: New York
OI: ZDA

Kanada
ŠI: Severna Amerika
Karibsko otočje
ŠI: Severna Amerika
Mehika
ŠI: Severna Amerika
New York
ŠI: Severna Amerika
ZDA
ŠI: Severna Amerika

Primer 2 (generični odnos):
Cankar, Ivan (1876 – 1918)
ŠI: pisatelji

pisatelji
OI: Cankar, Ivan (1876 – 1918)

V našem tezavru je bilo teh odnosov vzpostavljenih največ v faseti kraja dogajanja, kar je
tudi značilno za geografsko področje (Primer 1). To je primer partitivnega odnosa, ker
predstavlja odnos med celoto in delom. Te odnose najdemo tudi pri sistemih in njihovih
delih (znanstvenih področjih in razčlenjevanju predmetov na dele. Zaradi teh odnosov se
struktura tezavra močno poveča, saj se uvaja druga vrsta hierarhije. Tisti deskriptorji, ki so
vključeni v to vrsto odnosa, jih ne moremo uporabiti v drugi vrsti hierarhije. S tem mislimo
na generični odnos, ki ga prikazuje primer 2. Upoštevamo načelo, da izhajajoč od zelo
specifičnega pojma, pridemo do ustreznih splošnih pojmov in obratno (Urbanija, 1996).

5.3.3 Asociativni odnosi
Asociativni odnosi izražajo analogijo pomenov med izrazi. Običajno jih uporabimo takrat,
kadar želimo povezati pojme, ki so med seboj ozko povezani, vendar niso v hierarhičnem
odnosu in niso v odnosu ekvivalence. (Urbanija, 1996).
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Primer 1:
berači
SI: revščina

Primer 2:

gore

revščina
SI: berači

SI: alpinizem
SI: planinstvo
alpinizem
SI: gore
planinstvo
SI: gore

Primer 3:

Primer 4:

prazniki
SI: običaji
SI: darila
običaji
SI: prazniki
darila
SI: prazniki

krščanstvo
SI: Jezus Kristus
Jezus Kristus
SI: krščanstvo

Načelo asociativnih odnosov pravi, da jih naredimo, ko pričakujemo, da bodo potrebni pri
informacijski poizvedbi. Ti odnosi so prav tako pomembni pri predmetnemu označevanju,
ker opozarjajo na vse tiste deskriptorje, ki so blizu iskanemu (Urbanija, 1996).
Vzpostavljanje teh odnosov je potekalo na način, da smo za vsak deskriptor posebej
razmislili, s katerim drugim deskriptorjem bi ga asociativno povezali. Primer ena prikazuje
povezovanje odnosov v faseti protagonist zgodbe. Deskriptor »berači« (podfaseta Ljudje),
opredeljuje revne osebe, zato smo ga povezali z deskriptorjem »revščina« (podfaseta procesi,
stanja, gibanja, dejavnosti). Zdi se logična in smiselna povezava. Primer 2 govori o
asociativni povezavi za deskriptor »gore« (podfaseta pojmi iz narave) in dvema drugima
deskriptorjema »alpinizem« in »planinstvo« (podfaseta znanosti in področja). Primer 3 je
zelo podoben Primeru 2, samo da gre tu za drugi dve podfaseti.
5.4 SPLOŠNA PRAVILA ZA OBLIKOVANJE DESKRIPTORJEV IN ZA TVORJENJE
TEZAVRA PIONIRSKE
Za oblikovanje splošnih pravil smo se zgledovali po: Splošni slovenski geslovnik:
Navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik (2002),
Vsebinska obdelava v vzajemnem katalogu: navodila za oblikovanje predmetnih oznak:
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delovno gradivo (1997), Guidelines on ubject access to individual works of fiction
drama, etc. (2000).
‒

Deskriptorji naj bodo pisani v materinem jeziku oz. v slovenščini.

‒

Deskriptorji naj bodo slovnično in pravopisno pravilno zapisani.

‒

Veliko in malo začetnico uporabljamo po pravilih slovenskega pravopisa.

‒

Tezaver naj bo enojezičen.

‒

Izogibamo se uporabi tujk, prednosti imajo domači izrazi (razen v primeru, če je
tujka bolj prepoznavna in uveljavljena kot domači izraz).

‒

Izogibamo se uporabi kratic (razen v primeru, če je kratica bolj prepoznavna in
uveljavljena kot celotna besedna zveza).

‒

Uporabljamo naravni besedni vrstni red.

‒

Če je deskriptor sestavljen iz dveh ali več pridevnikov, je podrejeni pridevnik v
inverziji.

‒

Deskriptorji v tezavru morajo imeti čim več povezav med sabo.

‒

Prikazani morajo biti odnosi med deskriptorji in potrebno je uporabiti kazalke in
vodilke.

‒

Če se zgodi, da v tezavru obstojita dva enaka deskriptorja (npr. fotografije, kar
lahko označuje fotografsko gradivo kot vrsto gradiva ali označuje gradivo, ki
govori o fotografijah), ju opremimo s kvalifikatorjem.

‒

Deskriptorje pišemo v imenovalniku.

‒

Pri uporabi ednine in množine upoštevamo pravila, ki veljajo za vsako faseto
posebej.

‒

V tezavru moramo jasno vzpostaviti in prikazati povezave in odnose med
deskriptorji in nedeskriptorji.

‒

Uporabljamo ekvivalenčne, hierarhične in asociativne odnose.

‒

Uporabimo toliko nivojev hierarhije, kolikor jih je potrebno, vendar največ štiri.

‒

Odnose prikažemo tako, da kazalke in vodilke rahlo zamaknemo v desno.

‒

Nedeskriptorje pišemo v ležeči pisavi.

‒

Posamezne deskriptorje dodelimo najbolj primerni faseti oz. podfaseti ter pri tem
upoštevamo navodila dodeljevanja, ki veljajo za vsako faseto posebej.

‒

Za tvorjenje tezavra si moramo vzeti dovolj časa, saj zahteva natančnost in
doslednost.

83
VIŠČEK, G.: Prenova geslovnika Pionirske knjižnice v tezaver za lažje dopolnjevanje gesel mladinskega leposlovja.
Magistrsko delo. Filozofska fakulteta. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

‒

Pri gradnji tezavra je potrebno uporabljati Ifline smernice za predmetno
označevanje ter jih tudi dosledno upoštevati.

16. ZAKLJUČEK
Gesljenju se marsikatera knjižnica izogiba, saj so pogosto v dilemi, na kakšen način in kako
podrobno bodo vsebino leposlovnih knjig opisali (Šauperl, Šter, Hladnik; 2010). Pionirska
pa je ena izmed pomembnejših ustanov, ki že zelo dolgo ohranja tradicijo gesljenja
mladinskega leposlovja. Vendar je zaradi pomanjkanja njenih sredstev, gesljenje rezultiralo
v neurejen geslovnik. To pomeni, da so bila nekatera gesla neprimerno vključena v
geslovnik, saj za njih ni obstajal pravi šifrant, ki bi geslo označeval. Zato se je geslovnik
izkazal za nezanemarljiv projekt, potreben prenove. Sistem Male knjižnice, ki je bil tudi del
tega raziskovanja, predstavlja orodje za sistematično zbiranje podatkov o mladinski
književnosti. S pomočjo tega sistema knjižnica izdeluje vsakoletne Priročnike za branje
kakovostnih mladinskih knjig. Dosedanje sklope gesel, ki jih je Mala knjižnica vključevala,
smo zato pregledali, obnovili ter jih preuredili po novih kriterijih. Odločili smo se, da
izdelamo tezaver.
V prvotnem načrtu je Pionirska hotela v Malo knjižnico vključiti prepis iz COBISS-a.
Vendar so zdaj, ko se (še) ne bo obnavljala, dosegli, da se v COBISS vključijo nekatera
polja, ki so bila prej samo v Mali knjižnici. To velja tudi za ne-vsebinske predmetne oznake.
Vsebinske predmetne oznake pa so že v COBISS-u in jih zaenkrat lahko le dopolnjujejo s
svojimi predlogi. Zato za tezaver velja, da ga razvijamo neodvisno od dogajanja z Malo
knjižnico. Uporabljalo se ga bo za njene potrebe ali zdaj za potrebe COBISS-a kot
»priročnika« za geslenje, dokler ne bo programsko vključen v en ali drug sistem (Zadravec,
osebna komunikacija, 10. 3. 2016).
V pregledu literature in drugih uporabljenih virih smo opazili, da obstajajo zelo različne
kategorije ali atributi (v tezavru poimenujemo to fasete), po katerih lahko opisujemo
leposlovje. Od države do države se ti atributi spreminjajo, prav tako od knjižnice do
knjižnice. Ameriške smernice za vsebinski opis leposlovja zajemajo literarno zvrst, literarne
osebe ali skupine oseb, kraj dogajanja in čas dogajanja ter temo. Finski splošni tezaver za
leposlovje si je bil enoten z ameriškimi smernicami samo v prvih treh atributih. Ostale fasete
so opredeljevale druge. Bilo bi koristno, če bi se nekoč kategorizacija opisovanja leposlovja
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poenotila. Sklepamo, da je razlog za različno poimenovanje atributov ali faset v
pomanjkanju standardov ali smernic za izdelovanje standardiziranih seznamov deskriptorjev
za leposlovna dela. Zato smo morali v magistrskem delu upoštevali smernice, ki govorijo o
tezavrih za strokovna področja.

V magistrski nalogi nismo vzpostavili odnosov med ne-vsebinskimi deskriptorji, saj se je
izkazalo, da gre za prevelik obseg deskriptorjev, ki ga ni bilo mogoče obdelati v tej
magistrski nalogi. Poleg tega bi potrebovali več časa in več strokovnjakov tega področja, ki
bi s skupnim raziskovanjem rešili določene probleme. Kljub temu bodo naši rezultati
uporabni. Prečiščena gesla in na novo izdelane fasete pomenijo prečiščen in natančnejši
seznam deskriptorjev in nedeskriptorjev. Ko bo oz. če bo tezaver tudi praktično vzpostavljen,
torej bo vključen v katalog, bo iskanje med deskriptorji omogočalo natančnejše rezultate.
Nov tezaver bo pripomogel k natančnejšemu gesljenju. To bo vplivalo tudi na izdelovanje
Priročnikov za branje kakovostnih knjig, saj bomo lahko v trenutku ustvarili nov in
doslednejši seznam deskriptorjev, ki jih priročnik vsebuje. S priročnikom kakovostne knjige
postavimo v ospredje ter tako bralce usmerimo k najboljši literaturi. Z njim pa tudi
opozorimo na manj kakovostne knjige, saj posameznik lahko hitro izgubi občutek
vrednotenja in presoje o kakovost knjige.
Prenovljen geslovnik se bo uporabljal predvsem za potrebe Pionirske pri obdelavi knjižnega
gradiva za otroke in mladino, ne glede na to, kje bo kasneje implementiran. Do
avtomatizacije v katerem koli sistemu se bo tezaver uporabljal samostojno (dostopen na
spletu kot Mala knjižnica). Če to iz kakršnega koli razloga ne bo možno, pa bo razmnožen
v Excelu za tiste, ki obdelujejo mladinsko gradivo (Zadravec, osebna komunikacija, 10. 3.
2016).
Da bi knjižničarji čim bolj smiselno in s tem uporabno oblikovali deskriptorje za mladinska
leposlovna dela, je potrebno medsebojno sodelovanje. Med seboj si morajo izmenjati dobre
izkušnje, ki so jih pridobili iz prakse. Pri tem ne smemo pozabiti na uporabo obstoječih
navodil in smernic ter standardov za izdelovanje tezavrov. Gradnja geslovnikov in tezavrov
za leposlovje pomeni dolgoročen in zahteven projekt. Zato poskus gradnje tezavra
predstavljamo kot prispevek k ureditvi tega področja in bo ključ za nadaljnje urejanje in
razvoj. Z določenimi popravki in novimi atributi (fasetami) predmetnih oznak smo hoteli na
sistematičen način opozoriti na težave gesljenja leposlovnega gradiva.
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17. POVZETEK

Glavni motiv magistrskega dela je geslovnik Pionirske. Geslovnik definiramo kot
»sistematičen, navadno po abecedi urejen seznam gesel« (Bibliotekarski terminološki
slovar, 2016). Pionirska – CMKK (Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo) od
začetka svojega delovanja (leta 1948) daje poudarek pomenu in mestu mladinske
književnosti ter njenemu razvoju (Pogačar Tratnik, 2011). Ena izmed dejavnosti, s katero se
redno ukvarja je gesljenje mladinske literature oz. njeno vsebinsko opisovanje. Del te
dejavnosti pa je geslovnik, ki smo ga v magistrskem delu prenovili in iz njega izdelali
tezaver. Po Bibliotekarskem terminološkem slovarju (2016) tezaver pomeni »kontroliran
seznam deskriptorjev z navedbo semantičnih in hierarhičnih odnosov.« Prečiščena in v
tematske sklope (fasete) postavljena gesla predstavljajo cilj magistrskega dela.

V pregledu literature smo ugotovili, da je vsebinsko opisovanje mladinskega leposlovja
precej razširjeno, saj se z njim ukvarjajo tudi knjižničarji in bibliotekarji v osnovnošolskih
in srednješolskih knjižnicah. Tiste lastnosti, ki jih najpogosteje opisujemo pri leposlovnih
delih (vsaj v slovenskem vzajemnem katalogu), so nacionalne književnosti, literarne vrste in
zvrsti, ciljne publike in tematike leposlovnega dela. Te lastnosti imenujemo atributi in tudi
fasete (Šauperl, 2005). To so vsebinski sklopi, ki jih določimo glede na to, katera gesla
opisujejo v geslovniku oz. glede na to, katere deskriptorje opisujejo v tezavru. V srednjih
šolah se je izkazalo, da je več kot polovica knjižničarjev (60 %) dodaja gesla leposlovju. Od
tega dobri dve tretjini predstavljata gesla vsebinskega sklopa (Stubelj, 2011). Pri osnovnih
šolah je bil rezultat dodeljevanja gesel mladinskemu leposlovju nekoliko slabši, saj to počne
le 44 % knjižničarjev (Hribernik, 2011). Skriti zaklad je bil eden izmed projektov, ki se ga
je lotila skupina strokovnjakov tega področja na teoretični in praktični ravni. Ugotovili so,
da nekatere knjižnice opredeljujejo leposlovje po vzoru Pionirske. Gesla, ki so nastala v
okviru tega projekta, so shranjena v lokalnih katalogih knjižnice Gimnazije Bežigrad in
Knjižnice Bežigrad (Pogorelec et. al., 2004).
Namen našega magistrskega dela je bil izdelava tezavra. Zato smo predstavili nekaj
uveljavljenih tezavrov različnih področij. Težavo smo imeli pri iskanju tezavra za leposlovje.
Medtem ko obstaja kar nekaj tezavrov za strokovna področja, jih je za leposlovje mnogo
manj. Našli smo en primer, vendar le-tega s bolj skromnim opisom. To je bil finski tezaver
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za leposlovje – Kaunokki. Fasete, ki so jih pri tem uporabili, opisujejo izraze za: leposlovne
žanre in njihova pojasnila; dogodke, motive in teme; osebe; lokacijo; čas ter ostale izraze, ki
označujejo tehnične in tipografske aspekte.
TESE (Thesaurus for Education Systems in Europe) je specializirani tezaver za ožje
področje opisovanja vzgojno-izobraževalnih sistemov v Evropi. Predstavlja fasetni
večjezični tezaver, vsebuje šest osnovnih faset, sedemnajst mikrotezavrov in štiri enostavne
sezname (flat lists) ter obsega tisoč tristo sedeminosemdeset deskriptorjev. Vzpostavljene
so tri vrste odnosov, prav toliko kot smo jih vzpostavili tudi v našem tezavru. To so: Related
Term ali sorodni izraz, Broader Term ali širši izraz in Narrower Term ali ožji izraz.

Uporabljajo tudi kodi Use in Use for, ki pomenita uporabi in uporabi za ter ju uporabljamo,
kadar želimo povezati neprednostni deskriptor (nedeskriptor) s prednostnim deskriptorjem.
Pri določanju novih faset tezavra Pionirske smo upoštevali ameriške smernice za vsebinski
opis leposlovja, Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction (2000), ki
usmerjajo predstavitev leposlovja glede na štiri fasete: literarne zvrsti, literarne osebe ali
skupine oseb, kraj in čas dogajanja ter teme.

Tradicija gesljenja mladinskih del je v Pionirski zelo dolga. Pionirska je bila prva v Sloveniji,
ki je začela sistematično opisovati mladinsko leposlovje z gesli. S tem so se začeli ukvarjati
zaradi potreb bralcev, saj so potrebovali nekakšen pregled nad vedno obsežnejšo zbirko
knjig. Seznam gesel bazira na osnovi SSG, dopolnjeval pa se je s strokovno pomočjo NUAa (Stubelj, 2006). Gesla so začeli dodeljevati z uvedbo tematskega kataloga, za njegove
potrebe pa so kopirali tudi standardne kataložne zapise. Gesla je pogosto imela pod kontrolo
Skupina za obdelavo in ureditev knjižničnega gradiva v mladinskih knjižnicah. Ta jih je z
dopolnitvami tudi sprejela (Isakovič, Novljan, 1997). Z nastajanjem seznamov oz.
priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig so se gesla vedno bolj dopolnjevala. S
Priročnikom (Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 1998), ki je izšel leta 1999, je
Pionirska knjižnica izkoristila katalog gesel in predstavljene knjige opremila tudi z gesli
(Zadravec, osebna komunikacija, 22.1.2016). Gesljenje je začelo potekati elektronsko z
vzpostavitvijo sistema Male knjižnice, leta 2004. S 1. januarjem 2016 pa se je gesla
prenehalo dopolnjevati v sistem in tako je v svoji prvotni verziji delovala dvanajst let. Ne
glede na to, pa se bo Malo knjižnico lahko uporabljalo za vse mladinske knjige, ki so bile
vnesene med leti 2004 in 2015. Ker Mala knjižnica ponuja natančne podatke o vseh izdanih
mladinskih knjigah, je zato zelo pomembno orodje. Z njo je bila vzpostavljena tehnična
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infrastruktura, ki podpira delovanje Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig. Eno
izmed poslanstev Pionirske je spodbujanje branja in opozarjanje na kvalitetno in
nekvalitetno vsakoletno slovensko produkcijo. S tem namenom vsako leto pripravijo
pregleden seznam mladinskih del in se ga uporablja kot priročnik za branje kakovostnih
mladinskih knjig (Priročnik, 2016).
Po vzoru in priporočilih za gradnjo našega tezavra smo upoštevali nekaj različnih učbenikov,
smernic in standardov: učbenik Metodologija izdelave tezavra, priročnik z naslovom
Thesaurus construction and use, Smernice za izdelavo tezavra MoTIF in standard ISO
2788:1996 – Dokumentacija - Smernice za zasnovo in razvoj enojezičnih tezavrov. Tezaver
se v stroki sestavi z določenim namenom (Urbanija, 1996). Mi smo ga izdelali z namenom
lažjega in natančnejšega gesljenja mladinskih del Pionirske. Za njegovo izdelavo imamo na
voljo dve metodi, ena je analitična, druga je globalna. V magistrskem delu smo uporabili
globalno metodo, saj smo izbor izrazov pridobili iz že izdelanega geslovnika Pionirske. Da
bi delo potekalo čim bolj uspešno je pred samim začetkom izdelovanja zelo pomembno, da
upoštevamo vse tri faze izdelave: načrtovanje, oblikovanje in konstruiranje tezavra (Ryan,
2014). Načrtovanje in oblikovanje obsegata bolj teoretične odločitve glede vrste, oblike in
strukture tezavra. Konstruiranje pa pomeni že praktično izdelavo tezavra, čemur smo se v
magistrskem delu najbolj posvetili. Zbiranje in zapisovanje izrazov je prvi korak, ki
vključuje grupiranje izrazov s podobnim pomenom in odločanje, katere izraze bomo
uporabili kot prednostne. Nato izraze strukturiramo po področjih ali fasetah. Naslednja faza
je analiziranje izrazov in grupiranje znotraj faset na posamezne podfasete. Na koncu
vzpostavimo še odnose med deskriptorji. Gesla tezavra Pionirske zajemajo ne-vsebinske in
vsebinske predmetne oznake leposlovnih in poučno leposlovnih mladinskih knjig. Zato
fasete vsebujejo deskriptorje, ki ne zadevajo vsebine knjige (ne-vsebinski) in deskriptorje,
ki se nanašajo na njeno vsebino (vsebinski).
Torej iz geslovnika Pionirske smo vzeli gesla iz treh šifrantov: vsebinska gesla, ne-vsebinska
gesla in žanr. Šifrant je izraz uporabljen v Mali knjižnici. Pri konstruiranju tezavra smo
namesto šifranta uporabili faseto, saj ta predstavlja vidik, po katerem opišemo vsebino knjige
(Bibliotekarski terminološki slovar, 2016). Te smo razporedili v osem faset: vrste, zvrsti in
žanr; ocenjevanje in vrednotenje; namen branja; nove izdaje, priredbe in posebne izdaje; čas
dogajanja; kraj dogajanja; junak/inja zgodbe; protagonist zgodbe. Če je bilo potrebno, smo
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vsako izmed faset, razdelili še na podfasete, da smo pridobili natančnejše sklope
deskriptorjev.
Tezaver se bo uporabljal v Pionirski pri obdelavi knjižnega gradiva za otroke in mladino.
Kje bo kasneje implementiran (če bo), je odvisno od več različnih dejavnikov. Pričakujemo,
da bo prenovljen geslovnik pomagal pri nekaterih težavah, ki so se pojavljale med
dosedanjim gesljenem. Več medsebojnega sodelovanja med posameznimi knjižnicami bi
lahko pripomoglo za uspešnejše delo. Konstruiranje tezavra za leposlovno gradivo ni
enostaven projekt. Da bi lahko bil v prihodnosti zares implementiran, bo potrebnih še nekaj
popravkov, testiranja in poskusov. Upajmo, da bo naše magistrsko delo vzpodbudilo k
nadaljnjemu raziskovanju tega področja ter da bodo Pionirska in ostale ustanove čim bolj
uspešno nadaljevale s tradicijo gesljenja mladinskih del.
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Izjava o avtorstvu:

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, maj 2016

Greta Višček
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