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Izvleček:

Model FZBZ (Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise) predstavlja eno izmed možnih
rešitev za izboljšanje funkcionalnosti in posledično tudi uporabe knjižničnega kataloga. Model
poleg entitet predlaga atribute in relacije, ki so potrebni za izpolnjevanje uporabniških opravil,
v disertaciji pa smo želeli predlagane atribute in relacije, predvsem za leposlovje, preveriti tudi
z vidika uporabnikov. V prvem delu smo z ekspertno študijo analizirali obstoječe stanje
dvajsetih knjižničnih katalogov, v drugem delu pa smo izvedli devet uporabniških študij z
uporabo osebnih intervjujev, spletne ankete in fokusne skupine. Raziskave so bile izvedene
med januarjem 2010 in decembrom 2014. V priložnostnem vzorcu je skupno sodelovalo 644
oseb: starši predšolskih otrok, dijaki, odrasli ter knjižničarji v osnovnošolskih in splošnih
knjižnicah. Nekatere raziskave so vključevale realno nalogo, pri kateri smo uporabili pet
vsebinsko in oblikovno različnih tipov bibliografskih zapisov. Analiza je pokazala, da
obogateni bibliografski zapisi, predvsem z naslovnico in tipsko stranjo, povečujejo
zadovoljstvo uporabnikov pri izbiri in identifikaciji gradiva. Raziskave so potrdile nizko
uporabo knjižničnega kataloga in prevlado samostojnega brskanja gradiva po (priporočenih)
policah, opažen je bil tudi je razkorak med izbiranjem gradiva v knjižničnem katalogu na eni
strani in v fizični obliki na drugi strani. Skozi raziskave smo potrdili ustreznost določenih
atributov in relacij kot jih predvideva model FZBZ, pridobili nabor najpomembnejših atributov
in relacij, ki so potrebna za uporabniška opravila ter predlagali idealen bibliografski zapis.
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Abstract:
The FRBR model (Functional Requirements for Bibliographic Records) presents one possible
solution to improve the functionality and usability of the library catalogue. The model proposed
attributes and relationships that are necessary to fulfil user tasks. In the thesis, we tested the
suggested attributes and relationships with user studies, especially for fiction. In the first part,
we analysed twenty current and next-generation library catalogues. In the second part, we
present nine user studies: personal interviews, online surveys and focus groups. Surveys were
conducted between January 2010 and December 2014 with an accidental sample of 644 people:
parents of pre-school children, students, adults and librarians in elementary school and public
libraries. Some studies involved real tasks in which we used the five various types of
bibliographic records. The analysis showed that enriched bibliographic records, notably with a
cover image and a sample page (layout, size of letter, and font) increase customer satisfaction
in the selection and identification of material. Studies provided evidence of low usage of library
catalogue and the dominance of independent browsing in a library. We observed the difference
between selecting materials in the library catalogue and on the shelf. We confirmed the
appropriateness of attributes and relationships of the FRBR model and proposed a set of the
most important attributes and relationships of an improved bibliographic record.
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Hvala ARRS-ju za program mladih raziskovalcev in financiranje.
In ne nazadnje, hvala Bogu.
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UVOD

Povod in motivacija za to raziskavo je problematičnost knjižničnih katalogov z vidika
uporabnika, saj jih ti doživljajo kot težavne za uporabo in ker ne odgovarjajo uporabnikovim

informacijskim potrebam. Raziskave uporabnikov že od 80. let dalje opozarjajo na ohranjeno
paradigmo listkovnih katalogov in da knjižnični katalogi ne sledijo sodobnim uporabniškim

potrebam in zahtevam. Kot rešitev je knjižničarska skupnost leta 1997 sprejela nov

konceptualni model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ), ki bi bil osnova za

prihodnje generacije knjižničnega kataloga. Model FZBZ je entitetno-relacijski model, ki izhaja
iz uporabniških opravil (najti, izbrati, identificirati, pridobiti) in definira tri skupine entitet,
atribute in relacije. Primernost modela, predvsem štirih entitet prve skupine (delo, izrazna

oblika, pojavna oblika in enota), je bila potrjena tudi z vidika uporabnikov (Pisanski in Žumer,
2010a; Pisanski in Žumer, 2010b). Vendar pa so v tej študiji zajete le entitete, atributi in relacije
pa ne, zato bodo prav ti predmet naše raziskave. Predlagani atributi v modelu FZBZ so bili le
prevzeti iz obstoječih mednarodnih standardov za bibliografske zapise, brez raziskav, kaj

sodobni uporabnik potrebuje in kako išče. Že v začetku pa so snovalci poudarili, da bi nekateri
vidiki modela potrebovali podrobnejšo analizo. Kasneje je študijska skupina FZBZ pri IFLI
poudarila potrebnost analize atributov in relacij, prav tako pa tudi znanstveniki in raziskovalci
v Delfi študiji (Zhang in Salaba, 2009).

Da bi v večji polnosti odgovorili na uporabnikove informacijske potrebe, so bili z raziskavami

vzeti pod drobnogled načini iskanja in brskanja uporabnikov po knjižničnem katalogu, v
knjižnicah in zunaj nje. Pojavlja se vprašanje, po katerih atributih uporabniki dejansko iščejo,
identificirajo, izbirajo gradivo ter ali se le-ti ujemajo z atributi, ki so jih snovalci modela FZBZ
postavili oz. prevzeli iz sedanje katalogizacijske prakse. Model uporabnike obravnava širše in

zajema knjižničarje, neuporabnike in uporabnike knjižnic, torej različne uporabniške skupine.
Te različne uporabniške skupine poizvedujejo z različnimi nameni, informacijskimi potrebami
in v različnih okoliščinah.

Naše raziskave in ugotovitve bodo pripomogle k hitrejši in učinkovitejši implementaciji modela
FZBZ v bibliografske informacijske sisteme, ki so pogoj za novo generacijo knjižničnih
katalogov in zadovoljne uporabnike.
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TEŽAVE KNJIŽNIČNEGA KATALOGA

Knjižnični katalogi so skozi zgodovino spreminjali svojo obliko, nosilce in vključene
bibliografske elemente. Spreminjal pa je tudi namen, saj so bili v začetku knjižnični katalogi
predvsem orodje knjižničarja, šele z razcvetom splošnih knjižnic in prostega dostopa tudi

uporabnikov. Z razvojem interneta in enostavnimi možnostmi iskanja po spletnih virih je
knjižnični katalog začel izgubljati svojo dominantno vlogo, ki jo je imel kot primarni vir za
iskanje informacij, kajti kadar se uporabniki srečajo s problemom, običajno vtipkajo v Google
iskalnik nekaj besed in dobijo odgovore, ki so v večini primerov zanje zadovoljivi. Tako

uporabljajo bližnjico in ne uporabljajo storitev knjižnice (Calhoun et al., 2009; Coffman, 2012).
Knjižnični katalog je bil predmet proučevanj že zelo zgodaj, saj so ga želeli izboljšati ter
poenostaviti izdelavo in uporabo. Tako imamo na Slovenskem bibliotekarja Matija Čopa

(1797–1835), ki je kot predstojnik Licejske knjižnice analiziral pomanjkljivosti obstoječega
kataloga (Kodrič Dačič, 1997). S tem je pred nadrejenimi oz. pristojnimi utemeljeval potrebnost
uvedbe novega kataloga. Njegov sodobnik, Anthony Panizzi (1797–1879), prav tako pred

nadrejenimi zagovarja potrebnost drugačnega kataloga, pri čemer izrecno poudari

uporabnikove potrebe in pričakovanja (npr. da uporabnik vidi povezavo med deli) (Denton,
2007). Od takrat so se knjižnični katalogi že mnogokrat posodobili. A danes knjižnični katalog

uporabniki dojemajo kot zastarelega, težavnega za uporabo, s pomanjkljivimi podatki in kljub
30-letnemu opozarjanju (npr. Borgman, 1986) so se zgodili le majhni premiki. Računalniški
katalog bi moral namreč biti več kot le računalniška kopija listkovnega kataloga. Tako se

uporabniki še vedno srečujejo z iskanjem, ki ne vrne nobenega rezultata, ali z dolgimi,
nepreglednimi seznami rezultatov, ki niso smiselno urejeni, med bibliografskimi zapisi tudi ni
dovolj povezav, ki bi kazale na odnose med različnimi deli (Borgman, 1986, 1996; Matthews,
1983). Hkrati pa bi lahko trdili, da so katalogi zasnovani predvsem za iskanje znanega gradiva,

saj brskanja in raziskovanja ne podpirajo dobro. Prav tako je pomembna vsebina bibliografskih

zapisov, saj bi morali razlikovati med elementi bibliografskega zapisa, ki so pomembni le za
uporabnika oz. le za knjižničarja (Graham, 1990).

Te težave so v zgodovini odkrivali z različnimi metodami in študijami (npr. Borgman, 1986,

1996 itd.) in hkrati predlagali izboljšave. V zadnjem času na ta problem očitno opozarjajo tudi

ugotovitve o neuporabi kataloga (Calhoun et al., 2009). Težave uporabnikov so posledica tudi
slabo načrtovanega sistema. Med najbolj težavne vidike spadajo začetek in/ali zaključek dela s
sistemom, uporaba funkcij, ukazov in drugih načinov komuniciranja s sistemom, pomanjkanje
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pomoči in informacij o sistemu, dinamika sistema, odzivni čas ter prekinitve s strani sistema,
notranja nekonsistentnost ter razlike ali podobnosti z drugim sistemom (Nickerson, 1999).
Pogosto je celo nejasno, kaj je resnični problem, zato Dirk Lewandowski (2009) predstavi, po
njegovem mnenju, štiri ključne probleme:

1. knjižnični katalog je nepopoln, ker npr. ne vsebuje vseh podatkov o sestavnih delih
publikacij;

2. knjižnični katalog je osnovan na listkovnem katalogu;

3. spremenili so se načini uporabniškega iskanja (zaradi iskanja prek spletnih vmesnikov
se je spremenilo tudi iskanje po knjižničnem katalogu);

4. iskanje po znanem gradivu daje zelo dobre rezultate, toda težko je najti gradivo, kjer
avtor ali naslov nista znana.

Če se prvo točko rešuje s popolnejšimi zapisi podatkov in z večjo vključenostjo ne samo

tiskanega, temveč tudi gradiva na drugačnih nosilcih ali v e-okolju, je drugo njegovo opažanje

ključno. Mnogi trdijo, da je vzrok problemov v strukturi kataloga, ki je ohranila ostanke modela
listkovnih katalogov, ter v pomanjkljivem načrtovanju uporabniških vmesnikov (Borgman,

1986; Larson et al., 1996; Mi, Weng, 2008). Tretji točki se je nemogoče izogniti oz. je že tako
postala realnost, da so lahko le knjižnice tiste, ki se bodo uporabnikom in njihovim načinom
iskanja prilagodile in ne obratno. Poleg tega pa so uporabniki postali veliko bolj zahtevni kot

nekoč, pred velikim in hitrim razvojem spleta, ki ima danes na njih izredno močan vpliv.

Posledično so se spremenila tudi vprašanja uporabnikov. Vprašanje »Ali ima knjižnica to
knjigo?« je nadomestilo vprašanje »Je ta knjiga kje dosegljiva: online, fizično, za nakup,

izposojo, je možno po njej brskati, listati?« oz. »Kaj obstaja na to temo in kaj lahko dobim –

takoj?« (Coyle, 2007). Obstajajo pa tudi vprašanja, na katera knjižničarji ne morejo zlahka
odgovoriti s pomočjo knjižničnega kataloga, kot npr.: »Katero je zadnje delo, ki ga je napisal
pisatelj Drago Jančar?« (Merčun, 2014). Iz dolgega seznama zadetkov namreč ne vemo, ali je

najnovejša letnica izida tudi njegov nazadnje napisan roman ali je bilo delo le ponatisnjeno.
Tako se je potrebno zateči k spletnim iskalnikom in Wikipediji. Nezadovoljstvo pa uporabnik

kaže tudi navzven, saj je s knjižničarjevega vidika postal zahteven in nestrpen: informacijska
potreba mora biti takoj zadovoljena!

Predvsem pa ima uporabnik težave tudi z izobraževanjem, s procesom iskanja, prikazom izpisa
zadetkov, z iskanjem brez zadetkov in s prepoznavanjem relevantnih zadetkov ter s splošnim
zadovoljstvom uporabe. Knjižnice se srečujejo z naslednjimi problemi:
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Izobraževanje

Glavna kritika online knjižničnih katalogov je zapletenost njihove uporabe. Uporabniki se

morajo naučiti, kako uporabljati online katalog, da bodo uspešni pri svojem iskanju, kajti v
nasprotnem primeru se srečujejo s težavami in v najslabšem primeru ne dobijo nobenega

zadetka. V začetnem razvoju online katalogov je bil pogoj poznavanje rabe računalnika in šele
nato učenje iskanja po katalogu. Čeprav večina uporabnikov pozna osnove uporabe računalnika

in iskanja po spletu, v knjižnicah še vedno potekajo izobraževanja, namenjena uporabnikom,

kako in na kakšne načine iskati po knjižnem katalogu. Po eni strani bi lahko razumeli, da je
uporaba oz. iskanje po knjižničnem katalogu tako zelo zahtevna, da uporabnik potrebuje
izobraževanja (kljub redni uporabi računalnika), po drugi strani pa bi od sistema pričakovali,

da bi bil tako intuitiven in uporabniku prijazen, da tovrstnih izobraževanj uporabnik ne bi
potreboval. Informacijsko iskanje je stopilo v dobo samopostrežbe. »Potrebo po učenju uporabe
kataloga naših uporabnikov bomo rešili s tako zasnovanim sistemom, da se ga ne bo potrebno

učiti. Cilj torej je, da bodo uporabniki udobno in z zaupanjem uporabljali knjižnični katalog za
njihove informacijske potrebe brez učenja« (Mi, Weng, 2008, str. 17).
-

Iskanje

Formuliranje iskalne zahteve je pogojeno z uporabnikovim (pred)znanjem o sistemu, njegovim

(pred)znanjem o gradivu oz. vsebini, ki jo išče, s poznavanjem delovanja sistema ter z iskalnimi

strategijami in zavedanjem informacijske potrebe. Knjižnice sicer pogosto predpostavljajo, da
uporabniki vedno pridejo v knjižnico z že znanimi podatki o avtorju, naslovu ali s predmetno
oznako in se nato lotijo iskanja po katalogu (Mi in Weng, 2008).

Študije spletnih iskalnikov so pokazale nekaj značilnosti uporabniškega iskanja (Jansen in
Pooch, 2001):
-

-

iskalne zahteve so zelo kratke: če uporabnik o nekem problemu nima znanja ali ga ima
zelo malo, so iskalne zahteve zelo kratke (ena do dve besedi), saj ne ve, kako naj
problem reši.

redko se uporablja Boolove operatorje (vključuje jih manj kot 10 % iskalnih zahtev);
pogleda se nekaj strani rezultatov, navadno eno do dve.

Možnost, da najde ustrezno gradivo, je večja, če ima uporabnik na izbiro brskanje (Markey,

2007). Poleg tega je veliko konkretnih predlogov, kako bi iskanje po katalogu izboljšali, da bi
dodali naslednje možnosti iskanja po poljih (Carlyle, 2001; Markey, 2007):
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stopnja (pred)znanja (osnovnošolsko, srednješolsko, visokošolsko …);
časovni vidik (16. stoletje, 1935–1945, razsvetljenstvo …);

kaj lahko uporabnik naredi z gradivom (kupi, bere, prenaša na druge medije, igra
igrico, posluša, gleda, zamenja …);

literarna zvrst (kriminalke, šale, poezija …);
jezik;

vsebinski opis;

slikovni elementi;
fizični opis;
ilustrator;

prevajalec.

Tudi slovenski uporabniki splošnih knjižnic pogrešajo in bi v tradicionalni katalog COBIB-a,

ki že ima možnost iskanja po raznovrstnih poljih: »dodali tudi možnost iskanja po vsebini,
literarni zvrsti in tudi po podobnem gradivu« (Leskovec, 2005, str. 48).

Zgoraj navedeni predlogi v katalogih prihodnjih generacij niso dobili podpore, ker se uveljavlja

enovrstično iskanje, s čimer se katalogi zgledujejo po spletnih iskalnikih. Na isti način kot

uporabniki uporabljajo spletne iskalnike, to je s svojim besednjakom, se lotijo iskanja po
OPAC-u. Če jim spletni iskalnik izpiše relevantne zadetke na osnovi ene same besede, so

prepričani, da bodo tudi vsi drugi sistemi sposobni narediti isto (Lewandowski, 2008).
Uporabniki OPAC-a namreč verjamejo, da katalog zagotavlja iskanje po celotnem besedilu, kot

to počno spletni iskalniki, in ne le po zapisih v MARC formatu (Butterfield, 2003;
Lewandowski, 2008), običajno pa ne razumejo, kaj to iskanje pomeni.
-

Izpis zadetkov

Večina katalogov razvrsti zadetke v sezname, ki »spominjajo na telefonski imenik« (Borgman,

1996, str. 498). Zaradi vedno večjega obsega podatkovnih baz (zapisov in vrst gradiva) se

uporabniki soočajo z dolgimi, nepreglednimi seznami. Dokazano je, da bo veliko uporabnikov

v takšnih primerih zapustilo katalog brez ogleda enega samega zadetka (Wiberley, Daughterty
in Danowski, 1995). Zato bi se uporabnikom moralo pomagati s prikazi seznamov, ki bi bili
bolj strukturirani in bi omogočali prepoznavanje povezanosti (sorodnost) med zapisi.
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Iskanje brez zadetkov

Velik problem predstavlja iskanje brez zadetkov. »Slednje je lahko posledica nepravilnega

črkovanja, pomanjkljivega znanja Boolovih operatorjev ali nepoznavanje predmetnih oznak«
(Larson et al., 1996, str. 555). Najvišji procent iskanja brez zadetkov predstavlja iskanje po

predmetnih oznakah. Uporabniki pri tem ne uporabljajo predmetnih oznak knjižnic, temveč
uporabljajo besede, ki se jih v tistem trenutku spomnijo. Žal pa tudi ne razumejo, da iskanje po
ključnih besedah pomeni iskanje le po bibliografskih podatkih in ne iskanja po celotnem
besedilu in kazalih.
-

Prepoznavanje relevantnega zadetka in zadovoljstvo z zadetki

Knjižnični katalogi imajo iskalno in zbirno funkcijo. Slednja je v knjižničnih katalogih
zapostavljena in se ji pripisuje premajhen pomen, kar je posledica stališč v času razvoja Pariških

načel, ko so dali prednost iskalni funkciji in pregledu nad deli nekega avtorja (normativne

kontrole ni nad naslovi). Prikaz zadetkov bi moral omogočati presojo relevantnosti, smiselno
grupiranje in prikazati odnose med zadetki, vse z namenom lažje identifikacije in izbire.
Uporabnik morda sploh ne ve, da obstaja več izdaj nekega dela, morda niti ne ve, da se med

seboj te izdaje razlikujejo. Uporabnik prepozna spremembo letnice izida, izdajatelja, velikost
knjige, za vsebino pa ne ve, ali gre za izvirno ali skrajšano besedilo, ali je besedilo opremljeno
s slikami, kakšna je velikost črk (pomembno za starejše in slabovidne osebe), ali ima knjiga
spremno besedo, povzetek vsebine in pisateljev življenjepis.

Nazoren je primer »Varna vožnja«, pri kateri uporabniki vedno zahtevajo najnovejšo izdajo,
kajti v tem primeru vedo, da se izdaje med seboj razlikujejo. V katalogu pa ni razvidno, v čem
se dela razlikujejo (Leskovec, 2005).
-

Relacije v katalogu, ki omogočajo brskanje in pridobivanje informacij zaradi
medsebojne povezanosti zapisov.

Uporabnik so duši v nepregledno dolgih seznamih (predvsem kadar gre za velikokrat natisnjeno

in predelano publikacijo). Uporabnik ne more hitro razumeti in prepoznati, kakšne so razlike
med posameznimi zadetki, brez relacij pa tudi ne more ugotoviti nadaljevanj, imitacij, filmskih
predelav itd. (iz knjižnega kataloga na primer ni razvidno, da ima delo Sedem let v Tibetu
nadaljevanje Vrnitev v Tibet). Organizacija kataloga ne pomaga, če se uporabnik v tej
organizaciji ne znajde in ne reši informacijske potrebe.
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Postavljeni sta bili naslednji raziskovalni vprašanji:
-

1.3

Katere atribute in relacije različne uporabniške skupine potrebujejo za opravila: najti,
identificirati, izbrati in pridobiti, za različno gradivo v in izven knjižničnega okolja ter
v bibliografskih informacijskih sistemih?

Ali je nabor atributov in relacij v modelu FZBZ ustrezen?
NAČIN DELA

Zavedamo se, da se informacijske potrebe razlikujejo med uporabniškimi skupinami, zato je

bilo treba pripraviti več različnih raziskav. Izbira načina zbiranja podatkov je temeljila na

raziskovalnih vprašanjih, ta pa so terjala različne pristope. Najpogosteje smo se odločili za
intervju, saj omogoča bolj poglobljene in jasnejše odgovore, nestrukturirano opazovanje,
fokusno skupino in spletno anketo.

V intervju smo vključevali različne konkretne naloge, saj smo bili mnenja, da bomo pri
konkretno zastavljenih vprašanjih dobili bolj realne odgovore. Z uporabo različnih
bibliografskih zapisov (vzetih iz obstoječih knjižničnih katalogov in izmišljenih), predvsem za

leposlovno gradivo, so udeleženci izbirali najbolj ustrezen bibliografski zapis. Na podlagi
bibliografskega zapisa smo jim izročili gradivo v fizični obliki ter jim nazadnje pokazali tudi

neizbrano gradivo. Tako smo ugotavljali, kako uporabniki izbirajo med bibliografskimi zapisi
in brskajo med fizičnim gradivom. Metoda se je izkazala za zelo uspešno in učinkovito, saj so

se udeleženci zaradi konkretne naloge zelo vživeli, bili visoko motivirani in pripravljeni na
sodelovanje.

Fokusna skupina s knjižničarji je osvetlila in poglobila razumevanje uporabe knjižničnega

kataloga med knjižničarji, medtem ko smo s spletno anketo želeli zajeti čim več osnovnošolskih
knjižničarjev širom države. Podrobneje je raziskovalna metoda opisana pri vsaki delni
raziskavi.
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STRUKTURA DISERTACIJE

Struktura doktorske disertacije je sledeča:
V drugem poglavju so predstavljeni bibliografski informacijski sistemi, knjižnični katalogi z
različnih zornih kotov, predvsem pa vpliv različnih katalogizacijskih pravilnikov in
katalogizacijske prakse, ki so vplivali na obstoječe stanje. Zgodovinski pregled dopolnjuje tudi

opis obstoječih online knjižničnih katalogov in t. i. orodij za raziskovanje ter katalogov
prihodnjih generacij.

Tretje poglavje predstavi mentalni model FZBZ, njegov razvoj, možnosti razvoja in vpliv na
možne spremembe. Predstavljena je implementacija modela FZBZ v bibliografske
informacijske sisteme in nekaj tovrstnih primerov.

Četrto poglavje je namenjeno pregledu, kateri bibliografski elementi so se pojavljali skozi

zgodovino v knjižničnih katalogih, kateri so bili kasneje predpisani in obvezni z ISBD-jem.

Predstavljeni so atributi in relacije, ki jih predvideva model FZBZ, pravilnik RDA ter relacije,

ki naj bi bile vključene v bibliografske informacijske sisteme. V tem poglavju je predstavljena
tudi analiza obstoječih atributov in relacij v 20 knjižničnih katalogih »prihodnje generacije«.

Peto poglavje predstavi pregled literature o načinih iskanja knjig in gradiv različnih

uporabniških skupin v in izven knjižničnega okolja. Raziskave z različnih zornih kotov
osvetljujejo problematiko načinov iskanja leposlovja in uporabe knjižničnega kataloga.
Uporabniške skupine so si med seboj različne, predvsem po starosti, pa tudi po namenu branja
in zahtevnosti ter specifiki gradiva, namenjenega posamezni uporabniški skupini.

Osrednji del doktorske disertacije predstavlja šesto poglavje, v katerem so opisane uporabljene

raziskovalne metode in ki povzema rezultate raziskav z različnimi uporabniškimi skupinami v
različnih okoljih: s starši predšolskih otrok, z dijaki, odraslimi in s knjižničarji.

Sedmo poglavje v diskusiji interpretira rezultate raziskav, najpomembnejše atribute in relacije
in predlaga možne izboljšave, ki bi pospešile implementacijo in izboljšalo uporabnikovo
izkušnjo ter zadovoljstvo.

V zadnjem, osmem poglavju so podani odgovori na raziskovalni vprašanji, omejitve izvedenih
raziskav ter sklepi doktorske disertacije.
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BIBLIOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI

2.1

KNJIŽNIČNI KATALOGI

Knjižnični katalog je v osnovni definiciji »po abecedi ali kakem drugem sistemu urejen popis
knjižničnega gradiva« (Kanič et al., 2009), ki nastane v procesu katalogizacije z namenom, da
postane dostopen uporabnikom (obiskovalcem knjižnice in knjižničnemu osebju). Na nek način

je most med knjižničnim gradivom in uporabniki ter je temeljno orodje knjižničarjev pri

referenčnem pogovoru. S prostim pristopom uporabniki sicer lahko raziskujejo knjižnično
gradivo knjižnice, vendar nobena postavitev ne more biti tako optimalna, da knjižničnega
kataloga ne bi več potrebovali.

Z večanjem količine zapisanega znanja in nosilcev vsebine se je v zgodovini pojavila potreba

po sistematičnem in urejenem popisu gradiva. Namen kataloga se skozi zgodovino ne
spreminja, zaradi spreminjanja okolja in tehnologije pa so se spreminjali oblika, vrste katalogov

in nosilci: od glinastih ploščic, papirusnega zvitka, knjižne oblike, listkov, mikrooblik do
računalniških katalogov. Slednji so omogočili, da knjižnični katalog ni več vezan samo na
prostor knjižnice, temveč je postal dostopen kateremu koli uporabniku, ki ima internetno
povezavo.

Knjižnične kataloge lahko razdelimo na mnogotere načine z različnih vidikov: glede na

ureditev, zvrst zajetega gradiva, namembnost, popolnost, zunanjo obliko itd. Podrobneje so
predstavljene le nekatere delitve in ena od njih je razdelitev glede na zunanjo obliko (Chain,
2007):
-

Katalogi v obliki knjige, ki so najstarejša oblika knjižničnega kataloga. Popisovali so

-

Listkovni katalogi so nasledniki tiskanih katalogov. Kataložni listki so bili smiselno

-

knjižnično zbirko ene knjižnice.

urejeni in so se vstavljali v različne vrste katalogov.

Katalogi na mikrofilmih so različica kataloga v knjižni obliki in so vsebovali
bibliografske zapise na mikrofilmih.

Katalogi na CD-ROM-u za svoje delovanje niso potrebovali aktivne medmrežne
povezave, zato so bili alternativa OPAC-u, kadar le-ta ni deloval.

OPAC (Online Public Access to Catalog) so računalniški katalogi, dostopni preko
računalniškega omrežja, danes spleta.
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Kljub zastarelosti in časovni potratnosti nekaterih zgoraj opisanih katalogov jih uporabniki
(vključujoč tudi knjižničarje) še vedno uporabljajo za določene namene in v določenih

okoliščinah, predvsem kadar še niso opravili retrospektivne konverzije. Glede na ureditev
kataložnih vpisov pa poznamo naslednje kataloge (Verona, 1970; Prvi strokovni standardi,

2007; Taylor, 2006): abecedni imenski katalog, stvarni katalog, sistematski katalog, tematski

katalog, križni katalog ter v zgodovini tudi posebni knjižnični katalogi (glede na zajeto
gradivo), kot npr.: kronološki, geografski, religijski, jezikovni, topografski in tipografski.

V dobi razvoja računalništva in računalniške tehnologije so knjižnice prešle z listkovnih

katalogov na računalniške kataloge, katerim pa mnogi očitajo, da v kritičnih trenutkih niso

zmogli uporabiti možnosti, ki jih je katalog ponujal, in so (p)ostali le kopija listkovnega
kataloga, obenem pa izgubili tudi informacijo, ki so jo uporabniki dobili ob smiselno urejenih

listkih: npr. v računalniškem katalogu se uporabniku na istem seznamu zadetkov pojavijo dela
o avtorju in delih, ki jih je avtor napisal, ter običajno ni razumljivo, po kakšnem ključu so le-ti
razporejeni. V zadnjih tridesetih letih je bil knjižnični katalog pogosto tarča kritik (Borgman,

1986, 1996; Calchoun et al., 2009), ker je z vidika uporabnika težaven za uporabo, neintuitiven,

njegova uporaba se drastično zmanjšuje na račun drugih ponudnikov informacij itd. Zavedajoč
se tega se je knjižničarska skupnost odločila za iskanje rešitve, ki jo je našla v mentalnem,

entitetno-relacijskem modelu FZBZ. Implementacija modela je počasna, še največ si
knjižničarji obetajo od novega katalogizacijskega pravilnika RDA (Resource Description and

Access). RDA so nasledila prejšnja AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules) in so za

okvir in temelj vzela konceptualni model FZBZ, prvotno pa so namenjena knjižnicam v
anglosaških državah. Pravila RDA-ja naj bi prispevala k poenostavitvi katalogizacije, hkrati pa
omogočala boljšo uporabniško izkušnjo v informacijskih sistemih.

Ni vprašanje, ali bo knjižnični katalog v prihodnosti še obstajal, temveč v kakšni obliki in
kakšnem obsegu. Na to pa vplivajo mednarodno sprejeta načela, katalogizacijski pravilniki in
katalogizacijska praksa ter želja po spremembah, s katerimi se v središče postavlja uporabnika
in ne gradiva.

V nadaljevanju je predstavljena zgodovina razvoja knjižničnih katalogov, nosilci oz. oblika

katalogov, njihova vsebina, katalogizacijska pravila in pomembne osebnosti, ki so spreminjale
tok njihovega razvoja.
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2.1.1 Zgodovina knjižničnih katalogov

Knjižnični katalogi so obstajali že pred 3.000 leti, v Hetitski knjižnici (današnja Turčija), kjer

so našli mnogo tabličnih katalogov z navedenim številom tablic (obsegom) in celo nekakšnim
naslovom dela, ugiba pa se tudi, da so obstajali nekakšni avtorski in predmetni katalogi. Tudi v

Mezopotamiji so v Asurbanipalovi knjižnici našli dve vrsti kataloga: tablični in serijski.

Tablični katalogi so vsebovali zbrane začetke vseh tablic in število vrstic iste serije, serijski
katalogi pa naslove različnih serij (Dolar, 1982). Grški knjižnični katalogi so bili urejeni po

abecednem vrstnem redu avtorja in seznamu njegovih del. Dodani so jim bili podatki o številu
zvitkov ali vrstic ali začetki besedila (Jacob, 2013).

Najstarejši ohranjen stvarni katalog je iz leta 822, iz samostana na otoku Reichenau, ki je dela
razdelil po strokah. Iz časa zgodnjega srednjega veka pa so ohranjeni trije katalogi (Dolar,
1982). Zgodnji katalogi so bili pisani z roko, od leta 1605 so začeli izdajati tiskane kataloge

(prvi je bil iz knjižnice Bodlean v Oxfordu). Njihova pomanjkljivost je bila zastarelost že ob
samem izidu. V prvem tiskanem katalogu so bili naslovi natančno prepisani z naslovnih strani

(če so te sploh obstajale), vseboval je podatek o lokaciji gradiva, ne pa razlik med izdajami
(Saye in Šauperl, 2002, str. 131). Kasneje so se razvili listkovni katalogi, ki so bili zahtevni z

vidika urejanja, vendar je bil tovrstni katalog zaradi neprestanega vstavljanja novih listkov ves
čas ažuren. Prvi ga je predstavil Abbé Rosier leta 1743 v Franciji. Najprej so bili listki pisani
na roko, kasneje so jih izdelovali s tipkarskimi stroji (t. i. tipkani listki).

V določenem obdobju so bili popularni tudi katalogi na mikrofilmih ali mikrofiših, vendar pri
uporabnikih zaradi zahtevnejše uporabe niso bili priljubljeni. Z razvojem računalniške

tehnologije so knjižničarji prepoznali prednosti računalniškega knjižničnega kataloga. Kljub
temu pa prehod in razvoj računalniških katalogov nista bila tako hitra. Celo v devetdesetih letih

prejšnjega stoletja so številne ameriške knjižnice še imele listkovni katalog (Taylor, 2006, str.

9), čeprav so večje knjižnice že prehajale na računalniške kataloge (OPAC-e), ki so bili prav
tako standardizirani. Slovenske knjižnice so v tem pogledu primerljive s tujimi knjižnicami,
vzpostavil pa se je tudi nacionalni vzajemni bibliografski sistem (1991), v katerega so z

zakonom vključene vse splošne knjižnice (Zakon, 2001). Dokaj hitro (1996–2001) je bila v

NUK opravljena tudi konverzija več kot 500.000 bibliografskih zapisov, ki so nastali med
letoma 1774 in 1988, in njihova vključitev v vzajemni katalog, kar je z vidika uporabnikov
izredno pomembno (NUK, 2015).
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2.1.2 Evolucija razvoja knjižničnih katalogov

Razvoj tehnologije je omogočil vzajemne online kataloge, ki so nadomestili listkovne kataloge

in kot prvega štejemo vzajemni online katalog OCLC v Dublinu, v Ohiu iz leta 1974. A tudi

zasnova teh knjižničnih katalogov je bila utemeljena na pravilih, za katere bi lahko rekli, da
izvirajo iz časa Francoske revolucije, ko so zaplenjeno knjižno gradivo popisovali z osnovnimi
podatki. Tako so obstoječe sisteme in prakse vpeljali v novo tehnologijo. Pričakovali bi, da bi

zaradi hitrega razvoja tehnologije, le ti omogočali več kot samo prikaz bibliografskega opisa
gradiva.

Online kataloge, glede na možnost iskanja, delimo na štiri generacije. Vsako generacijo

zaznamujejo časovna dimenzija, značilne karakteristike in funkcije (Hildreth, 1988, 1995;

Jurjovec, 1999; Merčun, 2007). Večji poudarek je na katalogih prihodnjih generacij, saj se leti v današnjem času najbolj uveljavljajo in postajajo vedno bolj razširjeni.
Prva generacija (sedemdeseta leta, prehod v osemdeseta)

Prva generacija so bili prvi knjižni katalogi, ki so imeli omejen nabor iskalnih parametrov: po
avtorju, naslovu in signaturi. Primarno so bili zelo učinkoviti pri iskanju znanega gradiva.
Druga generacija (osemdeseta leta)

Druga generacija se je razvila v začetku 80. let. Katalogi so vključevali in ponujali večje število
iskalnih polj in iskanje glede na zahtevnost uporabnikovega iskanja (formaliziran, enostaven
ukazni jezik in menijske izbire). Omogočali so kontrolirane slovarje (na primer LCSH), iskanje

po ključnih besedah v naslovih in po drugih poljih znotraj bibliografskega zapisa, prikaz

mnogovrstnih formatov, informativna sporočila o napakah in kontekstno pomoč. Začetnikom

je bilo namenjeno enostavno iskanje, izkušenim uporabnikom pa naprednejše iskanje, ki je
omogočalo uporabo Boolovih operatorjev. Izpis zadetkov je bil možen na več načinov, zadetki

pa so, v nasprotju s prvo generacijo, vsebovali polne bibliografske zapise ter so omogočali

urejanje zadetkov (po datumu, jeziku, kraju izida) in tiskanje. Omogočen je bil tudi dostop do
kataloga izven knjižnice.

V tem času so si uporabniki želeli ne samo izboljšanega iskanja po predmetnih oznakah, temveč
tudi in že: kazalo vsebine in celotno besedilo časopisnih člankov (Markey, 2007).
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Tretja generacija (devetdeseta leta)

Tretja generacija katalogov se trudi za maksimalno uporabniško prijaznost vmesnika in
kataloga, ponuja izboljšane iskalne možnosti z iskanjem po celotnem besedilu in obogateno
podatkovno bazo ter omogoča povezavo na različne zunanje baze podatkov, ki so dostopne na
spletu. Bibliografski zapisi so obogateni z dodajanjem vsebinskega kazala in naslovnice. Prikaz

zadetkov je urejen po relevantnosti, njihovo število pa se lahko oži z letom izida, jezikom in
vrsto gradiva. Hipertekstne povezave pa naj bi omogočale najdenje še večjega števila
relevantnih dokumentov.

Katalogi 3. generacije naj bi imeli naslednje značilnosti (Hildreth, 1995):
- poizvedovanje v naravnem jeziku,

- pomagala za avtomatsko spremembo izraza in iskanje ujemanj (preverjanje in
popravljanje črkovanja, inteligentno krnjenje, tabele sinonimov ipd.),

- zadetki najbližjega ujemanja (v nasprotju z Boolovim poizvedovanjem ni potrebno
natančno ujemanje, da je zapis vrnjen kot potencialno relevanten),

- rangiranje zadetkov (več možnih načinov: glede na relevantnost, novost, citiranost,
izposojo …),

- iskanje s povratno zanko (»želim podobne strani«, »kaj še imaš na to temo«, »ta
knjiga ni to, kar želim«),

- hipertekstne povezave, iskanje in pregledovanje sorodnih zapisov,

- povezava različnih načinov iskanja (ključne besede, kontroliran slovar in iskanje
po klasifikacijskih oznakah),

- tematsko bogatejše iskanje in povezave na več baz.

V dialog in strukturo zbirk so vgrajeni elementi umetne inteligence in normativnih datotek za

avtomatsko usklajevanje variantnih oblik ključnih iskalnih elementov. Omogočen je tudi
oddaljen dostop.

Že v zgodnjih 90. letih so raziskovalci za knjižnični katalog predlagali tudi naslednje rešitve
(Markey, 2007): avtomatsko popravljanje pravopisnih napak, razvrščanje po relevantnosti

zadetkov, širjenje kataloga s polnimi vsebinami iz časopisja, člankov, enciklopedij, disertacij,

zakonodajnega gradiva itd. Knjižnični katalogi so bili pri vpeljavi teh rešitev bolj počasni in so
jih prehiteli komercialni katalogi.
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»Katalog prihodnjih generacij« (novo tisočletje in prihodnost)

Z eksplozijo svetovnega spleta je OPAC kot informacijski vir začel izgubljati na pomenu,
čeprav danes ponovno poskuša najti vlogo v novem informacijskem okolju. Online katalog ni
nikoli zaključen in popoln, še več, nikoli ni bil zares realiziran, ker je le kopija listkovnega

kataloga (Altenman, Lynema in Pace, 2006). Za prvi katalog prihodnjih generacij se šteje
vmesnik univerzitetne knjižnice North Carolina State University iz leta 2006 in se od takrat

dalje pojavlja v mnogih knjižnicah (Emanuel, 2009; Sadeh, 2008). Pod pojmom »katalog

prihodnjih generacij« se danes razume katalog, ki vključuje elemente spleta 2.0, kar pomeni,

da uporabniki postajajo sooblikovalci vsebin. Vsebina naj ne bi bila več vezana samo na knjižno
gradivo, temveč naj bi katalog vključeval raznovrstna gradiva tako v fizični kot elektronski

obliki, predvsem pa se prilagodil uporabniškemu obnašanju. Med glavnimi karakteristikami
Breeding (2010) navaja tudi obogatitev kataloga z vizualnimi prikazi: npr. naslovnico (pri

čemer to ni izključno vezano na kataloge prihodnjih generacij, kajti naslovnice vključujejo tudi

tradicionalni katalogi), fasetno navigacijo, razvrščenostjo zadetkov po relevantnosti, virtualnim

razvrščanjem knjig po policah, tagi, uporabniškimi prispevki recenzij in ocen, sorodno
priporočeno literaturo …

Še več, katalog naj bi bil personaliziran, naj vključuje bloge, RSS vire, omogoča dostop do

različnih socialnih omrežij itd. Če je katalog uporabniško usmerjen, omogoča uporabniku

urejanje podatkov in metapodatkov kataloga, dodajanje tagov … (Maness, 2006; Allison, 2010;
Yang in Wagner, 2010). Kot glavno razliko od tradicionalnih OPAC-ov pa navajajo podpiranje
naključnosti, večje možnosti raziskovanja informacij, ki je nasprotje ciljnega iskanja znanega

gradiva (Allison, 2010; Emanuel, 2009), ter imitacijo spletnih knjigarn, kot npr. Amazon, ki
uporabljajo tudi naslovnico, tage in ikone, ki poudarjajo ključne informacije, fasetno
navigacijo, ocenjevanje in recenzije, shranjevanje na svojo e-polico ali sezname želja.

Čeprav se je o katalogu prihodnjih generacij govorilo več kot desetletje nazaj, so ti katalogi

prisotni predvsem v anglosaškem svetu. Raziskave jim priznavajo večjo uporabniško prijaznost
kot tradicionalnim katalogom (Denton in Coysh, 2011). V kolikšni meri so vključeni elementi

tudi koristni, pa je odvisno od različnih dejavnikov in ciljev proučevanja (Osborne in Cox,
2015). Markey (2007) meni, da predlogi in rešitve niso bili že realizirani in vključeni v katalog
zaradi medsebojnega nesodelovanja knjižničarjev, tehnične službe, raziskovalcev in
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financerjev. Knjižničarji bi se morali ponovno zavedati sodelovalne vloge pri tehničnih vidikih,

raziskovalci poenotiti glede največjih potreb za razvoj sistema in tehnične službe, ki bi imele
tudi prioriteto razvoja sistema in ne samo njegovo ohranjanje oz. vzdrževanje.

Preglednica 1: Pričakovanja uporabnikov za izboljšanje knjižničnega kataloga (Larson et al.,
1996; Carlyle, 2001; Mi, Weng, 2008; Calhoun et al., 2009; Lewandowski, 2009; Breeding,
2010)
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grupiranje ob
kontroliranemu
slovarju

- dodana slika
naslovnice knjige

VSEBINA
BIBLIOGRAFSKIH
ZAPISOV
- povezava na avdio
in video posnetke
- dodani povzetki in
kazala vsebine

- dodajane uredniške
recenzije iz splošnih
publikacij
- dodane bralčeve in
profesionalne kritike
- povezava na
sorodne in
priporočene knjige
- opisane vsebine

- dostop do različnih
digitalnih
multimedijskih
vsebin

Preglednica 1 prikazuje tiste značilnosti, ki naj bi jih imel katalog naslednjih generacij in bi
zadovoljil pričakovanja uporabnikov.

Orodja za odkrivanje informacij (ang. discovery tools)

Orodja za odrivanje informacij so več kot katalogi. Omogočajo iskanje gradiva, ki ga ima

knjižnica v lasti in se nahaja znotraj knjižničnih prostorov, kot tudi online dostopnih.
Uporabnikom je tako omogočeno iskanje po (znanstvenih) člankih in drugih vsebinah.
Značilnosti orodij za odkrivanje informacij so (Yang in Wagner, 2010):
-

enovrstični iskalnik za vse knjižnično gradivo,
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moderen dizajn, podoben komercialnim, e-poslovnim spletnim stranem,

obogatena vsebina: slika naslovnice in prispevki uporabnikov (komentarji, opisi,
ocenjevanje, tagi itd.),

fasetna navigacija, ki omogoča izbiro gradiva glede na datum, jezik, dostopnost, format,
lokacijo,

enostavni enovrstični iskalnik na vsaki podstrani,
urejanje po relevantnosti,

»ste morda mislili?/did you mean?«, preverjanje črkovanja in ponujanje ustreznejših
izrazov pri zatipkanih besedah,

priporočeno/povezano gradivo,

prispevki uporabnikov z omogočenim dodajanjem elementov bibliografskim zapisom:
dodajanje vsebine, recenzij, kritik, opisov, komentarjev, oznak …
RSS vir,

vključenost v socialna omrežja,

stalna (URI) povezava na bibliografski zapis.
ZGODOVINA KATALOGIZACIJSKIH PRAVIL

Čeprav za prva katalogizacijska pravila veljajo Navodila za centralni katalog francoskih
podržavljenih knjižnic, pa so na Dunaju nastala navodila za katalogizacijo, ki so imela v

določenem zgodovinskem času vpliv na razvoj slovenskega knjižničarstva. Knjižničar dunajske

univerzitetne knjižnice, opat Stephan Rauttenbach, je leta 1778 napisal Avstrijske bibliotečne
instrukcije – Instruktion vorgeschrieben für alle Universitäts - und Lycealbibliotheken (Dolar,

1982), ki so bile obvezne za vse dotedanje in novoustanovljene univerzitetne knjižnice na

Dunaju, v Pragi, Gradcu, Innsbrucku, Krakowu, Lwowu ter licejskih knjižnicah, med drugimi
tudi v Ljubljani (Berčič, 2007). Vsebujejo 11 točk določil, v katerih so opredeljeni tako

urejenost in vrste kataloga kot postavitev gradiva, odprtost knjižnice, pravila obnašanja
uporabnikov in tudi knjižničnih kustosov. Predpisan je osnovni katalog, abecedni katalog,
akcesijski, stvarni in posebni katalogi (Prvi strokovni standardi, 2007).

Prva prava katalogizacijska navodila so torej nastala po Francoski revoluciji, 15. decembra
1789, in jih je leta 1791 izdala francoska vlada z namenom, da bi lahko francoska nacionalna

knjižnica izbrala med tremi milijoni zaseženih knjig tiste, ki jih bo uvrstila v svoj fond.

Navodila so natančno določala elemente popisa: naslov, avtor, kraj izdaje, založnik, leto izida
in velikost. Podatke so zapisovali na igralne karte in na vsaki karti so podčrtali eno besedo:
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avtorja ali besedo iz naslova ter karte uredili po abecedi podčrtanih besed. Pravila so uvedla
listkovni katalog, ki je nadomestil prejšnji tiskani katalog (Petek, 1996).

V 19. stoletju so v Avstrijskem cesarstvu nastale nove instrukcije (1825), na katere je imel velik
vpliv Martin Schrettinger, ki jih je vsebinsko povzel in dopolnil določila instrukcij iz leta 1778.

Dokument ima šest zaključenih poglavij oz. 136 členov, a kljub natančnim navodilom in
priporočilom te instrukcije niso nikoli postale normativ. Katalog je opisan v 2. poglavju, O

pripravi bibliotečne zaloge za javno uporabo, kjer podrobno razlikujejo med zgolj kazali,
zabeležki, seznami, spiski ipd. in pravimi katalogi, ki so: osnovni katalog, splošni abecedni in

splošni znanstveni, sistematski katalog. Poleg izdelave glavnega kataloga instrukcije

priporočajo izdelavo tudi stranskega kataloga, kot npr. splošni stvarni katalog, parcialni katalog
itd. V Veliki Britaniji je Antonio Panizzi (1797–1879) leta 1841 oblikoval pravila, ki so močno
vplivala na razvoj katalogizacijskih pravil v Evropi in Ameriki. Namesto seznamov s

sistematsko ureditvijo se je zavzemal za abecedno ureditev katalogov (Saye in Šauperl, 2002).
Oblikoval je 91 pravil in postavil pomembnost kataloga v širši kontekst: »Uporabniku želimo

povedati več kot samo to ali ima knjižnica določeno knjigo ali ne. Knjiga ni ločena enota,

temveč gre za kompleksnost izdaj in prevodov nekega dela, kar bi tudi lahko bil potencialni
interes bralca. Uporabnik ima pravico, da to tudi pričakuje od kataloga …« (Denton, 2007, str.
39). Tako je Pannizi v ospredje postavil uporabnikove potrebe in na knjigo ni gledal kot na

materialni objekt ali kot na ločeno in nepovezano entiteto z drugimi knjigami v knjižnici. Prav
tako je tudi Charles Ammi Cutter postavil visoke zahteve za knjižnični katalog. V
katalogizacijskem pravilniku Rules for a Printed Dictionary Catalog, ki je izšel leta 1876 (v

naslednjih izdajah je izpustil besedo Printed, ker so postali tiskani katalogi zastareli, razvijal in
uveljavljal pa se je listkovni katalog), je v središče ciljev oz. funkcij kataloga postavil
uporabnika (Cutter et al., 1904):

1. Katalog uporabniku omogoča najti knjigo, če pozna avtorja, naslov ali temo.

2. Katalog omogoča pregled, kaj knjižnica ima od določenega avtorja, na določeno temo ali v
določeni zvrsti gradiva.
3. Katalog pomaga pri izbiri knjige glede na podatek o izdaji ali vrsti literature.

Katalogi torej niso bili več samo seznami, urejeni po avtorjih, temveč je bilo omogočeno iskanje
tudi po naslovu in predmetu. Razvil se je križni katalog, kar je v listkovnem katalogu pomenilo,

»da je bilo v eno abecedno zaporedje združenih dvoje ali več abecednih katalogov« (Kanič et
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al., 2009) oz. da so bile združene npr. vse knjige nekega avtorja in o njem. Cutter je kot aktiven
član združenja ALA leta 1900 sodeloval pri standardizaciji katalogizacijskih pravil, ki so leta
1908 izšla kot Catalog Rules: Author and Title Entries. Slednja se niso zgledovala ali

vključevala pravil Pruskih instrukcij, ki so v Evropi izšle pred njimi (1899). Pruske instrukcije

utemeljujejo drugačno katalogizacijsko prakso: pri naslovih anonimnih del upoštevajo
slovnična pravila, glavni samostalnik se postavi na čelo zapisa pred njegov pridevnik. Sicer pa
so imeli bibliografski zapisi starih listkovnih katalogov na ozemlju Slovenije (v času od 1774

do 1947) bibliografske elemente, podobne današnjim. V osmih poljih so bili naslednji elementi:
signatura, predmetna oznaka, format, naslov, bibliografski podatki (naslov, odgovornost,

izdaja, fizični opis, opombe), impresum, ključna beseda za stvarni katalog in stara signatura.

Katalogizacijska pravila teh zapisov so temeljila na Avstrijskih bibliotečnih instrukcijah,
pravilih Schrettingerja in Pruskih instrukcijah (Dimec in Žumer, 2002).

Pred drugo svetovno vojno, leta 1931, je indijski bibliotekar Ranganathan (1892–1972) zapisal
danes znamenitih pet zakonov bibliotekarstva: knjige so za uporabo, vsakemu bralcu njegovo

knjigo, vsaki knjigi njenega bralca, čuvaj bralčev čas in knjižnica je rastoči organizem

(Ranganathan, 1931). Pravila se pogosto omenjajo tako v povezavi s knjižnico kot knjižničnim
katalogom in kot zahteva po večji osredotočenosti na uporabnika.

V slovenskem knjižničarskem prostoru so prva katalogizacijska pravila nastala leta 1947, z
naslovom Abecedni imenski katalog, avtorja Pavla Kalana, ki jih je osnoval na podlagi

ameriške katalogizacijske prakse (Kanič, 2014). V samem uvodu definira katalog in pojasni

njegovo funkcijo: »Katalogi so po določenih pravilih sestavljeni seznami knjižničnega
inventarja. Obiskovalca knjižnice pouče zlasti o tem, katera dela knjižnica ima in s kako
literaturo razpolaga za posamezne panoge najrazličnejših ved« (AIK, 1947, str. 5).

Zaradi težavnih, kompliciranih, zmedenih in včasih celo protislovnih katalogizacijskih pravil

je Seymour Lubetzky (1898–2003) iskal možnosti za njihovo poenostavitev. Izhajal je iz
Panizzija in razširil Cutterja (razlikoval je med knjigo in delom) ter zasnoval pravila, zgrajena
na osnovnih načelih: Cataloging Rules and Principles (1953).
2.2.1 Katalogizacijski pravilniki po Pariških načelih

Cutterjevo delo je bilo ključno tudi pri mednarodni konferenci o načelih katalogizacije v Parizu,

leta 1961. Udeleženci so namreč razpravljali o standardizaciji značnice, internacionalizaciji,
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načelih katalogizacije, o delu in uporabniških potrebah. Rezultat so bila Pariška načela, ki med
drugim v 2. točki opredelijo funkcije kataloga (Načela, 1961).

Katalog (abecedni imenski) naj bo sredstvo, s katerim uspešno ugotovimo:
2.1. ali knjižnica ima knjigo (ali drugo obliko knjižničnega gradiva), ki jo označuje:
a. avtor ali stvarni naslov ali

b. samo stvarni naslov, če avtor na publikaciji ni naveden, ali

c. ustrezno nadomestilo za naslov, če avtor in stvarni naslov nista primerna ali ne
zadoščata za identifikacijo;

2.2.

a. katera dela določenega avtorja in
b. katere izdaje določenega dela ima knjižnica.

Pariška načela (1961) so se osredotočala le na abecedni imenski katalog in opisno

katalogizacijo, kar je odražalo stanje tistega časa. Katalog je opredeljen z dvema nalogama:

iskalno in zbirno. Na iskalno funkcijo se nanaša določilo, da se s katalogom lahko ugotovi, ali
knjižnica ima knjigo, ki jo označuje/ta avtor in/ali naslov (2.1), na zbirno pa dela določenega
avtorja in katere izdaje določenega avtorja ima knjižnica (2.2).

Tudi v teh načelih je sicer omenjeno delo, vendar je bila zavrnjena ideja Lubetzkya, ki delo

jasno razlikuje od knjige. Meni, da je knjiga le materialni objekt, ki uteleša intelektualno delo
nekega avtorja. »Knjižnični katalog bi zato moral ponuditi več kot le določeno knjigo, ki jo

uporabnik išče, in mu predstaviti še ostale izdaje in prevode dela, ki jih knjižnica ima in
uporabniku na tak način pomagati, da ugotovi, kaj knjižnica ima, ter da bi glede na njegove
potrebe izbral najbolj ustrezno delo« (Denton, 2007, str. 49).

Pariška načela pa je upošteval tudi novi AIK iz leta 1967, ki je v uvodu že napovedal obširnejši

katalogizacijski priročnik, ki so ga že v tistem času pripravljali za vso Jugoslavijo. V tej izdaji
so funkcije kataloga podobne tistim, ki jih tri leta kasneje Eva Verona omenja v PPIAK-u. Pavle
Kalan (1967, str. 7) meni, da naj bi bilo iz kataloga razvidno:

1. »ali knjižnica ima določeno knjigo, ko jo pobliže označuje ime avtorja in stvarni naslov
ali
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samo stvarni naslov, ako avtor v knjigi ni imenovan ali pa jo je nepripravno iskati na
osnovi podatkov o avtorstvu, ali

prikladen nadomestek za naslov, ako je nemogoče ali neprimerno iskati knjigo na osnovi
podatkov o avtorstvu oz. pod stvarnim naslovom;

2. katera dela določenega avtorja so v knjižnici;

3. katere izdaje določenega dela so v knjižnici.«
V istem času, v 60. letih 20. stoletja, so v Kongresni knjižnici razvili MARC format (MAchine

Readable Cataloguing), namenjen shranjevanju in izmenjavi bibliografskih zapisov in sorodnih
informacij v strojno čitljivi obliki med različnimi računalniškimi sistemi. Kasneje se je razvil v
MARC II, ki je bil namenjen vsem vrstam knjižnega gradiva, na predlog IFLE (1977) pa je

nastal tudi mednarodni UNIMARC (Universal MARC format), predvsem za kompatibilnost pri
mednarodnem prenosu bibliografskih podatkov. UNIMARC omogoča mednarodno izmenjavo

zapisov med nacionalnimi bibliografskimi ustanovami, služi pa lahko tudi kot model za nove
formate za bibliografske podatke. V svetu je danes izredno razširjen MARC 21, ki je nastal leta
1999 z združitvijo CAN/MARC-a in USMARC-a. V Sloveniji se uporablja format COMARC,
ki je nastal na osnovi formata UNIMARC.

Sočasno z možnostjo izmenjave podatkov pa se je pokazala potreba po poenotenju oblike in
vsebine bibliografskih zapisov, omogočanju računalniške obdelave podatkov in izmenjave
zapisov, zato so leta 1971 izdali osnutek Mednarodnega standarda za bibliografski opis

monografskih publikacij (ISBD), ki na področje bibliografskih podatkov prinaša
standardizacijo katalogizacije. Zajema predpisane bibliografske elemente in druga določila, kot

npr. ločila, vire podatkov, okrajšave … ISBD je postal standard in je bil vključen v novo
nastajajoče katalogizacijske pravilnike.

Kot je bilo torej napovedano v uvodu AIK67, da se pripravlja nov pravilnik, je bil leta 1970
izdan Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK), namenjen katalogizatorjem
na območju Jugoslavije (Verona, 1970). V samem uvodu je avtorica Eva Verona podala

naslednje funkcije kataloga, ki so enake tudi v drugi izdaji PPIAK-a iz leta 1986, še vedno
temelječe na Pariških načelih:

1. Abecedni katalog mora odgovoriti na vprašanje, ali knjižnica ima določeno enoto
knjižničnega gradiva (pariško načelo 2.1.).
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2. Abecedni katalog mora nuditi pregled nad izdajami, prevodi in predelavami določenega
dela (pariško načelo 2.2.b).

3. Abecedni katalog mora nuditi pregled vseh enot knjižničnega gradiva, ki vsebujejo dela
določenega avtorja in so v knjižnici (pariško načelo 2.2.a).

Verona (1970) v predgovoru ugotavlja, da si funkcije kataloga pogosto nasprotujejo, npr. ko

isto delo izide v različnih izdajah, z različnimi naslovi (predvsem pri prevodih, lahko tudi pri
izdajah v istem jeziku), z navedbo avtorja ali brez nje. Navaja, da uporabniki najpogosteje iščejo

določeno enoto knjižničnega gradiva (1. naloga kataloga) in na drugem mestu po 3. nalogi,

zatorej se PPIAK osredotoča na ti dve funkciji kataloga z enotno avtorsko značnico. Drugotnega

pomena je zbirna funkcija, ki bi se lahko uresničevala z obveznim enotnim naslovom, ki bi
zbral različne izdaje, prevode, priredbe itd. dela na enem mestu tudi, če se pojavljajo z

različnimi naslovi. Sicer enotni naslov ne označuje vrste bibliografskega odnosa, ampak le

povezuje bibliografske zapise, ki predstavljajo po vsebini sorodno knjižnično gradivo (Petek,
1996). Pravilnik sicer knjižnicam prepušča, da izdelajo dodatni vpis za enotni naslov dela, kadar

se ta razlikuje od stvarnega naslova, vendar le, »kadar je to za uporabnike koristno«. Ker Eva

Verona dvomi, da so uporabniku vedno jasna pravila, po katerih se izdelujejo glavni in dodatni
vpisi v listkovnem katalogu, v pravilniku določi izdelavo dodatnih vpisov pod elementi, za

katere predvideva, da jih uporabnik pri iskanju išče. Prav tako je omejena izdelava dodatnih
zapisov za primarne avtorje: če so v publikaciji navedeni več kot trije primarni avtorji, je

predpisan dodatni vpis samo za prvega navedenega avtorja. Na podlagi tega se lahko zaključi,
da zaradi tega katalog ne omogoča pregleda nad vsemi deli nekega avtorja oz. ne izpolnjuje v
celoti zbirne in iskalne funkcije (izjema so anonimna klasična dela) (Dimec, 2002; Dimec,
Žumer in Riesthuis, 2005). Ob tem se pojavlja vprašanje pomembnosti zbirne funkcije – ali je

uporabnikom resnično nepomembna in nepotrebna ter zaradi tega tako zelo težko uresničljiva
v času računalniških katalogov. Yee (1994) s konkretnimi primeri pokaže na težavnosti, ki jih
zanemarjanje te funkcije povzroča (npr. uporabnik pozna samo en naslov, ne ve pa, da obstaja

druga izdaja s spremenjenim naslovom). Z uporabniško študijo je bilo slednje tudi potrjeno
(Leskovec, 2005).

Slovenski katalogizatorji so še vedno zavezani k uporabi PPIAK-a, vendar so v praksi »ohranili

uporabo nekaterih določil prejšnjega pravilnika« ali pa obstoječega ne upoštevajo, npr.
enotnega naslova za dela, ki imajo več različnih izdaj ali prevodov (Dimec, 2001, str. 9).
Katalogizacijska praksa v slovenskih knjižnicah je bila kljub PPIAK-u, različna, kar se je
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najbolj izkazalo pri vpeljavi slovenskega vzajemnega kataloga COBIB. Zaradi razpršenih

določil v različnih publikacijah so izdali PREKAT: Priročnik za enostavno uporabo

katalogizacijskih pravil (2001), ki je na enem mestu zbral navodila za uporabo različnih
veljavnih pravilnikov in prakse, kar pa naj bi tudi služilo kot pripravljalna faza za nov slovenski
katalogizacijski pravilnik, ki naj bi bil prirejen razvoju novih tehnologij, a se od takrat še ni
realiziralo. Slovenski katalogizatorji tako pri svojem delu uporabljajo različne priročnike in

pravilnike, kar je z raziskavo med 70 slovenskimi katalogizatorji ugotavljal Pesjak (2010, str.
86). Po pogostosti uporabe so razvrščena v naslednjem vrstnem redu:
-

Priročniki COMARC,

-

UDK tablice,

-

ISBD-ji,

PREKAT,
Značka,

Slovenski geslovnik,
PPIAK,

gradiva s tečajev za pridobitev licence za katalogizacijo,
internet,

članek Najpogostejša vprašanja in dileme pri kreiranju bibliografskih zapisov,
bibliografije in katalogi nacionalnih knjižnic,
poročila o napakah v bibliografskih zapisih
ter

(v

majhnem

procentu)

Priročnik

za

UNIMARC

in

priročnik

za

COBISS/Katalogizacijo, Skrajšani AACR2, priročnik Oblika in struktura korporativnih
značnic, različni slovarji, leksikoni, tezavri, enciklopedije, pravopisi in interno gradivo.

V uvodu PREKAT-a je izpostavljeno, da vsebovana katalogizacijska pravila »izhajajo še iz

obdobja klasičnih listkovnih katalogov« in da se v zadnjih 14 letih na področju katalogizacijskih

pravilnikov ni še nič spremenilo, kar je sicer razumljivo z vidika zahtevnosti takšnega postopka,
vendar veliko manj z vidika uporabnika. Komisija za katalogizacijo sicer v zadnjem času

dopušča možnost prehoda na RDA, vendar bodo s to razpravo začeli šele konec leta 2015
(Zapisnik, 2014). Četudi se zdi, da katalogizatorji prepočasi pristopajo k spremembah, pa se

analize potreb že začenjajo. Tako se na primer sprašujejo, kako bi v obstoječo katalogizacijsko
prakso in dani format vključili podatke in relacije, za katere iz prakse menijo, da so pomembni
in potrebni za določene skupine uporabnikov. Rogina (2014) navaja potrebnost natančnejše

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

35

opredelitve specifičnosti gradiva in primernost gradiva za določene uporabnike (ne samo za

vrsto skupine uporabnikov) ter lastnosti gradiva (npr. povečan tisk, velike tiskane črke, tisk,
primeren za dislektike, slabovidne). Izpostavi pa tudi problem vzpostavljanja relacij v formatu
COMARC med posameznimi deli oz. publikacijami (npr. film in literarna predloga, po kateri
je bil film posnet) in željo po vzpostavitvi popolne normativne kontrole.

2.2.2 Katalogizacijski pravilniki in načela po sprejetju modela FZBZ

Tudi danes (kot pred 20 leti) je knjižnični katalog kljub avtomatizaciji, vzajemni katalogizaciji

ter številnim tehnološkim možnostim in razvoju še vedno pred velikimi izzivi, predvsem pa se
spopada z različnimi težko rešljivimi težavami, kot so npr. draga katalogizacija in velika poraba
denarja, obsežna in težavna katalogizacija različnih formatov, predvsem elektronskih, ki
mnogokrat niso enostavno dostopni ... Zatorej se je na konferenci v Stockholmu leta 1990

začelo obdobje iskanja rešitve: leta 1997 je bil sprejet entitetno-relacijski model FZBZ (IFLA,

1998), ki se je kasneje razširil v družino (FZBZ, FRSAD, FRAD). Temelji na uporabniških
opravilih oz. postopkih: najti, identificirati, izbrati, pridobiti in raziskovati. V središče se
postavlja uporabnikove potrebe, upošteva delo kot abstraktno intelektualno stvaritev nekega

avtorja, model pa je hkrati dovolj abstrakten, da omogoča univerzalnost ter dopušča
prilagoditve in specifike določenega kulturnega okolja (več: glej 3. poglavje: Model FZBZ).
Na podlagi modela FZBZ so se kot nadomestek AACR-ja razvila nova katalogizacijska pravila

RDA. Leta 2005 se je Komisija za revizijo (Joint Steering Committe for the revison of AACR)

odločila za novo poimenovanje in nova pravila, ker je bil AACR2 popravljen in dopolnjen že
trikrat (1988, 1998 in nazadnje 2002). RDA je izšel leta 2010, 2013 pa so ga v polnosti začeli

uporabljati v Kongresni knjižnici, pred tem pa se je celotna angleško govoreča bibliotekarska

skupnost morala soočiti z modeloma FZBZ in FRAD ter z na njima temelječima strukturo in
terminologijo. RDA je namreč razdeljen na deset poglavij, ki so urejena po bibliografskih
entitetah: prva štiri poglavja opisujejo atribute, ostala pa relacije med entitetami. Nabor relacij

in atributov je določen z opravili uporabnikov. Največji poudarek in hkrati novost je opis in
zagotavljanje dostopa do vseh vrst vsebine, medijev in nosilcev. Prvenstveno je RDA sicer

namenjen knjižnicam, vendar si obetajo, da bi dosegli učinkovito raven usklajenosti tudi z

drugimi metapodatkovnimi standardi, ki jih uporabljajo druge skupnosti oz. institucije (npr.
arhivi, muzeji, založniki, semantični splet itd.) (Joint Steering Committee, 2015).

Pravila RDA na eni strani ohranjajo kompatibilnost z obstoječimi formati, na drugi strani pa

kažejo usmerjenost v prihodnost. Pod vprašaj sicer postavljajo možnost odločitve, ki je dana
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katalogizatorjem, da ohranjajo obstoječo katalogizacijsko prakso, npr. pri avtorstvu več kot treh
avtorjev navedejo samo prvega. Na nek način želijo RDA biti osredotočena na potrebe

uporabnika, prepuščati presojo katalogizatorju in biti neodvisna od ISBD-ja in MARC-a, čeprav
so vključeni vsi elementi ISBD-ja in dajejo jasne napotke za uporabo formata MARC.
Zavedajoč se vezanosti na obstoječe formate se razvija nov format BIBFRAME, ki naj bi

nadomestil format MARC. Le-ta je bil osnovan za potrebe časa, ko je nastal, in predvsem sledi
ideji linearnega zapisa listkovnega kataloga. Z vidika implementacije in snovanja novega

kataloga na modelu FZBZ je format MARC neustrezen ter za tehnologijo današnjega časa
zastarel. Te slabosti naj bi odpravil BIBFRAME, ki bi na drugačen oz. nov način omogočal
prikaz in izmenjavo bibliografskih podatkov (Marcum, 2011). RDA je usklajen z novimi
katalogizacijskimi načeli, ki pa se še spreminjajo in dopolnjujejo, čeprav dve načeli nimata
svojih ustreznic v RDA: stroškovna učinkovitost in fleksibilnost.

Pod okriljem IFLE so se zbrali strokovnjaki, ki so pet let zapored, od leta 2003 do 2007,
usklajevali različna mnenja in stališča, da bi pripravili sodobna mednarodna katalogizacijska

načela. Leta 2009 so izdali »Statement of International Cataloguing Principles« (Statement,

2009), ki je bil preveden v slovenščino kot »Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih«
(Izjava, 2009) in predstavlja zahtevo, na podlagi katere se osnuje navodila za nove
katalogizacijske pravilnike po vsem svetu. Temeljijo na »družini« modelov FZBZ, FRAD in
FRSAD in na uveljavljenih katalogizacijskih praksah v svetu.

Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (2009) nadomešča Pariška načela in razširja

njihov obseg na vse vrste gradiv, tako da niso zajeta le dela v obliki besedila, ter na vse vidike
bibliografskih ter normativnih podatkov, ki jih uporabljajo v knjižničnih katalogih, in ne velja

le za izbor ter obliko vstopnega elementa. Izraža še večjo potrebo po mednarodni

standardizaciji, po širši izmenjavi in ponovni uporabi podatkov, ne samo med knjižničnimi
katalogi, temveč tudi med sorodnimi dejavnostmi. Prav tako pa izjava želi zagotoviti kataloge,
ki bodo v polnosti odgovarjali uporabnikovim potrebam: izrazoslovje, razumljivo uporabnikom
in podpora uporabniških opravil (zatorej poleg uporabnikovih opravil, ki jih določa FZBZ, doda
še gibanje znotraj in izven kataloga). Mednarodna katalogizacijska načela kot pripomoček za

priklic in iskanje podatkov določajo kontrolirane in nekontrolirane točke dostopa (za

normativne in variantne oblike imen entitet po FZBZ) ter podajajo osnove za učinkovito
iskanje. Vključiti je treba le tiste elemente opisa in kontroliranih oblik imen za dostop, ki jih

potrebujejo uporabniki in so bistveni za enoznačno identifikacijo entitete. Bibliografski zapis
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je po ICP-ju »zbir podatkov, ki opisujejo bibliografski vir in omogočajo dostop do njega ter

identifikacijo sorodnega dela in izrazne oblike« (Izjava, 2009). Tako se pričakuje več

informacij, ne le o pojavni obliki ('knjigi'), temveč tudi povezave na sorodna dela, priredbe,
povezave itd. Delovna skupina pri IFLI pa se je odločila za ponoven pregled dopolnitev in
pripomb k izdaji, ki so jih sprejemali do začetka junija 2015 (IFLA, 2015).
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MODEL FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA BIBLIOGRAFSKE ZAPISE (FZBZ)

Spreminjajoče se okolje, nove tehnologije, ekonomski pritiski na knjižnice po zniževanju
stroškov za katalogizacijo in vedno večja založniška produkcija so bile na Seminarju o

bibliografskih zapisih v Stockholmu leta 1990 osnovno vodilo za študijo, ki bi izdelala okvirno
shemo za jasen, natančen in splošno priznan dogovor o tem, kakšne informacije naj nudi

bibliografski zapis. S tem bi želeli zadovoljiti potrebe in zahteve uporabnikov (ne samo
uporabnikov knjižnic in knjižničnega osebja, temveč tudi založnikov, distributerjev,

knjigotržcev, ponudnikov informacijskih storitev itd.) glede na različne vrste gradiva in različno
uporabo bibliografskih zapisov. »Zaradi naraščanja katalogizacije v minimalnem obsegu je

potreben ponoven pregled odnosov med posameznimi podatkovnimi elementi v zapisu in
uporabnikovimi potrebami« (IFLA, 1998, str. 1).

Navodila za Študijo so odobrili leta 1992, imela pa je dva osnovna cilja:
-

izdelava jasno določene in strukturirane okvirne sheme za povezavo podatkov v

-

izdelava priporočil za osnovni funkcionalni nivo zapisov, ki jih pripravljajo nacionalne

bibliografskih zapisih s potrebami uporabnikov teh zapisov;
bibliografske ustanove.

Namen študije je tudi opisati funkcije, ki jih omogoča bibliografski zapis glede na različnost

medijev, uporabe in potreb uporabnikov ter raziskati njegov celotni obseg funkcij, ki obsega
bibliografski opis, iskalne in razvrstitvene elemente ter anotacije.

Dve leti kasneje je Študijska skupina pripravila osnutek poročila, leta 1997 pa je bilo poročilo

predstavljeno na 63. letnem kongresu IFLE v Kopenhagnu na Danskem, končno poročilo pa je
Stalni odbor sprejel na sestanku 5. septembra 1997. Naslednje leto je bil FZBZ izdan pri KG
Saur.

Za namene te študije so bili določeni osnovni postopki uporabnikov:
-

-

najti gradivo, ki ustreza uporabnikovim izraženim iskalnim zahtevam;

identificirati entiteto (preveriti, ali v zapisu opisani dokument ustreza iskanemu
dokumentu, ali pa ugotoviti razliko med dvema besediloma ali posnetkoma z istim
naslovom ali razliko med dvema podobnima dokumentoma);

izbrati entiteto, ki ustreza uporabnikovim zahtevam (npr. izbrati besedilo v jeziku, ki ga
uporabnik razume);
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pridobiti dostop do opisane entitete.

Metodologija študije je bila razvita za konceptualne modele relacijskih podatkovnih zbirk,
zatorej je FZBZ entitetno-atributno-relacijski model. »Predstavlja začetni poskus za

oblikovanje logične okvirne sheme, ki bi služila razumevanju in nadaljnjemu razvoju

bibliografskega opisa« (IFLA, 1998, str. 5), vendar pa je poudarjeno, da bi model zaslužil
podrobnejši pregled, tudi študije uporabnikov, predvsem za identifikacijo in opis atributov za
različne vrste gradiva.

Določene so bile entitete, ki predstavljajo ključne interese uporabnikov bibliografskih zapisov.
Entitete so razdeljene v tri skupine:
-

1. skupina entitet obsega proizvode intelektualnega in umetniškega truda, t. i. delo,

-

2. skupina entitet nosi odgovornost za intelektualno ali umetniško vsebino, fizično

-

izrazna oblika, pojavna oblika in enota;

izdelavo in distribucijo ali skrbništvo, t. i. oseba in korporacija;

3. skupina entitet, ki so tema intelektualnega ali umetniškega truda, t. i. pojem, predmet,
dogodek in kraj.

Entitete se znotraj skupin medsebojno povezujejo, prav tako pa se povezujejo tudi skupine med
seboj (slika 1).

Slika 1: Povezanost med entitetami
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ENTITETE

V doktorski disertaciji smo se osredotočali predvsem na entitete prve skupine, njihove atribute
in relacije. Definicije entitet prve skupine so naslednje:
-

Delo je določena intelektualna ali umetniška stvaritev.

o Izrazna oblika je intelektualna ali umetniška izvedba dela.


Pojavna oblika je fizična izvedba izrazne oblike.


Enota je posamezen primerek pojavne oblike.

Enota je konkretna entiteta in je primerek pojavne oblike, običajno je en sam predmet oz. kos,
npr. izvod knjige, in je glede intelektualne vsebine in fizične oblike običajno enaka pojavni
obliki sami. Pojavna oblika kot entiteta predstavlja množico vseh fizičnih predmetov, ki jih
glede na intelektualno in fizično obliko družijo enake lastnosti. Izrazna oblika je intelektualna
in umetniška izvedba dela v določeni obliki zapisa (npr. alfanumeričnem, notnem), a pri tem
nastane nova izrazna oblika, če pride do prevedbe iz enega v drug zapis. Delo je abstraktna

entiteta, ki ne obstaja v materialni obliki, temveč je določena kot intelektualna ali umetniška

stvaritev. Delo predstavlja intelektualno stvaritev, ki je skupna vsem različnim izraznim
oblikam dela.
3.2

ATRIBUTI

Na vsako entiteto v modelu se nanaša skupina značilnosti ali atributov, »ki služijo uporabnikom

pri oblikovanju poizvedb in pri tolmačenju zadetkov, ko iščejo informacije o določeni entiteti«
(IFLA, 1998, str. 30). Atribute delimo v dve skupini:
-

atributi, ki so z entiteto neločljivo povezani (vključuje fizične značilnosti in posebnosti,

-

atributi, ki so entiteti pripisani od zunaj (oznake, ki so bile entiteti dodeljene, kontekstne

ki jih lahko opišemo kot informativne oznake);
informacije).

Glavni viri za analizo atributov so bili določeni z analizo podatkovnih elementov v ISBD-ju,
Smernicah za normativne in napotilne vpise (GARE), Smernicah za predmetne normativne in

napotilne vpise (GSARE) in Priročniku za UNIMARC, pa tudi drugih virov, prispevkov
strokovnjakov, ki so sodelovali pri pripravi poročila, objavljenih študijah uporabnikov in
pripomb, ki so jih dobili na osnutek poročila. FZBZ določa 12 atributov za delo, 25 atributov
za izrazno obliko, 38 atributov za pojavno obliko in 9 za enoto (preglednica 2). Vendar se vsi ti
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atributi ne uporabljajo za vsa dela, za vse izrazne in pojavne oblike ter enote, obenem pa se

prilagajajo vrsti gradiva. Atributi so bili določeni za uporabnike, z namenom, da bi podprli in
olajšali njihova opravila (najti, identificirati, izbrati in pridobiti). V modelu so določili tudi

njihovo pomembnost oz. vrednost atributov (zelo pomemben, pomemben, ni pomemben) pri
posameznem uporabniškem opravilu.

Atributi dela
Naslov dela
Oblika dela
Datum dela
Ostale razlikovalne značilnosti
Predvidena zaključitev
Predvidena ciljna skupina
Okoliščine dela
Glasbena dela:
način izvedbe
številčna oznaka
tonski način
Kartografsko delo:
koordinate
ekvinokcij

Atributi izrazne oblike
Naslov i. o.
Oblika i .o.
Datum i. o.
Jezik i. o.
Ostale razlikovalne značilnosti
Možnost za razširitev i. o.
Možnost za popravljanje i. o.
Obseg i. o.
Obstoj povzetkov vsebine
Okoliščine i. o.
Kritični odziv na i. o.
Omejitev uporabe i. o.
Serijska i. o:
način številčenja
pričakovana rednost izhajanja
pričakovana pogostost izhajanja
Vrsta partiture (notni zapis)
Način izvedbe (notni zapis ali posneti zvok)
Kartografski prikaz/predmet:
merilo
projekcija
predstavitvena tehnika
prikaz reliefa
geodetska, mrežna in višinska izmera
Tehnika snemanja (daljinski posnetek)
posebne značilnosti (daljinski posnetek)
tehnika (grafična in projicirna slika)

Atributi pojavne oblike
Naslov pojavne oblike
Navedba odgovornosti
Oznaka izdaje/različice
Kraj izida
Založnik
Datum izida
Izdelovalec
Navedba zbirke
Oblika nosilca
Obseg nosilca
Fizični medij
Mere nosilca
Identifikator pojavne oblike
Vir za možnost pridobitve/odobritve dostopa
Pogoji dostopnosti
Omejitev dostopa do pojavne oblike
Tipografija
Velikost tiska
Naravni format (ročno tiskana knjiga)
Obseg signatur (ročno tiskana knjiga)
Serijska publikacija:
Status izhajanja
Številčenje
Hitrost predvajanja
Širina brazde
Vrsta vreza
Razpored kanalov na traku
Vrsta zvoka
Posebnosti reprodukcije
Barve (slikovno gradivo)
Pomanjšanje (mikrooblika)
Polarnost (mikrooblika ali projicirno gradivo)
Generacija (mikrooblika ali projicirno gradivo)
Format prikaza (projicirno gradivo)
Sistemske zahteve (elektronski vir)
Značilnosti datoteke (elektronski vir)
Način dostopa (oddaljen elektronski vir)
Naslov za dostop (oddaljen elektronski vir)

Atributi enote
Identifikator enote
Izvor enote
Oznake/vpisi
Zgodovina razstavljanja
Ohranjenost enote
Zgodovina zdravljenja
Načrtovano zdravljenje
Omejitve dostopa do enote
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V samem poročilu ni navedeno, katere študije uporabnikov so bile vključene, je pa na koncu
poročila seznam atributov, ki izhajajo iz zgoraj omenjenih priročnikov.

Že pri zgodovinskem pregledu in razvoju katalogov je opazno, da so bili knjižničarji tisti, ki so
določali bibliografske elemente, ne samo v tiskanih ali listkovnih katalogih, kjer je bil prostor
omejen, temveč tudi v formatu MARC. Vprašanji, ki ju zastavljata Saye in Šauperl (2002),

kateri od teh podatkov so pomembni za uporabnike in kakšno vrednost imajo ti podatki za
uporabnike, ostajata neodgovorjeni. Sama tudi dvomita, da so vsa polja v MARC zapisu
prispevala k izboljšanju katalogov.
3.3

RELACIJE

»V okviru tega modela služijo odnosi kot posredniki za oris veznih členov med eno in drugo

entiteto in s tem kot sredstvo, ki uporabniku pomaga, da se prebija skozi celotno bibliografijo,
katalog ali bibliografsko podatkovno zbirko« (IFLA, 1998, str. 56) in najdeno entiteto lahko
poveže z drugimi sorodnimi entitetami. Model FZBZ proučuje odnose na dveh ravneh:
-

Odnosi, orisani v osnovnih shemah: logični odnosi med entitetami na najsplošnejšem
nivoju v modelu

o Odnosi v zvezi z odgovornostjo: ti obstajajo med entitetami druge skupine in
entitetami prve skupine.

-

o Tematski odnosi: vsaka entiteta v modelu je lahko tema nekega dela.

Ostali odnosi med entitetami prve skupine (slika 2)
o Odnosi delo-delo

o Odnosi celota/del na nivoju dela

o Odnosi izrazna oblika-izrazna oblika

o Odnosi celota/del na nivoju izrazne oblike
o Odnosi izrazna oblika-delo

o Odnosi pojavna oblika-pojavna oblika

o Odnosi celota/del na nivoju pojavne oblike
o Odnosi pojavna oblika-enota
o Odnosi enota-enota

o Odnosi celota/del na nivoju enote
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Odnosi so razvidni:
-

posredno: če je zapisu dodana značnica, ki identificira sorodno entiteto;

-

preko rabe opomb in je navedena vrsta odnosa.

3.4

iz nakopičenih atributov ene entitete in z njo povezanih entitet (stopenjski zapis);
NADALJNJI RAZVOJ FZBZ

Model FZBZ je dobil popravke in dopolnila, v katerega so vključili spremenjeno oz.
dopolnjeno prvotno definicijo izrazne oblike ter opredelili in obravnavali agregate.

Kot nadaljnji razvoj modela FZBZ uvrščamo tudi modela, ki sta nastala kasneje, zaradi

boljše definiranosti 2. in 3. skupine entitet. Da je potrebna »dodatna analiza entitet, ki so

osrednje točke predmetnih normativnih zapisov, tezavrov in klasifikacijskih shem, ter
odnosov med njimi« ter da »si nekateri vidiki modela zaslužijo podrobnejšo analizo ter širšo
obravnavo«, so zapisali snovalci modela FZBZ (2000, str. 13).

Tako se je najprej razvil model FRAD (Functional Requirements for Authority Data:
Funkcionalne zahteve za normativne podatke), ki spada v družino konceptualnega modela
FZBZ in nadaljuje njegovo delo. Model FRAD je bil sprejet leta 2009 in se vsebinsko

osredotoča na normativne podatke oz. na drugo skupino modela FZBZ. Identificira in
definira atribute in relacije entitete 2. skupine ter uvaja (poleg osebe in korporacije) novo

entiteto – rodbino ter definira ime/name, kontrolirano točko dostopa, pravila in agencijo.

Model uporabnike definira tako kot kreatorje kot tudi uporabnike katalogov oz. tiste, ki
imajo dostop do normativnih podatkov direktno ali indirektno. Uporabniška opravila so

drugačna, spremenjena. Ohranijo »opravili najti in identificirati«, dodajo pa »opravili
postaviti v kontekst« in »upravičiti«.

Kot zadnji iz družine FZBZ je model FRSAD (Functional Requirements for Subject

Authority Data: Funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke), ki se usmerja na
tematsko relacijo/problematiko (aboutness) oz. na tretjo skupino entitet modela FZBZ

(Zeng, Žumer in Salaba, 2011). Delovna skupina pri IFLI je bila ustanovljena leta 2005 z

namenom priprave referenčnega okvira za podatke v predmetnih normativnih zapisih v

povezavi z uporabniškimi potrebami. Namen študije je tudi pregledati možnosti za
mednarodno uporabo in izmenjavo predmetnih normativnih podatkov med knjižnicami in
zunaj običajnega knjižničarskega okolja. Poročilo je bilo izdano leta 2010. FRSAD dodaja

pomembne dopolnitve k modelu FZBZ ter uvaja nova pojma: themo in nomen ter številne
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atribute in relacije. Cilj je zagotoviti in odgovoriti na uporabnikove potrebe glede predmetnih
normativnih podatkov. Kot uporabniki so mišljeni (Salaba, Zeng in Žumer, 2006) tako
informacijski strokovnjaki, kreatorji metapodatkov in kontroliranih slovarjev in referenčni

knjižničarji kot tudi končni uporabniki, ki uporabljajo informacijski sistem za
zadovoljevanje svojih informacijskih potreb, kot uporabniško opravilo pa dodaja še
raziskovanje (poleg »najti, identificirati in izbrati«).

FZBZ, FRAD in FRSAD so trije modeli, ki dajejo »celotno sliko bibliografskega

univerzuma in modelirajo funkcionalne zahteve za bibliografske in normativne podatke«
(Salaba in Zeng, 2009). Prav tako pa se pričakuje, da bo model omogočal interoperabilnost
knjižnic z drugimi ustanovami (arhivi, muzeji in institucijami za kulturno dediščino), vendar

je zato neizogibna najprej harmonizacija teh treh modelov, potem pa tudi povezave z drugimi
konceptualnimi modeli (npr. z ICOM CIDOC Conceptual Reference Model1) (Salaba in
Zeng, 2009).

3.4.1 FRBR-LRM (Library reference model)

Od leta 2010 delovna skupina pri IFLI, FRBR Review Group oz. Consolidation Editorial
Group razvija konceptualni referenčni model in trenutni predlog je harmonizacija vseh treh

modelov (FRBR, FRAD in FRSAD) v enega, ki so ga trenutno poimenovali FRBR-LRM
(Library reference model).

FRBR-LRM je konceptualni model še na višjem abstraktnem oz. splošnem nivoju. V ta
namen so bile določene entitete, relacije in atributi drugače definirani, da bi dosegli še večjo

splošnost. Tako model ne vključuje atributov in relacij samo za določene vrste gradiva,
temveč zahteva, da bo vsakdo moral dodati in definirati atribute in relacije, ki so relevantne

za opis gradiva na podlagi potreb uporabnikov. Model temelji na petih uporabniških

opravilih: najti, identificirati, izbrati, pridobiti in raziskovati. Zagotavlja le strukturo oz.
ogrodje in potrebne smernice.

Model je trenutno v razpravi, predvidevajo popravke, spremembe in dopolnitve tudi s
primeri. Poleg tega pa načrtujejo sprejetje modela v letu 2016 (Riva in Žumer, 2015).

1

http://www.cidoc-crm.org/
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IMPLEMENTACIJA FZBZ

Pričakovali bi, da bo implementacija modela FZBZ, ki ga mnogi vidijo kot

revolucionarnega, bolj razširjena, zatorej iz tega izhaja in ostaja vprašanje, ali se FZBZ še

vedno dojema kot »nov knjižničarski model«. Model FZBZ je konceptualni model in ne daje
natančnih navodil za njegovo realizacijo, mnogo definicij je ohlapnih, kar mnogim

predstavlja problem, četudi je jasno zapisano, da naj knjižnice o konkretni uvedbi same
presojajo glede na potrebe svojih uporabnikov. Izpostavili bi problem obstoječe
katalogizacijske prakse, ki je še vedno zastarela in okostenela, ter knjižničnih formatov, ki

opisujejo le pojavno obliko, na katerih je frbrizacija zahtevna in v polnosti ne razvije
odnosov, ki jih opisuje FZBZ za potrebe uporabnikov. Tudi Žumrova (2007) izpostavi šest
razlogov, zakaj je knjižničarska skupnost nenaklonjena implementaciji, Dickey (2008)

implementacijo ocenjuje kot skromno, a FZBZ obljublja veliko več v prihodnosti. Danes je

poznavanje tega modela večje, vendar so kljub nenehnemu poudarjanju prednosti in
vključenosti v katalogizacijska pravila (npr. REICAT2, RDA3) ostali predsodki, predvsem
med knjižničarji praktiki, da bi model v praksi v polnosti zaživel.

Omenimo lahko tudi še nekatere spletne kataloge, ki so osnovani na ideji in zamisli modela

FZBZ, predvsem pri grupiranju in združevanju izdaj istega dela: OpenLibrary, WorldCat,
LibraryThing ter Amazon in Google books, pri katerih se sicer pojavlja združevanje, vendar
ne v zadostni meri, da bi govorili o katalogu, osnovanem na FZBZ. Zhang in Salaba (2009)

sta naredili seznam primerov FZBZ implementacij. Nekateri prototipi ali katalogi sicer ne

delujejo več ali delujejo le v zelo okrnjeni obliki, kot npr. RLG (RedLightGreen), Paradigma

ali IFPA (Isiss FRBR Prototype Application). Primeri prototipov ali različnih sistemov,

katalogov itd. so naslednji: ABC Harmony4, AustLit5, BIBSYS6, dCollection7, E-Matrix8,

FictionFinder9, INDECS10, Kent State University FRBR Project11, LibraryLabs of Libraries

http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/REICA_bozza_complessiva_genn2009.pdf
http://access.rdatoolkit.org/
4
www.ilrt.bris.ac.uk/discovery/harmony
5
www.austlit.edu.au
6
www.bibsys.no
7
www.dcollection.net/search/ko/main.do
8
www.lib.ncsu.edu/e-matrix
9
http://fictionfinder.oclc.org
10
www.doi.org/topics/indecs/indecs_framework_2000.pdf
11
http://frbr.slis.kent.edu
2
3
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Australia12, National Palace Museum’s FRBR for Metadata Project13, WordlCat.org14,
Perseus Digital Library15, UCLA Film and Television Archive OPAC16 in Variations17.
Omeniti velja tudi programsko opremo za kataloge in druge informacijske sisteme:

eXtensible Catalog (XC)18, Virtua ILS19 in Innovative Interfaces20, v preteklosti pa so
delovali tudi Visual Cat, OpenFRBR in LibDB. Izredno znan in uporabljen je algoritem za

združevanje zapisov v dela OCLC Work-Set Algorithm in Tool for Converting
Bibliographic Records. Obstajajo pa tudi orodja za prikazovanje: FRBR Display Tool in
FRBR Floater.

3.5.1 Katalogi, osnovani na modelu FZBZ

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri katalogi, osnovani na modelu FZBZ, ki
implementirajo njegove glavne značilnosti.

3.5.1.1 AustLit Gateway (http://www.austlit.edu.au/)
Prirejeno različico FZBZ modela so prvič uporabili v Avstraliji, kjer je 12 avstralskih
univerz v sodelovanju z Nacionalno knjižnico Avstralije osnovalo zbirko AustLit, ki je

nekakšna računalniška enciklopedija več kot 843.000 leposlovnih besedil avstralskih

pisateljev in besedil o Avstraliji. Namen podatkovne zbirke je zagotoviti verodostojni
znanstveni vir raziskovalcem in študentom (AustLit, 2015).

Posamezni zadetki vsebujejo podatke o priimku avtorja, priimkih, po katerih je avtor lahko

tudi znan, okrajšave, psevdonime in druge alternativne priimke avtorja, spol, kulturno
dediščino, prejete nagrade za delo, biografijo avtorja in kratko vsebino njegovih del ter del
o avtorju. Dela so razporejena po vrsti, obliki in literarni zvrsti, zapis o delu pa vsebuje še

naslednje podatke: ustvarjalec (npr. ilustrator, urednik), naslov dela, alternativni naslovi,
predmetne oznake dela (vključuje glavne koncepte, kraje, ljudi, čas in organizacije), prejete

nagrade, relacije (za avtorja ali založnika, zbirko, nadaljevanja in druga povezana dela),
zgodovina publikacije (podrobnosti o različnih verzijah: spremenjena vsebina pri npr.
http://ll01.nla.gov.au/index.jsp
http://metadata.teldap.tw/bibliography/proceeding/cp021026.pdf
14
https://www.worldcat.org/
15
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
16
http://cinema.library.ucla.edu/vwebv/searchBasic
17
http://variations.indiana.edu/index.html
18
http://www.extensiblecatalog.org/
19
https://www.iii.com/products/vtls-virtua
20
https://iii.com/
12
13
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prevodih, revidiranih izdajah, ponatisih), založnik, leto in kraj izdaje, URL za online
publikacije, kazala vsebine: časopisov, zbranih del, antologij, del z več poglavji in spletnih
strani. V primeru več verzij se izpiše, da ima delo »n« različnih verzij.

Uporabniških študij niso izvedli, vendar Ayers (2004) poroča, da med evalvacijo niso
zaznali, da bi uporabniki imeli težave pri navigaciji.

3.5.1.2 Variations (http://webapp1.dlib.indiana.edu/scherzo/)
Variations je bibliografski informacijski sistem za glasbo, ki zajema širok spekter
glasbenega gradiva in zagotavlja spletni dostop do izbranih zvočnih posnetkov in skeniranih
partitur, do katerih pa je zaradi spoštovanja intelektualne lastnine dostop nadzorovan.

Namenjen je študentom za študij in profesorjem za poučevanje in raziskovanje. Nastal je
leta 1996 v okviru projekta Program digitalne knjižnice (Library Program Digital) na Indiana

University Bloomington. Čas razvoja bi lahko razdelili na pet pomembnih obdobij, vendar
pa je prav obdobje 2008–2011, torej pred razvojem video vsebin, pomembno, ker so

preoblikovali sistem Variations v skladu z modelom FZBZ. Leta 2012 so oblikovali nov,
prosto dostopen iskalni vmesnik Scherzo. Omogoča dostop do frbriziranih glasbenih
zapisov. Iskanje, prikaz podatkov in oženje rezultatov je prilagojeno glede na dostopno

gradivo in predvidljive potrebe uporabnikov. Iskanje omogoča razlikovanje med
avtorjem/skladateljem in izvajalci, omogočeno je zoženje rezultatov po kategorijah (npr.
instrumenti, avtor/skladatelj, datum), seznam zadetkov pa prikaže dela in pojavne oblike.

Dela vsebujejo naslov, avtorja in letnico rojstva ter smrti ter število posnetkov oz. partitur,
z ukazom na več podrobnosti pa se prikažejo tudi variantni naslovi, variantna imena avtorja,
tonski način, vključeni inštrumenti, predmetne oznake in opombe. Zadetki pojavnih oblik pa

vsebujejo naslov, vsebino, osebe, leto, založnika in opombe ter prikažejo povezavo na
matični katalog. S fasetno navigacijo je omogočeno raziskovanje odnosov (Variations, 2015;
Pauman, 2013).

Narejena je bila uporabniška študija, s katero so proučevali uporabniško izkušnjo
uporabnosti vmesnika. Uporabniki so opravili vnaprej določene naloge tako v
tradicionalnem katalogu njihove univerzitetne knjižnice kot v frbriziranem katalogu.

Rezultati so pokazali značilno iskanje glasbe po osebah (ustvarjalcih, skladateljih,

dirigentih), česar klasični online katalogi običajno ne omogočajo (Hardesty et al., 2012).

Primerjavo oz. ekspertno študijo z vidika možnosti iskanja, rezultatov iskanja in prikaza
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izbranih zapisov je naredila tudi Paumanova (2013), ko je primerjala Variations, WorldCat
in COBISS.

3.5.1.3 OCLC: WorldCat (https://www.worldcat.org/) in FictionFinder
(http://experimental.worldcat.org/xfinder/fictionfinder.html)
OCLC intenzivno raziskuje in razvija prototipe, temelječe na FZBZ (Audience Level,
Dewey Browser, FictionFinder, xISBN in Live Search ter WorldCat Local interface).
WorldCat je večjezični in svetovno razširjen katalog, ki vključuje raznovrstno gradivo in
predstavlja največjo bazo bibliografskih podatkov na svetu in ki omogoča prosti dostop. Ker

uporablja algoritem (OCLC Work-Set Algorithm), se zapisi združujejo v dela ter se na ta
način zmanjša število izdaj na seznamu zadetkov. Uporabniku je pri seznamu zadetkov v
veliko pomoč tudi fasetna navigacija.

FictionFinder katalog je prototip sistema za iskanje in brskanje med bibliografskimi zapisi
leposlovnih del in filmov, ki je v beta verziji dostopen že od leta 2006 ter uporablja podatke

iz WorldCat-a. Rezultati iskanja so predstavljeni v skupinah: delo (združeni so podatki npr.
predmetnih oznak iz posameznih pojavnih oblik); izbira določenega dela vodi k seznamu

izraznih oblik tega dela ter izbira določene izrazne oblike k pojavni obliki. Le-te pa so
»nekoliko zanemarjene, saj npr. ni omogočeno iskanje po založniku, pa tudi seznami

izraznih oblik posameznega dela ne omogočajo enostavne identifikacije izraznih oblik«
(Pisanski in Žumer, 2009). Slednje potrjuje tudi uporabniška študija, ki kot težavo navaja
najdenje, identifikacijo in izbiro izrazne oblike (Salaba in Zhang, 2012).

Iluzorno bi bilo pričakovati, da prototip v polnosti sledi modelu FZBZ, poskuša pa

optimizirati obstoječe bibliografske zapise pojavnih oblik, ustvariti povezave med njimi in
prikazati nivoje abstraktnosti.

Različne izdaje nekega naslova so navedene pod polnim zapisom, a so na žalost razvrščene
glede na število izvodov, ki so na voljo v knjižnicah.
3.5.2 Implementacija FZBZ v prihodnosti

Tudi trije komercialni ponudniki knjižničnih informacijskih sistemov so razvili svoje
sisteme na podlagi modela FZBZ: VTLS (Virtua), Ex Libris (Primo) in Portia (VisualCat).

Kataloga VTLS-a in Ex Librisa sta vključena tudi v ekspertno študijo obstoječih knjižničnih
katalogov (poglavje 4.6).

Z implementacijo pravilnika RDA bi lahko implementirali temeljne ideje modela FZBZ,
vendar pa velikega interesa za implementiranje RDA v evropskem knjižničarskem prostoru
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(še) ni (EURIG, 2012). Med 30 evropskimi nacionalnimi knjižnicami oz. bibliotekarskimi
organizacijami, ki so vključene v European RDA Interest group, so namreč le 4 od 20

sodelujočih (NUK na ta vprašalnik ni odgovarjal) potrdile implementacijo RDA-ja do konca
leta 2015 (Koninklijke Bibliotheek/National Library of the Netherlands, British Library,

Deutsche Nationalbibliothek in National Library of Finland). Večina evropskih knjižnic
nima namena frbrizirati uporabniškega vmesnika, razmišljajo pa o frbrizaciji retrospektive.
Frbrizacija se bo morala zgoditi in je edino smiselna, kajti podatkov, ki so se ustvarjali v

različnih formatih tekom desetletij oz. stoletja, je izredno veliko. Postopek frbrizacije se je
izvedlo tudi za slovensko nacionalno bibliografijo (Aalberg in Žumer, 2008), z argumentom,
da so podatki nacionalnih bibliografij bolj popolni in natančni kot v drugih katalogih.

Rezultati frbrizacij bi lahko bili še boljši, če bi se upoštevalo tudi naslednje predloge

(Aalberg, Merčun in Žumer, 2011; Aalberg in Žumer, 2013): bolj natančni naslovi za
identifikacijo dela, natančnejše informacije o povezanosti oseb z različnimi naslovi (npr.
alternativni naslovi ali naslovi različnih del itd.), povezovanje oseb s pravo entiteto, da bi se
lažje ugotovilo, kakšna je njihova vloga (ali je avtor ali prevajalec ter na kaj se njihova vloga

nanaša), sistematično vpisovanje enotnega naslova, vseh dodatkov v pojavni obliki (npr.

predgovori in ilustracije), vseh enakovrednih del v pojavni obliki (npr. vseh samostojnih
delov v antologiji), vzpostavitev očitnih povezav med dodatki k delu in entitetami prve
skupine, uporaba kod za relacije ter vzpostavitev relacij med delom in deli, ki so nastala na
osnovi nekega drugega dela, ter nadaljevanji.

Izpostavili bi nekaj prednosti za nove knjižnične kataloge, ki bi implementirali model FZBZ
(Leskovec, 2005; Zhang in Salaba, 2009):
-

-

-

enostavnejše poizvedovanje po novih katalogih: iskanje po katerikoli vrednosti
atributa, pa tudi po kombinacijah vrednosti atributov, omogočeno navigiranje in
hiperpovezave;

mehanizem za povezovanje entitet in s tem informacije o obstoju sorodnih entitet;

bolj vidni odnosi med sorodnimi deli in med povezanimi deli (film-knjiga, imitacije,
sorodna dela nekega dela, predelave);

prikaz zapisov, ki bo jasen in intuitiven: izpisovanje zadetkov na istem nivoju (npr.

pregled nad izraznimi oblikami istega dela (različna naslova prevoda dela (npr.
Catcher in the rye: Varuh mlade rži in Igra v rži), skrajšani in predelani prevodi;
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če uporabnik želi, se mu pojavijo nižji nivoji za neko delo; pregled nad deli

določenega avtorja (namesto 26 zadetkov samo 6) ter nad združenimi in sestavnimi
entitetami (trilogije, nadaljevanja …);

možnost preverjanja zaloge za izrazno obliko;
možnost rezervacije za izrazno obliko.

Problemi, s katerimi se srečujejo razvijalci, so tudi avtomatska identifikacija izrazne oblike,
nekonsistentnost nekaterih bibliografskih elementov in s podatki pomanjkljiv katalog.

Pisanski (2009) je mnenja, da si pri implementaciji FZBZ izrazna oblika zasluži več
pozornosti, kot jo imajo obstoječi FZBZ prototipi oz. katalogi, ki izrazne oblike grupirajo
samo po jeziku ali nosilcu. Pretvorba iz zapisa MARC pa je zelo zahtevna, saj polja, ki jih
vsebuje MARC, niso bila predvidena, da bi služila za frbrizacijo. Prav tako obstoječa
katalogizacijska praksa ne razlikuje dovolj med izraznimi in pojavnimi oblikami,
bibliografski zapisi pa ne vključujejo dovolj podatkov za izrazno obliko (Hegna in
Murtomaa, 2003; O'Neill, 2002).

Implementacijo FZBZ otežuje tudi premajhna vključenost uporabnikov v načrtovanje in
evalvacijo. Razvoj temelji in odraža predvsem prizadevanja in vidike raziskovalcev,

razvijalcev in knjižničarjev v imenu uporabnikov, namesto da bi pridobili mnenja
uporabnikov (Zhang in Salaba, 2009). Nekaj študij je bilo izvedenih na to tematiko (Carlyle
in Becker, 2008; Zhang in Salaba, 2008; Sadeh, 2008; Leskovec, 2005). Zhang in Salaba
(2012) sta kasneje izpeljali uporabniško študijo o katalogih, osnovanih na modelu.

Predstavili smo nekatere prototipe in kataloge, za katere pričakujemo, da se bodo v

prihodnosti še dopolnjevali in popravljali. Študije so pokazale (Pisanski in Žumer, 2009;

Salaba in Zhang, 2012), da FZBZ prinaša izboljšave in ustreza uporabnikom, vendar pa
katalogi ne izkoriščajo »dovolj možnosti, ki jim jih model ponuja oziroma so model
poenostavili,« niti ne vključujejo odnosov med entitetami FZBZ in zato Leskovčeva (2005)
meni, da »niso prinesli izboljšav, ki se jih od katalogov, utemeljenih na FZBZ pričakuje«.

Kljub temu pa so nastala nova katalogizacijska pravila RDA, ki veljajo za vse anglosaške

države, pričakovati pa je, da se bo implementacija modela FZBZ nadaljevala. Zhang in

Salaba (2009) napovedujeta nadaljnji razvoj modela FZBZ kot takega, povezanost s

katalogizacijskimi standardi in prakso, implementacijo za raznovrstne institucije in
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uporabnost za raznovrstno gradivo, predvsem pa za dela, ki vsebujejo veliko izraznih in
pojavnih oblik.
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54

ATRIBUTI IN RELACIJE
BIBLIOGRAFSKI ELEMENTI V KNJIŽNIČNIH KATALOGIH

Oblike bibliografskega vpisa na Slovenskem do konca 19. stoletja je raziskovala Janeševa
(2012), ki v svoji doktorski disertaciji opisuje bibliografske vpise ohranjenih katalogov

samostanskih, zasebnih in javnih knjižnic. Samostanski redovi so že zgodaj imeli vpeljano
predpisano pravilo vsakodnevnega obveznega branja verskih spisov in literature. Zatorej so

na Slovenskem že v času nastajanja samostanov (predvsem od 12. do 15. stoletja) le-ti imeli

svoje knjižnice: cistercijani, kartuzijani, avguštinci, kapucini, frančiškani in minoriti. Ne

preseneča dejstvo, da je najstarejši ohranjeni katalog na Slovenskem iz leta 1695 last
kapucinov v Krškem. Vsebuje naslednje bibliografske elemente: format, avtor, naslov dela,

število zvezkov in število izvodov. Izredno bogato knjižnično zbirko so imeli cistercijani v
Stični in katalog iz leta 1782 je natančno popisal naslednje elemente: avtor, naslov, format,
kraj tiska, leto tiska in signaturo. Večinoma so samostanski katalogi imeli naslednje rubrike:

avtor, naslov dela, format, število zvezkov in signatura, v nekaterih katalogih pa so se

pojavile tudi naslednje rubrike: jezik publikacije, opombe in podatek o duplikatih. Janeševa
(2012) trdi, da so samostanske knjižnice poznale Schrettingerjeva pravila, ne pa tudi
Avstrijske bibliotečne instrukcije.

Katalogi samostanskih knjižnic se v bistvenih elementih ne razlikujejo od zasebnih knjižnic.
Le-te so bile na območju Slovenije v lasti Erbergov, Turjačanov (Auerspergov), svoje
knjižnice pa so imeli tudi Raigersfeldi, Valvasor, Barbo, Zois, Schilling (Janeš, 2012). Tem

knjižnicam je skupno to, da so postopoma postajale dostopne tudi drugim izobražencem.
Katalog knjižnice Turjačanov (Auerspergov) je izdelal Janez Ludvik Schönleben leta 1655.

»Latinsko pisani katalog je razdelil v 4 dele, iz prvega je bil razviden format in število
zvezkov, dodan je bil kraj tiska in letnica, drugi del kataloga je vseboval po abecednem redu

priimkov piscev vpisana dela, tretji enako po naslovih del, četrti je bil neke vrste seznam
privezanih del (adligatov)« (Reisp, 1989, str. 41). Katalog knjižnice barona Smledniškega iz

leta 1771 vsebuje naslednje rubrike: avtor, naslov, število zvezkov in signatura. Knjižnica
barona Žiga Zoisa je bila ena največjih zasebnih knjižnic v 18. in 19. stol. na Slovenskem in

večji del fonda je leta 1827 pridobila takratna Licejska knjižnica. Katalog, ki naj bi nastal
leta 1821, obsega naslednje podatke: število zvezkov, avtor, naslov dela, število enot, format,
kraj tiska, tiskar, letnica in cena, ki je umeščena v katalog zaradi ocenitve vrednosti
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knjižnice. Janeševa (2012) meni, da omenjeni katalogi niso upoštevali pravilnikov tistega
časa, niti Schrettingerjevih niti avstrijskih bibliotečnih instrukcij.

Izobraženci 17. stoletja so si kot enega izmed ciljev zadali postavitev javne znanstvene
knjižnice, vendar je ta začela delovati šele leta 1725. Knjižničar Thallmainer je popisal
gradivo z abecednim in stvarnim katalogom. Katalog javne knjižnice se je tudi zgledoval po

samostanskih knjižnicah, kajti gradivo je popisano z avtorjem, naslovom, predhodnim
lastnikom, skupino, lokacijo, letom izdaje in formatom, De Werthov katalog iz leta 1770 pa
k tem rubrikam dodaja tudi tiskarja, poleg tega pa sta avtor in naslov vedno ločena s piko.

Katalog Licejske knjižnice je nastal 9 let po njenem odprtju, leta 1803, in vsebuje naslednje

podatke: avtor, naslov dela, leto tiska in število zvezkov. Čop, ki je leta 1832 prevzel vodenje

Licejske knjižnice, je osnoval listkovni katalog na podlagi Schrettingerjevih pravil in
avstrijskih bibliotečnih instrukcij. Kataložni listi vsebujejo podatke o formatu, avtorju,

naslovu, tiskarju, kraj in leto tiska, število zvezkov, signaturo, opombe in vsebinsko oznako.

(Janeš, 2012; Dimec in Žumer, 2002). Po letu 1899 začne veljati Pruski pravilnik in na
kataložne listke se vpisujejo: avtor, naslov, kraj izida, založnik ali tiskarna, leto izida, format
knjige (npr. folio, kvart, oktav), signatura, opomba o izdaji, pisava (npr. cirilica) in obseg.21

Pravilnik AIK (1947) predpiše bibliografske elemente: naslov, avtor, število izdaje, kraj

izdaje, ime založnika (izdajatelja, tiskarja, komisionarja), leto izdaje, število strani, število
prilog izven teksta, format in bibliografsko opombo. V opombe se vpisujejo posebne vrste

tiska (npr. Separat iz …), splošna dopolnila k prepisu naslova (npr. spremembe naslova,
podatki o pisatelju, vir, označba zunanje opreme (ilustrator), kronogram in posebne opombe,
kot npr. glede ohranjenosti knjige, posebnosti papirja ali tiska, posebne vezave itd.) V
zadnjem, 73. členu, je razložen tudi princip urejanja oz. »uvrščanja tiskov istega avtorja«:

zbrani spisi (kronološko), sledijo izbrani spisi (izbori, antologije, hrestomatije) ter

posamezna dela: najprej izvirna dela, nato prevodi. V listkovnem katalogu so bili listi istih

naslovov razvrščeni po izdaji in letnici. Na ta način je katalog v omejenem obsegu poleg
iskalne izpolnjeval tudi zbirno funkcijo.

V Abecednem imenskem katalogu iz leta 1967 so predpisani naslednji bibliografski podatki:
naslov, avtor, podatki o dodatkih in izdaji, kraj izdaje, založba oz. tiskarna, leto izida, obseg,
21

Digitaliziran katalog je dostopen na spletni strani NUK (1774-1947): http://www.nuk.uni-lj.si/moka/.
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format (še vedno v knjižnih formatih), prevod naslova in bibliografska opomba, v katero se
vpiše: značilnosti tiska in pisave, o knjižni notranji opremi (npr. ilustracije, o kronogramih,

oglasih), jezikovnih posebnostih, variantah stvarnega naslova izven naslovne strani,

priključenih delih, vrstah publikacije, posebnih značilnostih publikacije, po katerih se
razlikuje od navidezno enakih knjig, podatke o ohranjenosti knjige, opozorila na prejšnje ali

poznejše izdaje istega dela, ki se razlikujejo po stvarnem naslovu, in na publikacije, ki ga
vsebinsko dopolnjujejo oz. nadaljujejo.

Listki v katalogu so urejeni po abecednem redu značnic, vrstni red spisov istega avtorja pa
je enak kot v AIK-u iz leta 1947.

Katalogi, ki so nastajali na podlagi PPIAK-a (1970), so vključevali bibliografske podatke,
ki jih je predpisal ISBD (1971).
4.2

ISBD (International Standard Bibliographic Description)

Mednarodni standard za bibliografski opis določa zahteve za opis in identifikacijo različnih

vrst gradiv, predpisuje vrstni red elementov opisa in določa način rabe v opisu. Namen
ISBD-jev je predpisati določila za usklajeno katalogizacijo, služi pa tudi kot glavni standard

za univerzalno bibliografsko kontrolo in mednarodno izmenjavo bibliografskih zapisov s
predpisanimi osnovnimi bibliografskimi elementi za vse vrste gradiva ne glede na državo.

Cilj standarda je še vedno mednarodna izmenjava, pomoč pri interpretaciji zapisa ne glede
na jezik, pomoč pri konverziji bibliografskih zapisov v elektronski obliki itd.

Izhodišče za mednarodne standarde bibliografskega opisa ISBD je bilo mednarodno srečanje

izvedencev za katalogizacijo v Kopenhagnu leta 1969. Čeprav je ISBD izšel le kot zbirka

priporočil leta 1971, ga je prevzelo večje število nacionalnih bibliografij. Leta 1974 je izšla
»prva standardna izdaja« ISBD(M)-ja, ki je upoštevala pripombe uporabnikov. Osnovno

shemo za enotno obdelavo različnih vrst gradiva je predstavljal ISBD(G). Istega leta so se
tudi odločili, da bodo standard na vsakih pet let preverjali, popravljali, da bodo ISBD-ji
ustrezali gradivu in potrebam časa.

Kataložni vpis je osnovna enota kataloga in je sestavljen iz značnice, bibliografskega in

vsebinskega opisa ter nekaterih dopolnilnih informacij. Bibliografski opis je sestavljen iz

večjega nabora bibliografskih elementov, le-ti pa so po ISBD-ju razvrščeni v 8 skupin oz.
območij. V raziskavah, predstavljenih v tem doktoratu, smo uporabljali predvsem
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monografske publikacije, zatorej so v nadaljevanju predstavljeni bibliografski elementi, ki
jih predvideva ISBD (M) (1997):
-

1. območje: Območje naslova in navedbe odgovornosti:
o Stvarni naslov,

o Splošna oznaka gradiva (neobvezno),
o Vzporedni naslov,

o Dodatek k naslovu,

o Navedbe odgovornosti,


-



Prva navedba,

Naslednje navedbe.

2. območje: Območje izdaje:
o Navedba izdaje,

o Vzporedna navedba izdaje (neobvezno),

o Navedbe odgovornosti vezane na izdajo,



Prva navedba,

Naslednje navedbe,

o Dodatna navedba izdaje,

o Navedbe odgovornosti za dodatno navedbo izdaje,


-



Prva navedba,

Naslednje navedbe.

4. območje: Območje založništva in distribucije:
o Kraj izida in/ali distribucije,



Prvi kraj,

Naslednji kraj,

o Ime založnika in/ali distributerja,

o Navedba funkcije distributerja (neobvezno),
o Leto izida in/ali distribucije,
o Kraj tiskanja (neobvezno),
o Ime tiskarja (neobvezno),
-

o Leto tiskanja (neobvezno).

5. območje: Območje fizičnega opisa:

o Posebna oznaka gradiva in obseg,
o Navedbe ilustracij,
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o Mere,
-

o Navedba spremnega gradiva (neobvezno).

6. območje: Območje zbirke:

o Stvarni naslov zbirke ali podrejene zbirke,
o Vzporedni naslov zbirke ali podzbirke,

o Dodatek k naslovu zbirke ali podzbirke (neobvezno),
o Navedbe k odgovornosti zbirke ali podrejene zbirke,



Prva navedba,

Naslednje navedbe,

o Mednarodna serijska številka zbirke ali podzbirke,
-

o Številčenje znotraj zbirke ali podzbirke.

7. območje: Območje opomb;

8. območje: Območje standardne številke in pogojev dostopnosti:
o Standardna (ali druga) številka,

o Pogoji dobave in/ali cena (neobvezno).

V območju opomb so navedeni tisti podatki, ki niso navedeni v drugih območjih, so pa
pomembni in dopolnjujejo opis.

Tako so med opombami navedeni tudi naslednji podatki:
opombe k območju naslova in navedbe odgovornosti: opombe o prevodu, opombe o viru
stvarnega naslova, variantni in transliterirani naslovi, o naravi, predmetu, literarni obliki,

namenu ali jeziku publikacije, opombe k vzporednim naslovom in dodatkom k naslovu,
opombe k navedbi odgovornosti; opombe k območju izdaje in o bibliografski preteklosti

publikacije; opombe k območju posebnih podatkov o gradivu ali zvrsti publikacije (običajno

jih ne uporabljamo); opombe k območju založništva in distribucije; opombe k območju
fizičnega opisa; opombe k območju knjižne zbirke; opombe k vsebini: seznam vsebine,

opombe o dodatkih, kot so kazala, vstavki, bibliografije itn.; opombe o vezavi in dostopnosti;
opombe, ki se nanašajo na opisovani izvod; opombe, pomembne za specializirane ISBD-je
ali za bibliografsko ustanovo ali katalogizacijski center.

Opombe so z vidika uporabnika zelo pomembne, saj so prav tu zapisani mnogi pomembni

podatki, ki pa niso strukturirani in po njih ni mogoče iskati, sortirati zadetkov, mnogokrat pa
so pomembni pri identifikaciji entitet 1. skupine.
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Vsebino in nabor podatkov ISBD-ja je treba razumeti v luči časa, ko so knjižnice uporabljale
listkovni katalog (abecedno-imenski, predmetni, križni itd.). Listkovni katalog je bil za

vzdrževanje in sestavljanje časovno in finančno zelo zahteven, poleg tega pa so bili zapisi
prostorsko omejeni na kataložni listek (75 x 125 mm). S tega vidika je razumljiv skromen

nabor podatkov in delitev »na pomembnejše in manj pomembne podatke« (Saye in Šauperl,
2002), ki jih ISBD predpisuje. Vendar pa je na drugi strani toliko manj razumljivo, da se z
razvojem tehnologije in prehodom katalogov v računalniško okolje ni spremenil nabor

elementov oz. katalogizacijska praksa. Še več, elementi ISBD-ja so ostali eden od virov, po
katerem je model FZBZ prevzel atribute.

Leta 2003 se je ISBD-jeva študijska skupina odločila, da je mogoča in smiselna združitev
ISBD-jev. Poizkušali so namreč rešiti probleme, s katerimi se danes soočajo katalogizatorji.
Tako je leta 2011 izšel ISBD (G) »Consolidated edition«, ki je standard za opis vseh vrst

izdanega gradiva do današnjih dni, z namenom lažjega opisa virov, ki si delijo značilnosti
več kot enega formata. Tako je ta izdaja ISBD-ja nadomestila ISBD-je za posamezne vrste

gradiva. Predvideva novo območje, Območje 0: podatki o obliki vsebine in vrsti medija ter
druge spremembe, kot npr.: preimenovano je bilo 5. območje, 6. območje je bilo razširjeno
in v kazalo je bilo vključeno večje število definicij (ISBD, 2011). Escolano Rodríguez (2014)

poleg vseh prednosti in izboljšav ISBD-jev navaja pomemben vidik vzdrževanja zaupanja

uporabnikov in lojalnosti odjemalcev. Ali bodo novi ISBD-ji pripomogli k dvigu oz.
zaustavili upad uporabe katalogov, bo opazno šele čez nekaj let po implementaciji. Zdi se

namreč, da priporoča v okrnjeni obliki tisto, na kar so uporabniki v različnih uporabniških
študijah opozarjali več kot desetletje (npr. Calhoun et al., 2009). Mnogi knjižničarji menijo,
da bodo ta problem rešili s t. i. katalogi prihodnjih generacij, vendar opozarjajo (Escolano
Rodríguez, 2014; Wynne in Hanscom, 2011), da bodo nedoslednosti in napake še bolj vidne.
Ni nepomembno, kako in kaj katalogizatorji vključijo v bibliografski zapis, kajti presojati je

potrebno z vidika različnih uporabnikov (njihovih potreb, časa, ki ga morajo nameniti
iskanju, predvsem pa, kako jim olajšati identifikacijo) in prihodnjih generacij kataloga, ki

bodo obstoječe zapise uporabili pri netradicionalnem načinu prikazovanja podatkov.

Problem, ki ga združeni ISBD-ji niso odpravili (ker se nanašajo na ICP), je, da se še vedno
predvsem popisuje pojavno obliko na osnovi enote, ki jo katalogizator drži v roki, in ta je

primer pojavne oblike. Nekatere izraze (delo, izrazna oblika, pojavna oblika) je ISBD
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prevzel iz modela FZBZ, vendar pa to samo po sebi ne prinaša bistvenih sprememb na
področju katalogizacije.

ISBD Consolidated edition (združena izdaja ISBD) v slovenščino še ni preveden, vendar je

iz 12. zapisnika Komisije za katalogizacijo, z dne 16. 12. 2014 zapisano, da naj bi bil prevod

pripravljen za objavo septembra 2015. »Standard bo začel veljati januarja 2016« (Zapisnik,
2014), takrat pa naj bi bil spremenjen oz. dopolnjen tudi COMARC. Kljub temu pa se pri
obravnavi in odgovarjanju na vprašanja oziroma dilem katalogizatorjev, na katera odgovarja

Komisija za katalogizacijo pri NUK, od januarja 2015 dalje že upošteva novo izdajo ISBDja.

4.3

FZBZ (Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise)

Tudi model FZBZ priporoča atribute, ki služijo uporabnikom pri oblikovanju poizvedb in
pri tolmačenju zadetkov, ko iščejo informacije o določeni entiteti.

Vendar pa izhajajo iz »logične analize podatkov, značilnih za bibliografske zapise« (IFLA,

1998, str. 31), kar pomeni iz takratnih bibliografskih zapisov, ki so temeljili na pravilnikih
in predpisih, ki se jih uporablja še danes: ISBD-je, Smernice za normativne in napotilne
vpise (GARE), Smernice za predmetne in napotilne vpise (GSARE) in Priročnik

UNIMARC« (IFLA, 1998, str. 32). Kljub temu pa so podali tudi nekatere dodatne atribute

na podlagi preteklih raziskav (žal niso nikjer zabeležene) ter izkušenj strokovnjakov in
snovalcev modela.

Predlagani atributi ob sprejetju poročila niso bili preverjeni, zato pa najdemo zapis, ki
priporoča, da bi: »Identifikacijo in opis atributov za različne vrste gradiva lahko razširili z
dodatnimi meniji strokovnjakov in študijami uporabnikov« (IFLA, 1998, str. 5-6). Sledenje

je izredno zahtevno, po drugi strani pa niso bili vzpostavljeni niti sistemi, osnovani na
modelu FZBZ. Delfi študija (Zhang in Salaba, 2009) je pokazala, da se tudi raziskovalci na
področju FZBZ-ja strinjajo o nujnosti preverjanja atributov in relacij.
4.4

RDA (Resource Description and Access)

RDA so standard za opisovanje virov. Razdeljen je na dva dela.
Prvi del RDA je namenjen opisovanju atributov, ki je razdeljen na opisovanje atributov:

pojavne oblike, enote, dela, izrazne oblike, sledi poglavje za opisovanje atributov osebe,
rodbine in korporacije.
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Drugi del RDA je namenjen opisovanju odnosov, ki so razdeljeni na: primarne odnose (med

delom, izrazno obliko, pojavno obliko in enoto), odnose med opisovanim virom, osebo,

družino ali korporacijo; odnos med opisovanim virom njegovimi temami; odnosi med
povezanimi deli, izraznimi in pojavnimi oblikami ter enotami; odnosi med povezanimi
osebami, družinami in korporacijami; odnosi med pojmi, predmeti, dogodki in kraji. (El-

Sherbini, 2013). Opisovanje je mogoče na dva načina: z združenimi podatki, ki so zajeti v
pojavni obliki (kot v običajni katalogizacijski praksi, z opombami) ali z ustvarjanjem točk

dostopa (vzpostavi se povezavo med dvema sorodnima entitetama) oz. identifikatorji

(identificirana entiteta se loči od drugih podobnih entitet). RDA določa glavne elemente
(ang. core), dopušča prilagajanje elementov posameznim ustanovam in predvideva večjo
uporabo kontroliranih slovarjev ter omogočajo več možnosti odločanja katalogizatorjem.

Ob tem velja poudariti, da imajo formati MARC omejene zmožnosti prikazovanja relacij
med entitetami in povezanimi bibliografskimi zapisi.
4.5

RELACIJE

Ideja o relacijah izvira še iz časa Panizzija, ki predlaga, da naj katalog predstavi vse izdaje

nekega naslova. Tudi Cutter meni, da morajo biti v križnem katalogu relacije, ki bodo

omogočale združevanje opusa nekega avtorja, vsebine ali literarne zvrsti. Pri tem sta
izpostavljena enotni naslov in standardizacija naslovov (Denton, 2007).

Wilson predlaga tri pogoje za uresničevanje zbirne funkcije (Wilson, 1989): prikazati vsa

posamezna dela, ki so v knjižnici, ne glede na to, kje in kako so objavljena (Wilson delo
opredeljuje kot družino sorodnih besedil); prikazati vse publikacije, ki imajo enako ali

skoraj enako besedilo (razen enakih izvodov izdaje), npr. popolnoma enako besedilo v dveh
publikacijah, ki imata različne podatke o izdaji; prikazati odnose med neenakimi besedili ter

zapise za publikacije s sorodnim besedilom povezati v posebne skupine. O enotnem naslovu
govori zadnja točka. Zbiranje zapisov v skupine temelji na odnosih med besedili, ki so na

kakršenkoli način podobna nekemu osnovnemu besedilu. Te skupine poimenujemo po
naslovu osnovnega besedila, to je po enotnem naslovu. Wilson meni, da enotni naslov ne
pove nič o vsebini, ampak samo, da obstaja odnos do osnovnega besedila, iz katerega smo

izhajali pri sestavljanju skupin. Wilsonova interpretacija druge funkcije kataloga izraža, da
enotni naslov lahko uporabimo tudi pri identifikaciji bibliografskih odnosov.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

62

Pri problematiki verzij se kot rešitev omenja relacije. Te imajo že dolgo zgodovino, saj je

UNIMARC format prepoznal hierarhične/vertikalne, horizontalne relacije med različnimi
verzijami dela v različnih jezikih, formatih, nosilcih in s kronološkimi relacijami.

Grahamova (1990) predlaga ekvivalenčne relacije, kot jih kasneje definira Tilletova (2001),

ekvivalenčne (kar pomeni, da govorimo o isti izrazni obliki), derivate (izrazne oblike, ki
predstavljajo različne izdaje, prevode, predelave …), opisne (vključujejo recenzije, izdaje s

komentarjem, kritike …), del-celota22 (antologije, kratke zgodbice), spremljevalne
(suplementi, vsebinska kazala), nadaljevanje in skupni atributi (različna dela, ki imajo

skupne atribute, npr. naslov, avtor, predmetna oznaka). Smiraglia (1994) je modificiral
Tilletove relacije in oblikoval 7 tipov. Tudi Tilletova kasneje navaja 7 tipov, Smiraglia pa se
osredotoči na derivate in oblikuje novo taksonomijo, ki vključuje sedem pod-relacij. Kasneje

je bila v model FZBZ (in FRAD) vključena taksonomija Tilletove, relacije pa model definira
kot: primarne med primerki entitet prve skupine (med delom in izrazno obliko, med izrazno

in pojavno obliko in med pojavno obliko in enoto) in relacije med primerki iste entitete (na
primer delo-delo) in na drugem mestu relacije na višjem nivoju med primerki entitet
različnih skupin (na primer oseba-delo).
4.6

ATRIBUTI IN RELACIJE V IZBRANIH KNJIŽNIČNIH KATALOGIH

Atributi in relacije v obstoječih knjižničnih katalogih so odraz knjižničarjevih predpostavk,

kako odgovoriti na uporabnikove potrebe. Zasnovanost knjižničnih katalogov je odvisna od
ponudnika programske opreme, a tudi od zahtev knjižničarjev, kako naj bi katalogi izgledali.

Pričakovati je, da bodo knjižničarji zahteve za oblikovanje in zgled črpali iz potreb svojih
uporabnikov in poznavanja njihovih načinov iskanja. V prvi vrsti sta seveda pomembna

izgled in vmesnik, pa tudi elementi in povezave, ki so uporabnikom v pomoč pri
uporabniških opravilih. Izbrani so bili le knjižnični katalogi, označeni kot katalogi prihodnje

generacije (Next-gen library catalogs) oz. so postali več kot to, orodja za odkrivanje

informacij. Tovrstno orodje je imelo leta 2013 že več kot 77 % visokošolskih knjižnic v
Veliki Britaniji, 11 % knjižnic pa je bilo v procesu prehoda (Spezi et al., 2013). Knjižnični
katalogi so imeli svoj razvoj, nas pa predvsem zanima, katere atribute in relacije ponujajo
uporabnikom, ob tem pa je treba pozorno preveriti poznavanje uporabnikovih potreb.

22

Ustrezen primer bi bil deli romana ali stavki koncerta.
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V nadaljevanju je predstavljenih tudi nekaj ekspertnih študij, ki so analizirale novejše
kataloge.

4.6.1 Pregled literature

Ena prvih in pomembnejših primerjalnih analiz je bila ekspertna študija šestih knjižničnih
katalogov (med njimi tudi slovenski vzajemni katalog COBIB) in Amazona, Merčunove in

Žumrove (2008). Ugotovili sta, da noben katalog ne ponuja toliko inovativnih orodij kot
Amazon. Trinajst katalogov novozelandskih univerz je bilo analiziranih z vidika uporabnosti
za uporabnike (Luong in Liew, 2009), vendar knjižnični katalogi niso vključevali
uporabniških oznak, fasetne navigacije in prikazovanja povezanih zadetkov. Leto kasneje pa

je bila opravljena raziskava (Yang in Wagner, 2010), ki primerja kataloge, ki so pripadali

sedmim odprtokodnim in desetim lastniškim programskim opremam. Analizirala sta torej
46 knjižnic, med katerimi so tudi demo katalogi, in beležila prisotnost dvanajstih funkcij, ki

so značilni za sisteme za odkrivanje informacij. Med njimi sta z vidika naših raziskovalnih

vprašanj zanimivi predvsem dve: obogatena vsebina bibliografskega zapisa, kar pomeni, da

ima zapis tudi sliko naslovnice, in uporabniški prispevki. Tako odprtokodni kot lastniški
knjižnični katalogi imajo vsi obogateno vsebino, razen enega, vendar samo štirje od sedmih

odprtokodnih in štirje od desetih lastniških omogočajo uporabnikom dodajanje vsebine.
Vseh teh osem omogoča uporabnikom dodajanje vsebine in oznak. Največ omogoča
BiblioCommons, ki ima oznake, komentarje, kratko vsebino, citate iz knjige, video,
starostno skupino in ocenjevanje. Na splošno pa je opazen trend vključevanja »Amazonovih
orodij« v knjižnične kataloge (Yang in Wagner, 2010).

Posodobljena oz. podobna analiza je bila ponovno izvedena (Chickering in Yang, 2014)

med 89 katalogi oz. 14 ponudniki programske opreme prihodnjih generacij. Tokrat so

preverjali 16 kriterijev in največ, 14 od 16 točk, sta prejela Primo in WorldCat Local. V tem

prispevku je bilo več pozornosti namenjene obogateni vsebini bibliografskega zapisa,
vključen pa je bil tudi kriterij vključitve modela FZBZ z grupiranjem in s povezavami na

različne verzije in izdaje ali formate nekega dela, kar omogočajo trije ponudniki: eXtensible
Catalog, Primo in WorldCat Local. Avtorja opažata, da sta na področju obogatenja vsebine

še največ naredila AquaBrowser in BiblioCommons, ki vključujeta tudi video, celotno
besedilo iz Googla, življenjepis avtorja, osebne zaznamke itd.
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Pri tej analizi je z vidika uporabnika premalo ali neustrezno, da je bibliografski zapis, ki so

mu dodani naslovnica in nekaj uporabniških elementov, običajno oznak, imenovan kot
obogaten bibliografski zapis. Obstoječi obogateni zapisi katalogov prihodnjih generacij

poleg slik naslovnic namreč vsebujejo tudi kazala vsebine, kratko vsebino, recenzije ali

povezave na druge spletne strani, ki vsebujejo te vsebine (Ballard in Blaine, 2011;

Chickering in Yang, 2014). Pri tem pa bi bilo zanimivo vedeti, kateri in koliko elementov

mora biti vključenih v bibliografski zapis, da se lahko imenuje obogaten bibliografski zapis.
Z uporabniškega vidika pa sta Osborne in Cox (2015) potrdila, da so vključeni elementi in

orodja v novejših knjižničnih katalogih uporabni in intuitivni ne glede na stopnjo
uporabnikove sposobnosti iskanja. Tako kot Osborne in Cox, ki sta v vzorec vključila 18

intervjuvancev, so tudi Craven, Johnson in Butters (2010) vključili majhno število – 15
udeležencev. Izvedli so intervjuje in fokusno skupino ter postavili nalogi (iskanje znanega

gradiva in iskanje gradiva na neko tematiko), preverjali možnosti iskanja in prikaza ter
predlagali funkcije, s katerimi bi lahko izboljšali uporabnost in funkcionalnost sistema.
Udeleženci so pripisali veliko veljavo podrobnostim enote, vsebini, kazalu vsebine,

ignorirajo pa povezave, če se jim povezava ne zdi relevantna oz. jim ni jasna. Želijo pa si

recenzij, možnost vpogleda v knjigo oz. gradivo (»look inside«) in prikaza podobnih
rezultatov.

Vzorce informacijskega poizvedovanja in uspešnosti v tradicionalnem OPAC-u in katalogu

prihodnje generacije sta Hessel in Fransen (2012) ugotavljala z raziskavo med več kot 500

intervjuvanci. Ob tem pa se pokažejo tudi razlike med študenti in raziskovalci, tako pri
iskanju znanega kot tudi neznanega gradiva, na žalost pa tudi potrdijo, da knjižnični katalogi

izgubljajo vlogo pri zadovoljevanju informacijskih potreb pred drugi podatkovnimi bazami
(npr. JSTOR, Pubmed) in Google Učenjakom ali Googlom pri iskanju neznanega gradiva.

Housewright, Schonfeld in Wulfson (2013) so ugotovili, da poleg tega obstajajo tudi razlike
med različnimi znanstvenimi disciplinami. Nasprotno pa knjižničarji (prevladujejo odgovori

visokošolskih knjižničarjev) začnejo svoje informacijsko poizvedovanje v knjižničnih

katalogih s klasičnim vmesnikom ali z vmesnikom orodja za odkrivanje informacij (Aharony
in Prebor, 2015). V taisti raziskavi so z anketo ocenjevali tudi pomembnost orodij, ki jih
omogočajo najnovejši katalogi, in knjižničarji najbolj cenijo združevalne iskalnike, fasetno

navigacijo, prilagoditev na prenosne naprave, razvrščanje po relevantnosti, »ste mislili?« in

preverjanje črkovanja, samodejno dokončevanje besed, preprost vmesnik (podoben
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Googlu), RSS vir in priporočeno/povezano gradivo. Prikaz FRBR relacij je samo 30 %
knjižničarjev ocenilo za pomembno, vendar pa članek ne pojasnjuje natančnih podatkov, ali
njihovi katalogi dejansko prikazujejo relacije in na kakšen način.

Ali bo ta tekma z drugimi iskalniki še kdaj dobljena v prid katalogom, bodo odločili le
uporabniki, če bodo v knjižničnih katalogih dobili več kot pri drugih ponudnikih.
4.6.2 Metodologija

Za analizo atributov in relacij v izbranih knjižničnih katalogih smo za osnovo vzeli

raziskovalno metodo ekspertne študije. »Ekspertna študija je teoretično kabinetna raziskava,
ki jo opravi raziskovalec sam in sestoji iz sistematične primerjave nekega sistema, storitve,
informacijskega vira, dejavnosti, pojava itd. z vnaprej postavljenim okvirom in modelom
(Žumer, 2005, str. 96). Ker je neodvisna od zunanjih okoliščin, je tudi relativno hitra in
enostavna izvedba, omogoča ponovljivost ter je dobra osnova za nadaljnje študije.

Predmet naše raziskave so atributi in relacije knjižničnih katalogov prihodnjih generacij, ki
jih bomo v poglavju Diskusija primerjali z rezultati uporabniških študij.
4.6.3 Potek in vzorec

Analizo smo izvedli v januarju 2015, v vzorec pa smo zajeli 20 knjižničnih katalogov: 7

knjižničnih katalogov, ki imajo odprtokodno programsko opremo, in 13 knjižničnih
katalogov, ki imajo komercialno programsko opremo. Za odprtokodno programsko opremo

je značilno, da je izvorna koda programske opreme dostopna uporabnikom (tudi osebju
knjižnice), ki jo lahko spremeni in preoblikuje v novo verzijo, da bolj odgovarja potrebam

ciljne publike. Lastniška pa ima kodo skrito, spreminjajo jo lahko le razvijalci podjetja in za

uporabo je treba plačati licenco. Tako ena kot druga imata svoje prednosti in slabosti:
prednost odprtokodne programske opreme v knjižnici je v možni prilagoditvi potrebam

uporabnikom, a na drugi strani zahteva ustrezno usposobljeno osebje, ki bo izvršilo dokaj

zahteven in kompleksen sklop nalog za vzpostavitev npr. OPAC-a ali knjižničnoinformacijskega sistema. Lastniške programske opreme imajo s tega vidika večjo prednost,

ker podjetje, sicer proti plačilu, nudi popolno podporo knjižnici. Obema pa naj bi bilo
skupno, da se pri uvajanju sprememb vključi uporabnika v proces implementacije in
evalvacije.
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V vzorcu je 11 univerzitetnih knjižnic in 9 splošnih knjižnic. Zaradi različnih kulturnih okolij
so bili izbrani katalogi knjižnic iz različnih držav, čeprav je očitno največ knjižnic v ZDA
(slika 3). Ob iskanju čim bolj raznolikega vzorca, a po drugi strani enakovredne vključitve

tako odprtokodnih kot lastniških katalogov, se je pojavila težava, predvsem pri iskanju
splošnih knjižnic z odprtokodno programsko opremo.

Slika 3: Univerzitetne in splošne knjižnice, zajete v vzorcu ekspertne študije
Izbrani so bili naslednji knjižnični katalogi z lastniško programsko opremo:
AquaBrowser (Serials Solution)
 Galaudet University Library (ZDA): http://discovery.wrlc.org/?skin=ga
 Open bare Bibliotheek Amsterdam (Nizozemska): http://zoeken.oba.nl/
Polaris
 Chandler Public library (ZDA): http://www.chandlerlibrary.org/
BiblioCore (Bibliocommons)

 New York Public Library (ZDA): https://nypl.bibliocommons.com/
Primo (Ex Libris)
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 KU Leuven (Belgija): http://bib.kuleuven.be/
 Dresen (Nemčija): http://katalog.slub-dresden.de/primo_library/libweb/action/
Capita Prism

 University Sussex (Velika Britanija) : http://capitadiscovery.co.uk/sussex-ac/home
 Leeds City Council (Velika Britanija): http://capitadiscovery.co.uk/leeds/
Encore (Innovative Interfaces
 Deakin (Avstralija): http://www.deakin.edu.au/library
 St. Louis County Library (ZDA): http://webpac.slcl.org/
Visualizer (VTLS)



Blinn College Library: http://www.blinn.edu/Library/index.php/
The Hong Kong Public Libraries (Kitajska):
https://webcat.hkpl.gov.hk/search/query?theme=WEB
Summon (Serials Solution)


Queen's University Library (Kanada);
http://queensu.summon.serialssolutions.com/advanced/
Odprtokodna programska oprema
Evergreen



Koha

Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (Češka):
http://www.jabok.cuni.cz/eg/opac/home
Howe Library (ZDA): http://howe.evergreencatalog.com/eg/opac/home



Hanover Public Library (Kanada): http://koha.hanoverlibrary.ca/cgi-bin/koha/opacsearch.pl?q=
VuFind (Villanova University)
 Auburn university (ZDA): http://www.lib.auburn.edu/
 Chesapeake Public library: http://ezlibrary.infopeake.org/
Blacklight (University of Virginia Library)

 Johns Hopkins University (ZDA): https://catalyst.library.jhu.edu/
eXtensible Catalog/XC (eXtensible Catalog Organization/CARLI/University of Rochester)


Kyushu University (Japonska): http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/en

Pregledali smo vseh dvajset knjižničnih katalogov z vidika prikaza rezultatov in prikaza
posameznega zadetka. V knjižničnih katalogih smo iskali delo Le petit prince oz. njegove
prevode (angleški: The Little prince oz. v češčini Malý princ) avtorja Antoina de Saint-
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Exupéryja. Glede na to, da so bili izbrani pretežno anglosaški knjižnični katalogi in je iskanje
potekalo tako v splošnih kot tudi univerzitetnih knjižnicah, smo se odločili za iskanje dela,
ki je znano v svetovnem merilu in ima širši nabor prevodov. Na podlagi te študije se bo v

diskusiji lahko opravila primerjava z atributi in relacijami, ki smo jih pridobili z
uporabniškimi študijami ter uporabniku omogočajo identifikacijo in selekcijo knjižničnega
gradiva v katalogu.

4.6.4 Rezultati ekspertne študije
Prikaz rezultatov iskanja

Prikaz rezultatov iskanja se razlikuje med katalogi, po drugi strani pa ni zaznati razlike med
prikazi med splošnimi ali univerzitetnimi knjižnicami. Največje so razlike v dizajnu in
(drugih) vizualnih učinkih. Analizirali smo tudi atribute oz. bibliografske elemente, ki se

prikažejo na seznamu zadetkov. Uporabniški vmesnik tako izpostavi elemente, za katere
knjižničarji menijo, da bodo uporabnikom najbolj pomembni, na žalost pa tega uporabnik

ne more sam spreminjati (npr. da bi lahko sam določil, kateri elementi naj se pojavijo na
seznamu zadetkov).
Vsi

katalogi

imajo

fasetno

navigacijo,

ki

uporabnikom

omogoča

iskanje/omejevanje/brskanje po seznamu zadetkov. Glede na različne kriterije, ki jih

ponujajo, se med seboj razlikujejo po številu, obsežnosti in razumljivosti za uporabnika.

Večina elementov fasetne navigacije izbranih katalogov se ujema z elementi, ki jih navaja

tudi literatura (npr. Breeding, 2010). Najpogosteje so pojavijo (več kot petkrat): leto izida,
format, avtorji, jezik, predmetne oznake, lokacije knjižnic, ki hranijo publikacijo, zbirka,

literarna zvrst in signatura. Nekateri katalogi (štirje) pa že omogočajo tudi izbiro med
gradivom, ki je online dostopno, in gradivom, ki ga shrani knjižnica.
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Atributi pri izpisu zadetkov
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Graf 1: Atributi pri izpisu zadetkov (delo: rumena; izrazna oblika: zelena; pojavna oblika:
modra; enota: siva; drugo: črna)

Barva ob atributu označuje, kateri entiteti FZBZ pripada določen atribut. Graf prikazuje
analizo atributov, ki se najpogosteje pojavijo na seznamu zadetkov, in kaže, da vsi katalogi
na seznamu zadetkov izpišejo leto izida, naslov in avtorja.

Naslovnica je element, ki je prisoten v vseh novejših katalogih, vključujejo pa ga že tudi
starejši katalogi. Šest katalogov ni imelo slike naslovnice knjige Malega princa, čeprav so jo

morda drugi zadetki na seznamu imeli. Razlogi, zakaj določeni zapisi nimajo slike, so

različni, vendar je dejstvo, da si uporabnik ne more predstavljati, katero izdajo knjižnica
hrani in jo ima na voljo.

Pogosto se na seznamu zadetkov pojavlja podatek o kraju izida in založniku, celo pogosteje

kot podatek o prevajalcih in ilustratorjih. Upoštevani so bili samo podatki, iz katerih je bilo
jasno razvidno, kakšna je bila posameznikova vloga pri ustvarjanju dela, pri pojavni ali
izrazni obliki. Nekateri katalogi (sorazmerno malo, samo šest) k posameznemu zapisu na
seznamu zadetkov dodajajo stavek ali dva vsebine knjige.
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Glede informacije o jeziku publikacije imajo izbrani katalogi dve različni praksi. Manjšina,
pet katalogov, prikaže jezik ob izpisu publikacije, večina pa informacijo o jeziku vključuje
s fasetno navigacijo. Presenetljivo je nizko število katalogov, ki podajajo informacijo o

obsegu publikacije. Uporabnik o obsegu ne more sklepati iz naslovnice, niti mu razlikovanje

med verzijami ni omogočeno s fasetno navigacijo ali kakšnim drugim podatkom. V takšni
situaciji je uporabnik primoran odpreti poln bibliografski zapis.

Trije katalogi imajo prikaz verzij ob opozorilu, da to morda omogoča še kateri drugi katalog,

a se zaradi izbire naslova in števila verzij ta funkcija ni prikazala. S klikom na ikono ali

hipertekstovno povezavo se odpre seznam verzij. Uporabnik ima pri primerjavi verzij na

voljo: format, naslov, avtorstvo, založbo in leto. Za več informacij je potrebno klikniti na
podrobnosti, kjer se lahko primerja tudi z drugimi podatki.

V nadaljevanju so predstavljeni vsi trije katalogi, ki omogočajo prikazovanje verzij.

Slika 4: KU Leuven
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Na sliki 4 je seznam zadetkov v katalogu knjižnice KU Leuven. Pri seznamu verzij se izpiše
skrajšan bibliografski zapis, za več podatkov je treba klikniti na podrobnosti in odpre se
podokno s polnim bibliografskim zapisom (ob tem pa se nekateri podatki ponovijo).

Slika 5: Gallaudet Univesity Library

Seznam zadetkov v katalogu knjižnice Gallaudet University je predstavljen na sliki 5.

Uporabnik izbere možnost prikaza različnih verzij, vendar mu ni jasno, po kakšnem ključu
te knjige sodijo skupaj. Na seznamu verzij se pojavijo tudi trije prevodi prevajalke, vendar
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ne vemo, v kakšnem odnosu sta ti dve izrazni obliki do ostalih dveh oz. v kakšnem odnosu

so z zapisom, ki ponuja teh pet verzij. Prevod te prevajalke se pojavi namreč na seznamu
vseh zadetkov poizvedbe in nima nobene verzije.

Slika 6: Openbare Bibliotheek Amsterdam

Na sliki 6 je predstavljen seznam zadetkov. Iskanje po naslovu The little prince je z vidika

rangiranja zadetkov popolnoma neustrezno, čeprav piše, da je urejeno po relevantnosti. Prav
tako tudi iskanje po francoski izdaji, saj se na prvem mestu pojavita naslova, ki vsebujeta to
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besedno zvezo in šele na tretjem mestu knjiga, zaradi katere smo naredili poizvedbo.
Prikazane so tudi štiri verzije, na to, na podlagi česa so urejene, pa uporabnik nima vpogleda.

Seznam zadetkov v veliki meri prinaša bogat nabor podatkov, ki z razliko od tradicionalnih
katalogov uporabniku omogoča boljše prepoznavanje iskanja, predvsem za znano gradivo,
vendar iz študij ni znano, v kakšni meri omogoča identifikacijo in selekcijo neznanega
gradiva.

Prikaz posameznega zadetka
V nadaljevanju smo naredili analizo podatkov, ki jih vsebuje posamezen zadetek. Razlike so

opazne med knjižnicami, ki imajo komercialno oz. odprtokodno programsko opremo, saj se
število atributov v povprečju razlikuje za tri v prid komercialnim katalogom. Polni
bibliografski zapisi v večini primerov vsebujejo elemente, ki jih predpisuje ISBD, drugi
podatki in orodja pa so identični komercialnim spletnim knjigarnam.
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Graf 2: Atributi v knjižničnih katalogih prihodnjih generacij (delo: rumena; izrazna oblika:
zelena; pojavna oblika: modra; drugo: črna)

V izbranih knjižničnih katalogih smo naredili analizo, kateri bibliografski elementi se
pojavljajo pri izpisu podatkov. Pregledani bibliografski elementi so označeni glede na
pripadajočo entiteto FZBZ in kot je vidno z grafa 2, prevladujejo atributi pojavnih oblik.
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Vsi zapisi katalogov imajo naslednje elemente: avtorja, naslov, format (informacijo o obliki:
knjiga, CD, e-knjiga itd.), založnika, obseg, podatek o ilustracijah in druge avtorje. Drugi

avtorji so navedeni, vendar ni podano, kakšna je vrsta njihovega avtorstva in tako je podatek
uporabniku prepuščen v ugibanje. Vedno se izpiše tudi naslov izrazne ali pojavne oblike, ne
pa vedno tudi original naslov, ki je kot atribut dela izpisan le dvanajstkrat. Prav tako so
vedno navedene ilustracije, a povezave na tipično ilustracijo iz knjige uporabnik ne dobi.

Nekateri katalogi omogočajo povezave (devetkrat), vendar te uporabnika vodijo na različna
spletna mesta in ne nujno na prelistavanje knjig, ki ga omogoča Amazon. V 19 katalogih so

navedeni tudi podatki o založbi, kraju izdaje in merah (velikosti knjige). Jezik je atribut
izrazne oblike in se prav tako pogosto pojavlja, vendar je večinoma vključen v fasetno

navigacijo in uporabnik mora označiti, kateri jezik publikacije želi, kajti iz prikaza podatkov
to ni vedno razvidno.

Pogosteje kot prevajalec (17) je omenjan ilustrator (18), prav tako pa samo dva kataloga

nimata vključenih naslovnic. To je kar presenetljivo, glede na to da si vsi katalogi prihodnjih
generacij želijo uporabniške prijaznosti in primerljivosti z Amazonom.

Kot je opazno z grafa 2, prevladujejo elementi, ki so v ISBD-ju obvezni. Z dodajanjem

različnih elementov se bogati predpisan bibliografski zapis. Iz vzorca izbranih zapisov
novejših katalogov je opazno dodajanje naslovnic, kratke vsebine, dodajanje »obogatene
vsebine« (recenzije, povezave na zunanje vire (Google Books), spletne knjigarne (npr.

Amazon), knjižne portale (npr. LibraryThing), avtorjev življenjepis itd.), možnost dodajanja
uporabniških prispevkov, oznak, priporočanje še drugih knjig. Uporabnik v večini primerov

ne bo vedel, zakaj so mu te knjige ponujene, če ni jasno opredeljeno, na kakšen način so med
seboj povezane.

Relacije v bibliografskih zapisih niso zavedene, kar je na nek način logično, saj nikoli niso
bile predpisane v ISBD-ju. Možnost, ki pa jo nekateri ponudniki programske opreme

(Aquabrowser, Exlibris, Ebsco (Endeca) in Vufind) že omogočajo, je združevanje verzij na
ravni dela. Na ta način so seznami zadetkov krajši, ker uporabnik s klikom na verzije potem

pregleda vsa pojavne oblike nekega dela. Sicer združevanje na ravni izrazne oblike še ni

izkoriščeno, iz obstoječih podatkov, temelječih na ISBD-ju in MARC formatu, pa tudi ni
prav enostavno in poceni, da bi se knjižnice za to odločale. Včasih ni problematično samo,

kateri podatki so vpisani v knjižnični katalog, temveč tudi, kje in kako je kaj zapisano. Tak
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primer so tudi opombe. V ISBD-ju je območje opomb predvideno za podatke, za katere

knjižničarji menijo, da so uporabnikom pomembni. Njihova nestrukturiranost povzroča

težave uporabniku pri identifikaciji, predvsem pa ti podatki ne morejo biti vključeni v
fasetno navigacijo, prav tako pa je treba vsak zadetek na seznamu odpreti in zapis podrobno
prebrati.

Povezave na druge spletne strani (LibraryThing, Amazon, Wikipedia) uporabniku

omogočajo, da lahko o pojavni obliki dobi še več informacij. Vendar pa je tako pri povezavah
kot pri slikah naslovov lahko zavajajoče, če naslovnica ni prava, kot se v nekaterih spletnih
knjigarnah dogaja.

Ne preseneča dejstvo, da knjižnični katalogi postajajo po organizaciji informacij vedno bolj
podobni popularnim in priljubljenim spletnim stranem, kar tudi uporabniki na nek način
pričakujejo (Calhoun et al., 2009).

Bibliografski zapisi imajo v povprečju 12 elementov, ki identificirajo publikacijo, žal pa ni
povezav med bibliografskimi zapisi, kot jih predvideva FZBZ. Izjema so katalogi, ki
omogočajo povezave na informacije o delu, na avtorjev življenjepis, na druge spletne strani.

Največji korak k prikazu nivojev entitet so ikone oz. hiperpovezave na verzije, a so se pri
analizi tudi pokazali problemi, ki uporabnika zmedejo in ne dajo jasnih odgovorov, kajti
uporabnik ne more vedeti, zakaj so se posamezni zadetki uvrstili med »Verzije«, drugi

zadetki pa ne. Tako je uporabniku težko presoditi, na podlagi česa so rezultati grupirani in

medsebojno povezani v »Verzijah« in zakaj med njim niso navedeni tudi zadetki, ki se
nahajajo v nadaljevanju seznama.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

5

PREGLED

RAZISKAV

O

NAČINIH

PROSTOČASNO IN ŠOLSKO BRANJE

ISKANJA

LEPOSLOVJA

77

ZA

O prostočasnem branju je bilo napisanih veliko knjig in člankov. Področje branja leposlovja

je predmet raziskovanja mnogih strokovnih in znanstvenih sfer: psihologije, založništva,
sociologije, pedagogike itd. ter ne nazadnje tudi bibliotekarstva in informacijske znanosti.
Ker so dejavniki, ki vplivajo na branje in izbiro leposlovja, različni, so rezultati predstavljeni
z različnih zornih kotov. Področja se prekrivajo, mnoge raziskave se potrjujejo, druge
nasprotujejo, vendar pa po večini vse priznavajo koristi te, običajno prostočasne dejavnosti.

V tem poglavju so predstavljene raziskave, ki proučujejo načine izbiranja leposlovja in
iskanja v knjižničnem katalogu za različne uporabniške skupine.
5.1

SLIKANICE IN OTROŠKA LITERATURA ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Najprej se otrok sreča s knjigami, ki so mu prilagojene, saj poleg teksta (ki ga običajno berejo
starši oz. druge odrasle osebe), vsebujejo veliko ilustracij.

Otroške knjige so se razvile razmeroma pozno, vendar je očitno, da se z dvigom blaginje in

izobrazbe prebivalstva začne tudi razvoj otroške knjige in literature. V času razsvetljenstva
je izšlo Komenskyjevo delo Vseved (1658), ki velja za prvo otroško ilustrirano enciklopedijo

in didaktično knjigo Čutni svet v slikah (1685). Na zabaven način so tudi z drugimi izdanimi

knjigami poskušali izobraževati, vzgajati in kratkočasiti (Cave in Ayad, 2015). Na

Slovenskem velja omeniti Pohlinovo zbirko ugank (1788) za otroke in knjigo Daniela
Defoeja Robinson Crusoe, ki je na Slovenskem izšla šele v 18. stoletju. Kasneje, v 19.

stoletju, so otroške knjige postale cenovno bolj dostopne (zaradi izuma litografije oz.

kamnotiska) tudi širšemu krogu bralcev in niso bile namenjene samo izobraževanju, temveč

tudi razvedrilu. Zanimivo, je, da so kupci že iz podnaslova knjige razbrali, kateri ciljni
skupini je knjiga namenjena. Založniki so namreč že od 16. stoletja dalje v podnaslovih knjig
navajali, komu so namenjene (npr.: sa mlade; za deco; sa otroke inu kmetske ludy; sa mlade,
inu stare ludy; sa hishne gospodarje inu gospodinje, tudi sa druge stanove stareh inu mladeh
ludi; sa fantizhe inu dekleta gmajn ludi), in s tem kupcu omogočili, da se je lažje odločil za
izbor knjige (Dular, 2013).

Zapisov, ki bi omenjali, kako so starši v zgodovini izbirali knjige, nisem zasledila, je pa
Dularjeva (2013) opisala zgodbo Heinricha Hoffmanna, ki v knjigarnah ni našel nobene
primerne knjige za svojega sinčka, zato je sam napisal in ilustriral zgodbice o kuštravem
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Petru, ki so izšle leta 1845 (v slovenščini: Zaspanček Razkodranček oz. Peter Kušter ali

Zabavne zgodbe s hecnimi slikami). Knjiga je bila v tistem času vzgojna in dobro sprejeta,
z vidika danšnjih staršev pa je zaradi zgodb in ilustracij grozljiva. Primer torej nakazuje, da

starši ostajajo zahtevni in izbirčni ne glede na količino ponudbe otroške literature ter da se
ustreznost z vidika staršev skozi zgodovino močno spreminja.

V nadaljevanju so predstavljene raziskave, ki proučujejo, kako in na podlagi katerih
kriterijev starši in otroci izbirajo otroško literaturo.

Številne študije proučujejo, kako otroci izbirajo knjige z različnih vidikov (Kragler, 2000;

Reutzel in Gali, 1998; Hawkins Wendelin in Zinck, 1983) kot tudi njihove preference

(Mohr, 2006; Sebesta in Monson, 2003; Sims, 1983; Williams, 2008). Pri opazovanju 17
družin, ki so skupno imele 35 otrok, so Vanderschantz in raziskovalci (2014) proučevali tako

starše kot njihove otroke (v starosti 2–11 let) z vidika izbiranja knjig za prosti čas. Večina
teh staršev dnevno bere svojim otrokom in skoraj polovica jih vsaj enkrat ali večkrat na

mesec obišče knjižnico ter se v knjižnici zadrži v povprečju 40 minut. Poznavanje teh

podatkov služi za lažje razumevanje in interpretacijo otrokovega načina izbiranja, ko se
odločajo za izbor na podlagi: naslovnice z barvitimi ilustracijami, literarne zvrsti, avtorja,
zbirke, velikosti pisave, obsega in ilustracij. Z raziskavami so te elemente potrdili tudi drugi
raziskovalci, z nekaterimi dodanimi elementi: določene vsebine, format knjige, ciljna

skupina in predvidena starost, opis vsebine in vsebina, slikovni elementi, jezik, fizične in
tekstovne karakteristike knjige (npr. Kragler in Nolley, 1996; Carlyle, 1999). Običajno pa
otroci iščejo toliko časa, dokler ne najdejo nečesa, kar izgleda po njihovo »vznemirljivo in
zanimivo«.

Veliko manj pa je študij, ki bi proučevale, kako starši iščejo knjige za svoje otroke, ob

zavedanju, da so starši najbolj odločujoč faktor za (ne)izposojo oz. (ne)nakup, ker so tisti, ki
sprejmejo oz. zavrnejo otrokove predloge in naredijo končno selekcijo. Ob tem pa se
pojavijo vprašanja: Koliko in od koga so starši podučeni, kako naj izbirajo otroške knjige?

Koliko so vešči uporabe knjižničnega kataloga? Ali se počutijo dovolj sproščene, da za
pomoč vprašajo knjižničarja, ko gradiva ne najdejo?

Ko starši izbirajo knjige za svoje otroke (v knjižnici ali knjigarni), želijo, da so knjige
poučne, tj. da se otroci iz teh knjig lahko kaj naučijo, a da se ob branju tudi zabavajo. Starši

posegajo po »klasičnih izobraževalnih knjigah« in bolj »komercialnih« otroških knjigah, ker
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si jih otroci želijo (Vanobbergen, Daems in Tilburg, 2009). Tako berejo svojim otrokom
predvsem moderne fantazijske zgodbice (o živalih s človeškimi lastnostmi) in tiste knjige,
ki se jih spominjajo iz svojega otroštva, med temi prevladujejo pravljice, izbrane kot

primerne otrokovi starosti. Poezija predstavlja le majhno število izbranih knjig (Phillips in
McNaughton, 1990; Hanuš, 2000).

Na podlagi opazovanja starši najprej opazijo z naslovnico izpostavljene knjige predvsem
mehke vezave, običajno pogledajo naslov, naslovnico, prelistajo in/ali preberejo nekaj strani
v knjigi ter se odločijo na podlagi vsebine zgodbe in ilustracij (Larkin-Lieffers, 2001;

Natsiopoulou et al., 2006; McNair, 2011). Njihova izbira je močno povezana z osebnimi
interesi in s spolom otroka, kateremu je knjiga namenjena. Izbiro staršev za štiriletne otroke
je raziskoval Anderson s sodelavci (2001). Sodelovalo je dvanajst očetov in mater, ki so
izbirali med 14 različnimi literarnimi zvrstmi in so se morali odločiti za 5 knjig, ki bi jih

prebrali svojim otrokom. Razlike so bile tako med mamami in očeti kot tudi, ali so izbirali

za hčer ali sina. Izbor je odvisen predvsem od potreb in interesov njihovih otrok, spola
otroka, najljubših zgodb staršev in ilustracij. Raziskovalci so ugotovili, da starši izbirajo na
podlagi naslednjih kriterijev: splošni trendi (popularnost zbirke, razširjenost knjig v

trgovskih centrih), spol otroka in starša, vsebina, otrokovo oz. starševsko zanimanje za neko
področje (npr. pošasti, kamioni, rime oz. astronomija, vesolje), estetika knjige (ilustracije,

naslovnica), poznavanje avtorja ali podobne vsebine knjige, izobraževalna vrednost vsebine,
zahtevnost knjige in koristnost.

Običajno starši in otroci samostojno iščejo po policah knjižnic, kadar pa prosijo za pomoč

knjižničarja, so to predvsem knjige z določeno tematiko: o rojstnem dnevu, počitnicah,
praznikih, letnih časih, odhodu v šolo ali otrokovih posebnih interesih. Iščejo pa tudi knjige

določenih literarnih oseb (npr. Nodi, Franček), kvalitetne slikanice, knjige z velikimi črkami,
igralne knjige in knjige določenih literarnih zvrsti (Saracho in Spodek, 2010).

Raziskav, ki bi obravnavale, kako starši iščejo slikanice v knjižničnem katalogu, nisem

zasledila, niti ali otrokov način iskanja gradiva vpliva na način, kako starši iščejo otroško
literaturo ali obratno. Zatorej je pomembno, da je izbiranje slikanic uravnoteženo s strani
staršev in otrok (Thorpe, 2010).
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PROSTOČASNO BRANJE OSNOVNOŠOLCEV

Z razvojem in dostopnostjo do različnih elektornskih naprav in vsebin se v splošnem
ugotavlja, da se zmanjšuje čas branja knjig in da so knjigo zamenjali drugi mediji.

Erjavec in Volčič (1999) ugotavljata, da redno bere 30 % sedemletnikov in le slabih 9 %
štirinajstletnikov, ob vedenju, da v povprečju tri ure gledajo televizijo. V splošnem imajo
učenci negativen in odklonilen odnos do branja knjig ter večinoma berejo le tiste, ki so

obvezne za šolsko domače branje. Knjig sploh ne bere 11 %, največ vprašanih (42 %) pa

branju knjige nameni do pol ure na dan (Šušteršič, 2005). Čas branja knjig otrok med 6 in
12 letom pa se je v letu 2012 prepolovil na 15 minut dnevno, saj osnovnošolci poleg gledanja

televizije igrajo igrice in uporabljajo internet (Erjavec, 2014). Tretjina ameriških 13-letnikov
bere prostočasne knjige samo enkrat ali dvakrat na leto, enkrat na teden pa polovica (53 %).
(Children, Teens and Reading, 2014). Gledanje televizije, predvsem razvedrilni program,

negativno vpliva na branje knjig in bralne sposobnosti, kar potrjujejo nekatere raziskave

(npr. Huston et al., 1999; Ennemoser in Schneider, 2007; Hofferth, 2009). Tu se pojavi

vprašanje, ali bi dejansko otroci več brali, če ne bi imeli na voljo televizije, ali pa bi se
odločili za drugačno obliko izrabe prostega časa, da bi se izognili branju knjig.

Veliko težje, kot kdaj in koliko časa otroci in mladostniki berejo, je ugotoviti, kako knjige
izbirajo: v knjižnici, knjigarni, internetu ter kako uporabljajo knjižnični katalog. Sicer so

nekateri raziskovalci (npr. Krashen, 1993; Sturm, 2003) z raziskavami starejših datumov

potrdili, da mladostniki kupujejo oz. izbirajo v knjižnici predvsem knjige, ki so vsebinsko
povezane s filmom, ki so ga nazadnje videli na televiziji. Izbirajo tudi knjige, ki so del zbirke
istega avtorja ter pripadajo določeni literarni zvrsti, predvsem komične, pustolovske zgodbe

in grozljivke. Zanimanje za knjige se razlikuje tudi glede na spol: ali raje izbirajo leposlovje

ali strokovno gradivo, katera so področja zanimanja itd. Fantje se zanimajo predvsem za
strokovno literaturo, dekleta se navdušujejo nad leposlovjem, predvsem nad ljubezenskimi

romani in kriminalkami (Sturm, 2003; Doiron, 2003). Na odločitev za leposlovje vplivajo
mnenja in priporočila drugih in glavni junak zgodbe, fantje pa so odločajo na podlagi
literarne zvrsti ter da zgodba vsebuje tudi kaj nasilja, vsem pa je skupno to, da najraje berejo
zgodbe z moškim glavnim junakom (Schultheis, 1990; Lewis, 1987).

Način iskanja je zahteven, saj, kot meni Christophersonova (2003), knjižnični katalogi in
drugi sistemi za poizvedovanje niso prilagojeni za iskanje »kakšne dobre knjige.« Predpogoj
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uporabe kataloga je, da otroci poznajo specifike knjige oz. iščejo t. i. znano gradivo, saj

katalog pomaga pri lokaciji gradiva, ne pa tudi pri iskanju neznanega gradiva, ko bi sistem
uporabnika vprašal: »Kaj si želiš brati danes? Kakšna naj bo zgodba in kakšni glavni

junaki?« Zato mnogi raziskovalci priporočajo drugačno zasnovo informacijskih sistemov, ki

bi bili prilagojeni otrokom (Carlyle, 1997; Christopherson, 2003). Prilagojeni bi morali biti

otrokovemu načinu iskanja, da bi lahko uporabljal naravni jezik, iskanje s pomočjo ikon,

možnostjo izbire po starosti in spolu glavnega lika, času in kraju dogajanja, ciljni skupini,
prav tako bi slovarji morali vključevati otroške izraze (npr. izraz kužek za psa), vsebino,
odlomke iz knjige, čustvene izraze (kot zabavno, vzemirljivo, žalostno dogajanje), glavne
junake in nadaljevanje oz. predhodna dela.

Arnstead (2005) je v raziskavi z 18 učenci, starimi med 10 in 12 let, preučeval, kako izbirajo
gradivo in kdo vpliva na njihovo odločitev. Učenci izbirajo predvsem na podlagi priporočil

svojih družinskih članov (dekleta so bolj dovzetna za naslove, ki jih predlagajo sorodnice,
prijatelji, učitelji in knjižničarji). Najraje izbirajo knjige iz poznane zbirke, knjige istega

avtorja ali najljubši žanr. Vpliv imata tudi kratka vsebina na zadnji strani knjige in
naslovnica. Samo dva učenca pa se poslužujeta iskanja v knjižničnem katalogu. V raziskavo

je Arnstead (2005) vključil tudi šolske knjižničarje, ki so s svojega vidika opisovali iskanje
učencev, starih med 10 in 12 let. Menijo, da se otroci pri izbiri ne razlikujejo od odraslih ter

da je naslovnica eden pomembnejših kriterijev pri izboru. Najbolj enostavna je učencem

izbira knjig iz zbirke. Knjižničarji opažajo, da je klasična postavitev knjig v knjižnici za
otroke težavna, saj vidijo le hrbtišče knjige. Lohmillerjeva (2008) je na podlagi izbiranja
knjig najstnikov prilagodila način nakupovanja knjig za šolsko knjižnico. Najprej sicer

preveri na internetu, ali je knjiga ponatis, kakšna je naslovnica, prebere uredniške in

uporabniške recenzije ter kakšna je priporočena starost. Na knjigo se poskuša odzvati, tako
kot mladostniki, ki imajo bolj malo potrpljenja, zatorej jo najprej prelista ter oceni ključne
kriterije: občutek knjige v roki, kvalitetna vezava, bele strani, široki robovi, krepka (ne
ležeča in ne izrazito serifna) in velikost pisave. Pri svojem delu opaža, da je naslovnica bolj

pomembna od vezave, zato starejše knjige, ki imajo novejše ponatise, z lepšo naslovnico
preobrazi in jim doda svežino.

Zaradi težav z iskanjem gradiva sta Mackey in Johnston (1996) predlagala 14 taktik, ki bi

učencem pomagale pri lažjem iskanju: npr. sledi avtorju, brskaj, pogovarjaj se s prijatelji,
sledi literarni zvrsti, oglej si naslovnico, začni z eno knjigo iz zbirke, pogovarjaj se z
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učiteljem ali s knjižničarjem. Predloge za izboljšanje knjižničnega kataloga pa imajo tudi

učenci, ki predlagajo vključitev informacij, ali je knjiga del zbirke, kateri so glavni junaki,
čas in kraj dogajanja, emocionalno doživjanje zgodbe (strašljivo, smešno, tragično),

povezave na sliko naslovnice, ilustracije, kratko audio vsebino, odlomek in recenzijo otrok
in knjižničarjev (Beak, 2012).
5.3

DOMAČE BRANJE MED OSNOVNOŠOLCI IN DIJAKI

Domače branje je nepriljubljeno tako med osnovnošolci (74 %) kot srednješolci, isto mnenje

si delijo tudi vrstniki v drugih državah npr. Kanadi (Healy, 2008; Černela, 2000). Tudi v
osnovni šoli opažajo trend upadanja branja knjig za domače branje. Le polovica

osnovnošolcev vedno prebere vse knjige za domače branje, skoraj tretjina pa le včasih.
Domače branje namreč doživljajo kot dolgočasno, zahtevno, suhoparno, napisano v

starinskem slogu in kot preveč moralistično (Creel, 2015). Med dijaki prvih letnikov
ljubljanskih gimnazij in srednjih strokovnih šol je bila izvedena anketa o domačem branju
(Košti, 2000). 78 % dijakov gimnazije prebere vse predpisane knjige za domače branje, med

dijaki srednjih strokovnih šol pa je teh dijakov le 10 %, večina jih namreč prebere samo

nekatera literarna dela (62 %). Če gimnazijci pridobijo informacije o glavnih značilnostih
literarnega dela iz spremne besede in z interneta, dijaki srednjih strokovnih šol pridobijo te
informacije preko sošolcev, interneta in šele nato iz spremne besede v knjigi.

Kratke obnove učenci zato večinoma najdejo na spletu in se tako izognejo branju (Snowball,

2008). Da bi se temu pojavu izognili, v nekaterih šolah učitelji prepuščajo dijakom svobodno

izbiro knjig. Rezultati ameriških dijakov, ki so imeli to možnost, je izredno pozitivna, saj so
izbrali manj dolgočasne knjige, veliko bolj realistične in povezane z njihovim življenjem,
zabavne, poleg tega pa so se osebnostno veliko bolj povezali z besedilom knjige. Na drugi

strani pa so bile te knjige bolj strašljive in so vsebovale več nasilja v primerjavi s predpisanim

seznamom domačega branja (Creel, 2015; Stairs in Burgos, 2010). Žal pri teh raziskavah
niso ugotavljali, na kakšen način in kako so dijaki te knjige izbirali in kateri so bili
prevladujoči kriteriji, da so knjigo izbrali in z veseljem prebrali.
5.4

PROSTOČASNO BRANJE DIJAKOV

Da se bralne navade spreminjajo, je opazno v zadnjih dvajsetih letih, z novimi mediji
(televizija in internet), ki so postali razširjeni in dostopni skoraj vsem srednješolcem.
Prostočasno branje knjig, predvsem leposlovja, z leti upada.
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V letu 1992 izvedena anketa med 366 srednješolci srednje strokovne šole in gimnazije

predstavi odnos takratnih dijakov do knjige: najraje berejo na počitnicah (38 %), saj jih
branje sprošča in zabava (56 %), branju pa dnevno namenijo v povprečju 1,8 ure, kar je

časovno enako kot čas, ki ga namenijo televiziji (Torkar, 1992). Podatki iz raziskave,
izvedene v letu 2000, pa nakazujejo upad branja, saj v prostem času ne bere leposlovja 20 %
gimnazijcev in 34 % dijakov srednjih strokovnih šol (Košti, 2000). Ko pa najdejo kakšno

dobro knjigo, jo ne morejo odložiti in jo preberejo do konca, čeprav branje skrajšuje njihov

nočni spanec. (Snowball, 2008). Žal pa ni navedeno, katere so knjige, ki so jih tako
pritegnile, in po katerih kriterijih so jih našli.

V letu 2012 je bila v okviru projekta Knjigajmo migajmo, izvedena anketa med 5.043 dijaki
44 slovenskih srednjih šol, s katero so želeli proučiti bralne navade srednješolcev. Dijaki

najraje berejo revije in časopise (37 %) ter romane (29 %), vendar jih 13 % sploh ne bere.

Najbolj ključna priporočila za branje so prijatelji (42 %) in družina (27 %), knjižničarjeva
priporočila (11 %) pa so manj pomembna kot priporočila medijskih osebnosti (13 %) (Tuma

in Urankar, 2012). Nizek pa je tudi delež dijakov, ki obiskujejo knjižnice: le 51 % dijakov
redno ali vsaj občasno hodi v splošne knjižnice (Dnevnik, 2010). 45 % ameriških 17-letnikov
bere prostočasne knjige samo enkrat ali dvakrat na leto, po drugi strani pa jih 19 % bere za

zabavo vsak dan (Children, Teens and Reading, 2014). Tudi knjižničarji opozarjajo, da:
»srednješolci najhitreje zapuščajo naš prostor, ker nimajo več toliko prostega časa. Sposodijo

si le kakšen učbenik ali knjigo za domače branje in že odhitijo iz knjižnice« (Knjižnica
Senovo, 2011). Pomanjkanje časa bi težko potrdili, glede na to da mladi dve uri dnevno
namenijo samo televiziji (Kirbiš in Zagorc, 2014).

V okviru raziskovalnih vprašanj nas zanima, kako dijaki izbirajo knjižnično gradivo in v

kolikšni meri zunanja vizualna podoba knjige vpliva na izbor za prostočasno branje pri

mladostnikih. V raziskavi Mikuletič (2012) je 145 dijakov srednje strokovne šole in
gimnazije menilo, da najbolj vplivajo vsebina knjige (52 %), naslov knjige (28 %) in

slikovna oprema knjige (21 %). Ob tem dijaki (67 %) opažajo, da se običajno zunanja

vizualna podoba ujema z vsebino knjige in je hkrati tudi prvi element, ki ga opazijo. Od tega
prvega vtisa je odvisno, ali bodo knjigo prijeli v roke, si ogledali njeno vsebino in jo glede
na svoje interese tudi prebrali. Preko zunanje podobe torej dijaki sklepajo na samo vsebino
knjige, vendar jih tudi 76 % omeni, da so kdaj zaradi naslovnice že napačno izbrali
(Mikuletič, 2012).
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Pomenljiva je ugotovitev ankete, ki so jo izvedli v Pionirski knjižnici, ki je sicer časovno
odmaknjena, vendar še vedno aktualna: 26 vprašanih (od 226) zatrjuje, da si ne morejo sami

poiskati zaželene knjige, ker premalo vedo o knjigi. Na podlagi tega avtorica meni, da je
potrebna knjižnična vzgoja, na drugem mestu pa tudi boljši katalogi in urejenost gradiva

(Novljan, 1981). Tisti, ki ne vedo točnega naslova ali avtorja, vedo samo, da si želijo neko
knjigo, svoje informacijske potrebe pa ne bodo znali ubesediti ali ustrezno uporabiti v nekem

sistemu. Po drugi strani pa mnogi mladostniki ne stopijo po pomoč h knjižničarju, temveč

se raje samostojno lotijo iskanja. S tem sicer ni nič narobe, če bi vedno našli vse, kar iščejo,
in jih neuspešna izkušnja ne bi odvrnila od nadaljnjega iskanja po knjižničnem gradivu in
katalogu.
5.5

PROSTOČASNO BRANJE ODRASLIH IN NAČIN IZBIRE LEPOSLOVJA

Vsak odrasel član slovenskih splošnih knjižnic (iz podatka o številu članov knjižnice prav
tako ne moremo sklepati o dejanskem številu bralcev) naj bi si v letu 2014 izposodil 26 knjig
(BibSiSt, 2014). Razlog za tako nerealne podatke o izposoji gradiva je prištevanje vsakega
podaljšanja k izposoji, saj se gradivo (če le ni rezervirano) pogosto podaljšuje, četudi še ni

potekel rok izposoje. Tudi raziskava Knjiga in bralci 1 navaja, da je le 7 % bralcev knjig
prebralo več kot 20 knjig v preteklem letu (Žnideršič, Podmenik in Kocijan, 1999, str. 34).

Bralci imajo pri iskanju dobre ali prave leposlovne knjige mnogotere načine pridobivanja
informacij, njihovi načini iskanja pa se razlikujejo glede na okoliščine. Bralci prvenstveno
ne dobijo priporočila za branje v knjižnici (Webb, 2012; Rowlands in Nicholas, 2008), prav
tako pa knjižnica ni primarni vir za pridobitev gradiva. V Sloveniji si visok delež vprašanih

(48–52 %) izposoja leposlovje v knjižnici (Kovač et al., 2015; Javnomnenjska raziskava,

2011), kar je enkrat več kot npr. v Avstraliji (ACNielsen, 2014). Ne glede na deleže pa
študije splošnih knjižnic kažejo na to, da sta njihova največja korist in glavna funkcija

izposoja leposlovja (Vakkari in Serola, 2012; Saarinen in Vakkari, 2013). Načini, kako
uporabniki iščejo leposlovje, so različni in številni.
-

Iskanje po policah

V knjižnicah je najpogostejši način iskanja leposlovja samostojno brskanje po policah
(Pogorelec, 2004; Švab in Žumer, 2013; Spiller, 1980), predvsem iskanje na policah s

priporočenim gradivom ali novitetami in med vrnjenimi knjigami (Toyne in Usherwood,

2001). Zatorej sta izredno pomembni postavitev in razvrstitev knjig, ki se med knjižnicami
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še najbolj razlikujeta glede na prostorske možnosti in obseg gradiva. V slovenskih knjižnicah
ureditev leposlovja temelji na Univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK): vrstilec UDK
izraža nacionalno književnost, ki ji delo pripada, in literarno zvrst (npr. 821.163.6-32

slovenska književnost – novele) ter ciljno publiko. Dokazano je, da se izposoja leposlovja
poveča, če knjižnice uredijo gradivo po literarni zvrsti oz. žanru, izpostavijo naslovnice in
postavljajo knjige na višino oči uporabnikov (Baker in Wallace, 2002). Goodallova (1989)

je opisala eksperiment, pri katerem je opazovala izposojo knjig, ki so bile zložene na polici

(povprečna izposoja je bila 0,69). Ko so knjige razvrstili tako, da sta bila vidna naslovnica
in kratek informativni zapis za uporabnika, se je povprečna izposoja povečala na 2,08. Na ta

način je knjiga bolj privlačna, dobi več pozornosti in lažje »ujame« bralca, prav tako je na

tak način omogočeno vsaki knjigi, da je individualno predstavljena in ni le del dolgega
sosledja na polici. Na izposojo leposlovja imajo velik vpliv novo izdane knjige ali »novosti«,

ki so izšle v zadnjih dveh letih (Smith, 1999; Goodall 1989). Podatki več knjižnic v Veliki

Britaniji kažejo, da je 77 % trenutno izposojenih leposlovnih knjig izšlo v zadnjih petih
mesecih in 90 % izposojenih leposlovnih knjig v zadnjem letu (Smith 1999). Poleg nove

vsebine imajo tudi lepši izgled in privilegirano oz. vidno mesto, tudi tako, da je vidna
naslovnica. Naslovnice oz. estetski izgled naslovnice je ključni kriterij, da uporabniki knjigo
vzamejo v roke, za izposojo pa jih morata prepričati kratka vsebina na zadnji strani in avtor
ter/ali zanimiv izgled knjige (Godall, 1989; Ooi in Li Liew, 2011; Spiller, 1980).

Ross (1999, 2000, 2001a, 2001b), ki je izvedla intervjuje med 194 rednimi bralci, navaja, da

je iskanje knjige kompleksen proces in da si bralci želijo pridobiti mnogo informacij o knjigi,
preden se odločijo, da jo izberejo in preberejo: identificirajo avtorja in literarno zvrst,

pregledajo naslovnico in naslov, kratko vsebino na zavihku ali ovitku ter preberejo nekaj

teksta v knjigi. Trije elementi: naslovnica, kratka vsebina na platnicah ali zavihkih in tekst
se pojavljajo kot ključni v procesu izbire knjige tudi v drugih raziskavah (Spiller, 1980; Ooi

in Liew, 2011). Mnogi bralci se omejijo na priljubljeno literarno zvrst in pri njej vztrajajo.
Razloge za branje določene literarne zvrsti so nekateri raziskovalci (Baker in Wallace, 2002)
povezovali s kognitivnimi stili oz. z osebnostjo in bralnim okusom.

Saarinen in Vakkari (2013) navajata, da bralci na podlagi naslova, avtorja in zunanjega

izgleda lahko najdejo dobro leposlovno knjigo, občasnim bralcem pa je pri določanju v

pomoč tudi kratka vsebina na zadnji strani knjige. Na podlagi opazovanja uporabnikov v
splošni knjižnici raziskovalci ugotavljajo, da nekateri uporabniki iščejo točno določen
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naslov, drugi želijo določenega avtorja zaradi sloga pisanja in žanra, nekateri so izbirali

glede na posebne vsebinske lastnosti knjig (določena fabulativna struktura in razumljivost
zgodbe), posebnih fizičnih lastnosti knjig (velik tisk, barva papirja, debelina in teža knjige).

Določena skupina uporabnikov pa zaupa izboru knjižničarja in drugih bralcev, ko iščejo med
vrnjenimi knjigami (Rozman Salobir v Horjak, 2010).
-

Knjižnični katalog

V letu 2013 bilo v Sloveniji izdanih 925 naslovov leposlovja (Kovač et al., 2015). Nemogoče
bi bilo, da bi knjižničarji poznali vsa leposlovna dela, ki izidejo v tekočem letu, zato je

pomembno, da katalog omogoča učinkovito iskanje leposlovja tako za uporabnika kot tudi
za knjižničarja.

Uporaba knjižničnega kataloga se razlikuje glede na vrsto gradiva, uporabniško skupino,
uporabo pa so preučevali z različnimi raziskovalnimi metodami. Za potrebe iskanja

leposlovnega gradiva se le 22 % vprašanih poslužuje kataloga (Pogorelec, 2004; Goodall,
1989). Mnogi raziskovalci so se ukvarjali s tematiko iskanja leposlovja v knjižničnem

katalogu in pomembnostjo bibliografskih elementov za identifikacijo in izbiro. Susan
Ackers je že leta 1931 ugotovila, da se uporablja relativno majhen del podatkov iz

kataložnega vpisa: predvsem imena avtorjev, naslov in leto izida, zelo redko pa knjižno
zbirko, podatke o ilustracijah in velikost knjige (Petek, 1998). Čeprav je podatek časovno

odmaknjen, je vseeno aktualen z vidika, da se nabor bibliografskih podatkov ni spremenil in
so ti še vedno iz časa listkovnega kataloga. Pogorelec (2004) v svoji študiji ugotavlja, da so

prevladujoči iskalni kriteriji v knjižničnem katalogu avtor, tema, naslov in literarna zvrst, pri

iskanju v knjižnici pa tudi nacionalno-jezikovna pripadnost avtorja. Podobne zaključke poda
tudi Hider (2008), kjer 105 uporabnikov ugotavlja, da iskanje po katalogu temelji na ključnih
besedah, naslovu, avtorju in predmetnih oznakah. Za identifikacijo gradiva pa so potrebni
tudi: leto izida, številka letnika in kratka vsebina, kot dodatna občasna elementa pa tudi

naslovnica in recenzija. Pri izbiri gradiva je pomemben še naslov zbirke, izdaja in ciljna
skupina. Najbolj so uporabniki prizanesljivi oz. najlažje pogrešajo, če so napake ali ni

podatka pri ISBN-ju in fizičnem opisu, pri naslovu ali kratki vsebini pa ne. Uporabniki imajo
namreč velika pričakovanja od bibliografskih zapisov, ki naj bi bili kvalitetni, in opazijo
najmanjšo napako ter jo vidijo kot pomemebno.
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V času izvedbe Hiderjeve raziskave še ni bilo toliko novejših katalogov in obogatenih
bibliografskih zapisov, poleg tega pa je omejena na obstoječe bibliografske sisteme,

možnosti, ki jih sistem ponuja za iskanje, in bibliografske elemente, ki jih bibliografski zapis
vsebuje. Kasneje sta Hider in Liu (2013) izvedla raziskavo z 20 udeleženci, ki so v
knjižničnem katalogu morali opraviti 10 vnaprej zasnovanih nalog. Izpostavljeni so

najpomembnejši bibliografski elementi: naslov, avtor, relacije med deli in različnimi

verzijami ter povzetek vsebine. Ugotovila sta, da uporabniki uporabljajo tiste elemente, ki
so navedeni v katalogu, ter da so nekateri elementi bolj uporabni za knjižničarja kot
»končnega uporabnika«. Z analizo sistemskih dnevnikov je Merica (2011) ugotovila, da

večina uporabnikov v katalogu COBIB išče po naslovu (37 %), avtorju (28 %) in vsebini (27

%). Delni vpogled v iskanje po katalogu prikazujejo tudi rezultati, pridobljeni z anketno

metodo, da uporabniki iščejo po ključnih besedah (84 %), naslovu (70 %) in predmetnih

oznakah (26 %) in tri četrtine vprašanih tudi omejuje zadetke z vrsto knjižničnega gradiva,
letnico izida, jezikom (Marn, 2012).

Iskanje po znanem gradivu je na nek način varno in omogoča večjo uspešnost, ki je odvisna
od kakovosti katalogizacije in usposobljenosti uporabnika za iskanje. Tudi knjižničarji

menijo, da je uporabnikovo nepoznavanje strategij in tehnik iskanja ključni vzrok za
neuspešno iskanje. Očitno je, da se uporabniki ne udeležujejo tečajev za iskanje in se zatorej
njihove težave z sistemom prepogosto povezuje z nezadostnim poznavanjem sistema. Kljub
temu je vprašanje, ali bodo vsi uporabniki, četudi se udeležijo tečajev za iskanje po katalogu,

vedno znali svojo informacijsko potrebo zastaviti v obliki, da jo sistem razume. Morda se

bodo resda izognili iskanju brez zadetkov, ostaja pa problem dolgih seznamov zadetkov.
Kako naj uporabnik razlikuje med številnimi podobnimi zadetki v knjižničnem katalogu?

Chang (2010) je z metodo opazovanja in intervjujev ugotovila, da predvsem kratki povzetki
vsebine in naslovnica pomagajo pri izbiri med dvema različnima verzijama istega naslova.

Pomembnost verzij in njihovo zamenljivost sta proučevali Allyson Carlyle in Samantha R.
Becker (2008), ki sta z intervjujem med 51 študenti izven knjižničnega okolja ugotavljali, v
kakšen primeru sta dve knjigi zamenljivi, s tem pa tudi razlike med verzijami. Vprašani naj

bi želeli točno določeno knjigo, raziskovalki pa sta jih spraševali, ali bi vzeli druge verzije

(drugega založnika, skrajšane, originalne verzije, z večjim tiskom, na drugih medijih itd.),
če želene knjige ne bi bilo na voljo. Raziskava je pokazala, da so zamenljive skrajšane verzije

za originalne verzije (vendar ne obratno), verzije s komentarji, različni prevodi, e-knjige in
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večji tisk, različne vezave, presenetljivo tudi nadaljevanje, nikakor pa niso zamenljive
verzije za otroke, dramatizacije, priročnik za branje določenega romana ter skrajšane verzije.

Pisanski (2009) je izvedel raziskavo med 30 odraslimi (izven prostorov knjižnice), s katero
je želel ugotoviti, kdaj sta dve publikaciji med seboj zamenljivi, in analiziral, katere atribute

– bibliografske elemente so udeleženci najbolj opazili, ko so presojali razlikovanje dveh
verzij. Uporabil je deset parov, v večini primerov knjig, in najpogosteje omenjeni elementi

so: vsebina (29), medij, besedilo (29), starost (28), format (24), avtor (23), vizualni elementi
(23), naslov (20), število zvezkov (20), slikovni material (17), dodano gradivo (16), založnik

(13), ciljna skupina (12), oblikovanje strani (11), zbirka (11), povezava s filmom (11),
prevajalec (10), manj kot desetkrat pa so bili med drugim omenjeni tudi avtor dodanega

besedila, število poglavij, cena in vonj. Zanimivo je, da je samo eden od udeležencev omenil
kraj založbe, ki je v ISBD-ju predpisan oz. obvezen element. Zamenljivost je največja pri

enotah iste pojavne oblike, sledijo različne pojavne oblike iste izrazne oblike (glavna razlika

pri izdaji) in različne izrazne oblike istega dela (razlika pri jeziku). Najmanj zamenljivi pa
so pari, v katerih sta bila knjiga in film. Tudi Mateja Leskovec (2005) v svoji raziskavi
omenja potrebo po iskanju in razlikovanju različnih verzij, predvsem za različne uporabniške
skupine in v različnih okoliščinah, npr.: verzije iz določene zbirke, verzije s slikami

(predšolski otroci), skrajšane verzije (predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci),
celotna besedila (dobri bralci).

Eden od poskusov za boljšo uporabnikovo izkušnjo in povečanje uporabe knjižnic ter

knjižničnega kataloga so raziskave, ki proučujejo pomen obogatenih bibliografskih zapisov.
To pomeni, da obstoječim bibliografskim zapisom dodajajo nove elemente, kot npr.
naslovnico knjige, kazalo, povzetke vsebine, recenzije, povezavo na druge vire, ter tako

poskušajo izboljšati iskanje v mnogih knjižničnih katalogih naslednjih generacij (npr.

Ballard in Blaine, 2011; Chickering in Yang, 2014). Pöntinen in Vakkari (2013) sta z metodo
sledenja pogledu med 30 udeleženci primerjala uporabo tradicionalnega in obogatenega
knjižničnega kataloga za iskanje leposlovja. Ugotovila sta, da so se udeleženci odločali na
podlagi zunanjih lastnosti knjige in opis vsebine ni imel ključnega pomena. Obogateni

katalogi pa imajo tudi vpliv na večjo knjižnično izposojo (Tosaka in Weng, 2011).
Nerealiziranih ostaja veliko predlogov: izboljšan vsebinski vpis v katalogu, vključevanje
ocenjevanja, uporabniškega označevanja (ang. tagging) in opisovanja vtisov. Zaradi

pomanjkljivosti v opisu s klasifikacijskimi in predmetnimi oznakami nekatere knjižnice
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vsebinski opis bogatijo z anotacijami. Te so lahko različno dolge (od ene do več povedi) in
lahko obsegajo le informacije o zgodbi in glavnih junakih, lahko pa tudi podatke o doživetju
bralca ob branju zgodbe (privlačno, napeto branje), spoznanje ob zgodbi oz. nauk zgodbe ali
tudi podatke o knjigi in avtorju. Čeprav je podatek o naslovu izvirnika (da bi uporabnik preko

njega prišel do prevodov v različne jezike) neobvezen, a priporočen, je tako v slovenskem
kot nekaterih drugih katalogih večkrat izpuščen (Šauperl, 2009). Anketirani uporabniki

Knjižnice Prežihov Voranc v Ljubljani menijo, da bi moral zapis v katalogu COBISS

vsebovati kratko vsebino, ki je napisana tudi na platnici knjige, in vključiti možnost iskanja
po literarni vrsti (Leskovec, 2005).

Zanimiva je raziskava 2.100 obogatenih bibliografskih zapisov, ki so bili izbrani iz
katalogov šestih kanadskih knjižnic. Samo 5 % nima navedenega podatka o prevajalcu, ob

tem pa ni jasno predstavljeno, ali je v katalogu vedno zapisano, iz katerega jezika je bil
prevod narejen (Dali in Alsabbagh, 2014). Na podlagi imena prevajalca se lahko namreč

samo ugiba, kateri je originalni jezik, predvsem če prevajalec prevaja iz različnih jezikov.
Jezik, iz katerega je bilo delo prevedeno, in prevajalec omogočata uporabnikom
identifikacijo izrazne oblike, kar predstavlja večje možnosti tudi za izboljšanje katalogov po
modelu FZBZ in frbrizacijo.

Nezadovoljstvo in zelo majhna uporaba kataloga kot pomoč pri iskanju leposlovja bi morala

predstavljati resno opozorilo in iskanje možnosti za večjo angažiranost knjižničarjev za
drugačen katalog: drugačno katalogizacijo, ki bi vsebovala tiste elemente, ki jih uporabnik
potrebuje pri iskanju, identificiranju in raziskovanju gradiva, drugačen prikaz zadetkov,
povezovanje med bibliografskimi zapisi in med deli ter nasploh večjo fleksibilnost kataloga.

Kot tretjo možnost, poleg samostojnega iskanja po policah in iskanja po knjižničnem

katalogu, se pri iskanju leposlovja skoraj 30 % uporabnikov obrne po pomoč h knjižničarju
(Pogorelec, 2004), vendar pa v raziskavi Jennings in Sear (Goodall, 1989) 69 % vprašanih

ni bilo zadovoljnih z njihovimi nasveti, češ da niso uporabni, še več, Goodall (1989) navaja,
da jih 80 % ne želi pomoči knjižničarja.

Knjižničarji (anketiranih je bilo 15 knjižničarjev v 15 slovenskih knjižnicah) se seznanjajo s

knjižnimi novostmi tako, da preberejo novo izdajo knjige (40 %), sledijo izdajateljskim
dejavnostim (26 %), spremljajo strokovno literaturo (le dva), prav tako pa dva knjižničarja

bereta določene časopisne rubrike. Uporabnike motivirajo za branje leposlovja tako, da jim

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

90

povedo svoje bralne vtise (40 %) in jih seznanijo z vsebino knjige (26, 7 %), prav toliko pa
se jih sklicuje na avtorjeva prejšnja dela. Svojim uporabnikom svetujejo predvsem

leposlovje tujih avtorjev (46 %), tako tuje kot slovenske avtorje (40 %) in nazadnje domače
avtorje (13,3 %). Zelo redko uporabnike vprašajo, kaj menijo o vsebini knjige (14 %

knjižničarjev), odgovori so dober vir informacij za knjižničarja (informiranje o vsebini, lažje

nadaljnje svetovanje pri iskanju primernega leposlovja za bralca), drugim bralcem in ne

nazadnje tudi informacija o možnostih za spremembo nabavne politike knjižnice (Kežman,
1998).

Uporabniki bodo zadovoljni tudi, če bodo lahko locirali želeno gradivo hitro in enostavno
brez pomoči osebja, čeprav se zaradi tega ne bo povečala izposoja (Moyer, 2005).
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RAZISKAVE

Raziskave so bile izvedene na podlagi različnih raziskovalnih metod. Glede na naša

raziskovalna vprašanja smo se odločili za različne metode zbiranja podatkov: spletno anketo,
intervju in opazovanje ter fokusno skupino. Odločitev za različne metode zbiranja je
temeljila na specifičnih značilnosti različnih uporabniških skupin (srednješolci, odrasli,

starši predšolskih otrok, knjižničarji) in v različnih okoljih (v knjižnicah in izven te
institucije).

Intervju je zelo pogosto uporabljen v informacijski znanosti in bibliotekarstvu, saj je
prilagodljiva tehnika za zbiranje podatkov, ki temelji na pogovoru. Zasnovan mora biti na

podlagi natančno opredeljenih ciljev oz. raziskovalnih vprašanj. Njegove prednosti so, da
omogoča takojšnje odgovore, spraševalec pa z dodatnimi vprašanji poglablja in precizira
udeleženčeve odgovore. Izpraševalcu omogoča popolno prilagoditev situaciji in dodatno

pojasnjevanje. Intervju lahko ločimo na nestrukturiran in strukturiran. Pri slednjem so

vprašanja in njihovo zaporedje vnaprej določeni. Glede načina izvedbe je več možnosti,
najpogostejši pa je osebni intervju. Intervju se običajno izvede na manjšem vzorcu, saj je
časovno potraten. Od spraševalca se zahteva dobro poznavanje raziskovalnega področja,

splošno razgledanost, nevsiljivost, koncentracijo, pozornost, izkušenost in obvladovanje

različnih situacij, da pridobi kvalitetne podatke. Intervju pa nikoli ne more biti povsem
objektiven, saj osebnega vpliva ne moremo izključiti (Pickard, 2013; Connaway in Powell,
2010).

V naši raziskavi sta bila največkrat izbrana intervju in opazovanje. Z intervjujem bi dobili le
delne odgovore o obnašanju oseb v realni situaciji, z opazovanjem pri konkretno zastavljeni
nalogi pa smo dobili boljši vpogled v proces uporabniških opravil. Glede na različne kriterije

(namen, vsebino, način izvedbe ipd.) je bil uporabljen standardiziran intervju, ki je tako
formalno kot vsebinsko strukturiran, vprašanja so bila pripravljena vnaprej, nekatera so bila
odprtega, druga zaprtega tipa. Intervju ima to prednost, da se intervjuvancem po potrebi

pojasni vprašanje, doda podvprašanja in intervjuvanci pojasnjujejo svoje odgovore. Na ta

način so odgovori veliko bolj kompleksni in omogočajo večji uvid v način razmišljanja.
Neverbalna komunikacija in način odgovora pa omogočata, da se hitreje prepozna zadrego,
nerazumevanje.
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Neverbalno komunikacijo je mogoče prepoznavati tudi pri fokusni skupini, ki je nekakšen
skupinski pogovor (od 5 do 8 ljudi). Namen fokusne skupine je interakcija med člani
skupine, opazovanje odzivov na poglede drugih ter reakcije na drugačne poglede in

nestrinjanje. Pripravljen je nabor vprašanj, ki jih postavlja izpraševalec, vendar se običajno

dotika majhnega števila tem, da pogovor ostane dovolj poglobljen in v sprejemljivem
časovnem okviru. Prav tako kot intervju vodenje fokusne skupine zahteva dobrega voditelja,
ki bo znal vzpodbujati pogovor, omogočal vsem udeležencem, da izrazijo svoje mnenje,
hkrati pa znal zadržati svoje mnenje (Pickard, 2013; Moore, 2006).

Pri izvedbi fokusne skupine, ki so jo sestavljali knjižničarji, smo metodo kombinirali tudi z
zastavljenimi individualnimi nalogami. Tako je vsakdo izbral atribute, za katere meni, da so

pomembni, vendar neodvisno od mnenja drugih, kasneje pa se je na podlagi narejene naloge
razvil nadaljnji pogovor v skupini.

V preglednici 3 je predstavljenih nekaj osnovnih informacij vseh devetih uporabniških

študij. Raziskave so razvrščene glede na starost uporabniških skupin, ki smo jih proučevali.
Pripisani so število udeležencev pri posamezni raziskavi, uporabljena raziskovalna metoda
ter čas in kraj izvedbe.

Raziskave so bile izvedene z različnimi metodološkimi pristopi, v različnih krajih Slovenije,
v obdobju med januarjem 2010 in decembrom 2014. Skupno sta sodelovala 502 udeleženca,

po večini uporabnika splošnih knjižnic, in 142 knjižničarjev, med katerimi so prevladovali
osnovnošolski knjižničarji, ki so odgovarjali na spletno anketo. Slednja je bila tudi prva v
nizu raziskav.

srednješolci

odrasli

odrasli

odrasli

odrasli

3.

4.

5.

6.
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knjižničarji
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intervju
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april 2014
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november 2011

julij–avgust
2011 in avgust
2014
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STARŠI PREDŠOLSKIH OTROK

Predšolski otroci so skupina uporabnikov knjižnice, ki so na eni strani nesamostojni uporabniki
in prihajajo v knjižnico v spremstvu odrasle osebe, običajno staršev, na drugi strani pa so po

večini nebralci (nekateri otroci sicer v tem obdobju tudi že berejo) in posledično sklepamo, da
ne uporabljajo knjižničnega kataloga. Ker so knjige za otroke značilno drugačne od knjig,

namenjenih odraslim bralcem, smo se z raziskavo o slikanicah osredotočili na starše predšolskih

otrok in z metodo intervjuja in opazovanja ugotavljali, kateri bibliografski podatki so jim za
iskanje slikanic najpomembnejši.
6.1.1 Raziskovalna vprašanja

Postavljena so bila naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Kako starši iščejo slikanice za otroke v knjižnicah in knjigarnah?

Kateri so najpomembnejši bibliografski elementi v bibliografskem zapisu in ali
bibliografski zapisi omogočajo identifikacijo želenega gradiva?

Kako starši izbirajo med različnimi verzijami dela med bibliografskimi zapisi v
knjižničnem katalogu in na knjižnih policah?

6.1.2 Metodologija

Raziskavo smo izvedli med starši predšolskih otrok, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji,
julija in avgusta 2011 in avgusta 2014. Uporabljen je bil polstrukturiran vprašalnik in v prvem

delu so se vprašanja nanašala na branje knjig, slikanic, način pridobivanja knjig, kateri so
kriteriji za izbor, kako pridobijo informacije o knjigi, kako uporabljajo knjižnice in knjigarne.

V drugem delu vprašalnika nas je zanimalo, ali v zapisu opisana knjiga (delo Pepelka) ustreza
in ali udeleženci razlikujejo med dvema besediloma z istim naslovom. Na ta način smo

preverjali opravila uporabnikov pri iskanju in uporabi knjižničnih katalogov. Podali smo
namišljeno situacijo, da si želijo izposoditi pravljico Pepelka za svojega otroka. Izbrali smo šest

verzij Pepelke, ki so se nahajale na mladinskem oddelku v knjižnici Ivana Tavčarja v Škofji
Loki (preglednica 4). Predvidevali smo, da so vse namenjene najmlajšim otrokom (0–10 let),
ker so bile postavljene na policah stopnje C (priloga 1).

2005

1988

Leto

8 str., ilustr., 27
cm
961-226-739-1
222753024

86-36-10569-2
((Kart.))

1345794

ISBN

COBISS.SI-ID

Ljubljana:
Karantanija

16 str., barvne.
ilustr., 17×17
cm

Ljubljana:
Cankarjeva
založba
(Zagreb:
Grafički zavod
Hrvatske)

slovenski

Fizični opis

Založništvo in
izdelava

Jezik

slovenski

slikanica

kratka proza

Pepelka

Vrsta/vsebina

Naslov

Avtor
Pepelka

2
[priredila
Snežana
Pejaković ;
prevedla Ljubica
Karim Rodošek]

1

povedala
Heather Amery
; ilustriral
Stephen
Cartwright

Številka
bibliografskega
zapisa / Atribut

228190720

3971072

86-11-01347-6

86-11-15986-1:14,56
EUR 978-86-1115986-7

36295424

961-214-017-0

8 str., barvne
ilustr., 24 cm

Ljubljana:
Egmont:
Mladinska knjiga
(v Skalici: [s. n.])

Ljubljana:
Mladinska knjiga
(Ljubljana: Učne
delavnice)
18 str., barvne
ilustr., 27 cm

1993

slovenski

slikanica

Pepelka

Walt Disney

5

1988

slovenski

pravljice

Pepelka

prevedel Jože
Šmit ; ilustrirala
Danica Rusjan

4

31 str., barvne ilustr.,
30 cm

Ljubljana: Mladinska
knjiga (Maribor: Matisk)

2006

slovenski

slikanica

Pepelka

Jacob in Wilhelm
Grimm ; ilustrairala
Alenka Sottler ;
[prevedla Polonca
Kovač]

3

35546881

86-377-0711-4

30 str., barvne
ilustr., 22 cm

Maribor: Obzorja
(Ljubljana:
Ljudska pravica)

1994

slovenski

pravljice

Pepelka

po Charlesu
Perraultu priredil
Janko Moder ;
ilustracije Roberto
Innocenti

6
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Preglednica 4: Podatki publikacij Pepelke, uporabljenih v raziskavi
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Slika 7: Izbrane publikacije z naslovom Pepelka

Verzije naslova Pepelke so bile izbrane na podlagi (slika 7):

- različnih verzij (izvirno besedilo, skrajšana verzija, priredba),
- velikih in malih tiskanih črk,

- različnih velikosti knjige (17 cm–30 cm) in debeline listov ter debeline naslovnice,
- različne razporeditve teksta in ilustracij,
- različnih zvrsti ilustracij.

V katalogu bi dobili precej zadetkov: npr. v vzajemnem katalogu bi z naslovom Pepelka dobili
312 zadetkov, v lokalnem katalogu Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka samo 17 zadetkov.
Natisnjenih je bilo šest kratkih bibliografskih zapisov, vsi z naslovom Pepelka (slika 8).

Slika 8: Primer TIP 1, enega od šestih bibliografskih zapisov
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6.1.3 Podatki o sodelujočih

Osebni intervju smo opravili s 36 starši (26 mamami in 10 očeti) različnih starosti (25–44 let),

različnih stopenj formalne izobrazbe (od poklicne srednje šole do doktorata znanosti) in

poklicev (sobarica, vojak, predavatelj/ica na fakulteti, učitelj/ica, vzgojiteljica, administratorka,
prodajalka, mama gospodinja, kmet, pravnik). Vprašani so imeli v družini predšolskega otroka

– do šestega leta starosti, imeli so različno število otrok (od enega do pet), polovica je bila
deklic, polovica dečkov, iz različnih pokrajin Slovenije (največ v okolici Škofje Loke in Kopra).

Vzorec je bil priložnosten in k sodelovanju so bili povabljeni očetje in mame, ki so bili skupaj
s svojimi otroki izven prostorov knjižnice: v parku, na igriščih in igralih, na plaži, sprehajališčih
… Načrtno smo se izognili knjižničnemu okolju, da ne bi izključili staršev, ki ne obiskujejo
knjižnic in ne uporabljajo knjižničnega kataloga.
6.1.4 Rezultati raziskave

V uvodnem delu smo želeli izvedeti, kje in kako starši pridobijo slikanice za predšolske otroke,

na katere kriterije so pozorni pri izbiri v trgovini ali knjigarni, knjižnici in knjižničnem katalogu.
Podrobneje smo jih vprašali o določenih specifičnih elementih slikanice: velikosti in tipu črk,

jeziku slikanice, ilustracijah, vrstah slikanic in verzijah nekega dela ter povezanih delih.
Zanimalo nas je tudi, katere elemente si zapomnijo, če pozabijo naslov ali avtorja knjige in ali
se poslužujejo pomoči knjižničarjev in knjigarnarjev.

Predpostavlja se, da otrok pridobi osnovne veščine za razvoj branja, pisanja in seznanjanja s

črkami že v predšolskem obdobju. Naši rezultati kažejo, da večini staršev ni pomembno, da je
besedilo napisano z velikimi tiskanimi črkami, medtem ko jim je velikost pisave veliko bolj

pomembna. Velik vpliv na te odgovore ima slabovidnost enega od staršev ali otroka ter če je v

družini otrok s posebnimi potrebami. Velike tiskane črke nekateri starši povezujejo tudi s
poenostavljenostjo zgodbe, na drugi strani pa majhno pisavo povezujejo z natrpanostjo in
predpostavljajo, da bo otrok težje ohranil daljšo koncentracijo pri poslušanju zgodbe.

Zanimalo nas je, ali je staršem pomembno vedenje, da imajo na voljo knjige z istim naslovom

tudi v drugih jezikih. Večina (28 odgovorov) meni, da jim je vseeno, osmim staršem (med njimi
prevladujejo starši, ki živijo na dvojezičnem območju) bi bila ta informacija pomembna. Nekaj

jih je omenilo, da bi jim bilo to vedenje zanimivo kasneje, ko se bodo otroci učili tujih jezikov.

Mnenja o zgodnjem učenju tujih jezikov so si še vedno deljena, kajti nekateri so izpostavili, da
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berejo samo v maternem jeziku, drugi berejo tudi v drugih jezikih, npr. v angleščini in
italijanščini.

Zanimalo nas je, ali želijo vedeti, da z istim naslovom knjige obstaja tudi risanka (Pika

Nogavička, Nodi), film (Knjiga o džungli), CD s pesmicami (Maček Muri), video igrica
(Mojster Miha) itd. Več kot polovice staršev, med katerimi prevladujejo očetje, to ne zanima
(19 odgovorov), skoraj toliko (21 odgovorov) pa se jih tudi ne meni za informacijo, da poleg

knjige obstaja še priročnik/navodila za starše. Vendar obstaja tretjina staršev (12 odgovorov),

ki bi jim bilo pomembno vedeti, da poleg otroške knjige obstaja priročnik za starše in da so
zadaj

v

knjigi

navedene

dejavnosti

za

branje

(npr.

zbirka

Knjigobube).

Slika 9: Posebne slikanice

Na knjižnem trgu je velika izbira otroških knjig (slika 9) z različno vsebino in obliko (avto,
račka), narejenih iz različnih materialov (različne vrste papirja, oblečene z blagom), vsebujejo

okenca za odkrivanje ali puzzle, zvočne posnetke (pesmice, glasovi živali), so drugačne na otip,
vsebujejo lutke ali magnete v obliki živali ali ljudi, da jih otrok poljubno prestavlja po magnetni
površini knjige …

Staršem je všeč, da imajo na razpolago takšne, »posebne« vrste slikanic (66 %), ker otroke te

knjige bolj motivirajo, da se dlje časa zadržujejo ob slikanici, in menijo, da otroku pomagajo
pri razvoju finomotorike.

Če bi imeli starši na voljo dve slikanici z istim naslovom in isto zgodbo, vendar bi bila ena

navadna, druga pa »posebna«, bi polovica staršev (18 odgovorov) izbrala navadno, druga
polovica (16 odgovorov) pa posebno slikanico, dva starša pa se nista mogla odločiti, ker pri
obeh vrstah slikanic vidita prednosti. To pomeni, da bi morali katalogi jasno prikazati
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uporabniku vrsto slikanice. Prav tako bi morali knjižničarji svoje uporabnike bolj jasno
opozoriti, da knjižnica ponuja tovrstne knjige, in predstaviti njihovo lokacijo.
-

Verzije

Mnogi naslovi otroških pravljic imajo veliko število verzij. Če omenimo samo najbolj
priljubljene in znane naslove, npr. Rdeča kapica, Pepelka, imajo le-ti mnogo verzij, ki se med
seboj bolj ali manj razlikujejo: nekatere so skrajšane, še bolj prilagojene za majhne otroke (še

bolj skrajšano besedilo, debelejši listi papirja itd.), predelane, cenzurirane (npr. pred letom 1990

so v Sloveniji morali prevajalci iz besedil odstranjevati verske izraze, simbole itd.), različnih
prevodov, ilustracij itd.

Z najvišjima ocenama (4 in 5) je 19 staršev ocenilo pomen vedenja, da obstajajo različne

verzije, večini (29 odgovorov) pa je zelo pomembno, katero verzijo dobijo: 16 staršev izrecno
želi originalno verzijo, 9 staršev se odloča za skrajšano verzijo, ker zelo majhni otroci še niso
zmožni tolikšne koncentracije.

Najpogostejši način ugotavljanja obstoja več verzij je brskanje po policah knjižnic in knjigarn,

nekateri pa se zanašajo na svoje znanje in spomine iz otroštva, samo sedem, (od tega jih je

polovica krajši čas delala oz. še dela v knjižnici) pa jih to ugotovi s pomočjo kataloga, kjer za
vpisan naslov knjige dobijo zelo veliko število zadetkov. Pozitivno presenetljiv je podatek, da
od 36 staršev samo 4 ne hodijo v knjižnico s svojim predšolskimi otroki.

Pomembnost verzij
4; 11%

7; 20%

9; 25%
16; 44%

NE

DA, originalna verzija
DA, skrajšana verzija

DA, enkrat ena, drugič druga

Graf 3: Vam je pomembno, katero verzijo dobite za svojega otroka?
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Brskanje po policah

Vprašani so najraje sami iskali knjige z brskanjem po policah knjižnic in knjigarn. Spodnji graf
prikazuje, na katere elemente knjige so bili najbolj pozorni.

Kriteriji za izbiro knjig
velikost tiska

enostavnost besedila

cena

ustreznost starosti otroka
debelina listov

naslov

knjigarna

celoten izgled knjige

dolžina zgodbe

knjižnica

velikost knjige

naslovnica
vsebina

ilustracije

0

5

10

15

število odgovorov

20

25

Graf 4: Splošni kriteriji za izbiro knjig
Najbolj izstopajoča kriterija za izbor knjige v knjižnici in knjigarni sta ilustracije in vsebina

knjige. S pomočjo teh dveh kriterijev starši ocenijo primernost knjige za svojega otroka. Sledi

naslovnica, ki privlači ali odbija, ob tem pa starši omenijo, da se zavedajo, da je to njihova
subjektivna ocena. Zanimiv je kriterij velikost knjige, kajti na eni strani želijo, da je knjiga

manjša, »da jo bo otrok lahko nosil okrog«, na drugi strani pa želijo večjo knjigo zaradi večjih
ilustracij in tiska. Dolžina zgodbe in količina teksta na posamezni strani sta pomemben kriterij

za večerno branje. Prav tako je subjektiven kriterij celoten izgled knjige, ki je opredeljen kot
skupek različnih kriterijev: ilustracija, pisava, razporeditev teksta in ilustracij, oblikovanost

naslovnice. Starši se odločijo za izposojo tudi zaradi naslova slikanice in debeline listov, ki so
primernejši za dojenčke in malčke. Slednje pa je bolj kot v knjižnici pomembno v knjigarni, na

odločitev pa vsekakor vpliva starost otroka. Pri iskanju na policah knjigarn in trgovin so bili
odgovori podobni iskanju v knjižnici, le da so bili še bolj pozorni na velikost črk, starosti
primerno vsebino, enostavnost besedila in seveda ceno.
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Iskanje knjige: pomoč osebja in katalogov

Večina staršev (25; 70 %) knjigarnarjev in knjižničarjev ne vpraša za pomoč, drugi sprašujejo
knjigarnarja za pomoč po naslednjih kriterijih: temi, primernosti za starost otroka, kje se knjiga

nahaja oz. če iščejo točno določen naslov. S podobnimi vprašanji se srečujejo tudi knjižničarji,
le da jih sprašujejo tudi po: nadaljevanjih knjige, naslovu knjige, ker poznajo le film, glavnega

lika/junaka, če vedo le vsebino, koliko je knjiga velika in ko iščejo kartonko. Uporabniki si

zapomnijo predvsem vsebino (58 %), naslovnico (32 %) in naslov (32 %) ter avtorja (19 %).
Kadar ne poznajo naslova ali avtorja, opišejo knjigo prodajalcu oz. knjigarnarju s kratkim

povzetkom vsebine knjige, naštejejo glavne like, opišejo izgled, barve naslovnice, naslovnico
in velikost knjige.

Uporabniki se poslužujejo knjižničnih katalogov v zelo majhnem številu (6 odgovorov; 19 %)

in iščejo po kombinaciji različnih podatkov: naslovu (4 odgovori), avtorju (2 odgovora),
ključnih besedah, zbirki, zvrsti, letu izida ter občasno tudi kodi za predvidene uporabnike.
-

Iskanje Pepelke v bibliografskih zapisih TIP 1

S COBISS-om so se mnogi vprašani že seznanili v času študija ali ko so iskali ustrezno gradivo

zase. Kljub temu so mnogi vzdihnili, ko so dobili natisnjene bibliografske zapise, t. i. TIP 1,
dve mami pa tudi komentirali: »Če bi mi knjižničarka rekla, naj iščem po katalogu, bi šla kar
domov in ne bi ničesar vzela,« ali »Se sploh ne znajdem!«

število odgovorov

30

Najpomembnejši atributi v bibliografskem zapisu

25
20
15
10
5
0

avtor

leto izdaje

žanr

ilustracije

obseg prevajalec založnik
strani

Graf 5: Najpomembnejši atributi v bibliografskem zapisu

velikost ilustrator
knjige
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Kriteriji za izbor so osredotočeni zgolj na podatke, ki so na voljo. Prvi in najpogostejši kriterij

je avtor (27 odgovorov). Drugi najpogostejši kriterij (21 odgovorov) je leto izdaje; iskali so
predvsem najnovejšo oz. najstarejšo izdajo, z obrazložitvijo, da so starejše knjige preverjene.
Sledi kriterij literarne zvrsti, ki je imel tudi vlogo izločanja, če je knjiga ilustrirana, obseg strani,

na podlagi katerega so starši presojali ustrezno dolžino, prevajalec (»zaradi prevajalke Polonce
Kovač, ki je znana po dobrih prevodih«), založba ter nazadnje velikost knjige in ilustrator.
Zgoraj našteti kriteriji so bili na eni strani odločilni za izbor, na drugi strani pa so lahko bili
kriterij izločitve.

Najpogosteje (19 odgovorov) so se starši odločili za Pepelko bratov Grimm, ki je bila med
ponujenimi najnovejša (2006). Odločili so se na na osnovi leta izida (najnovejša) in ker gre za
»original« (Jacob in Wilhelm Grimm). Zaradi avtorja in leta izida (tokrat najstarejša letnica),

jih je osem izbralo »preverjeno in dobro« Pepelko. Zaradi »lepih ilustracij« jih je šest izbralo
Walt Disney-evo Pepelko, trije so se odločili za Pepelko, ki je izšla pri založbi Karantanija,

zaradi manjšega obsega. Nihče ni izbral knjige avtorja Perraulta ali Healther, ker so ocenili, da
»gre za predelave«.

Glede na izbrani bibliografski zapis so vprašani dobil v roke izbrano knjigo v fizični obliki, da
so jo lahko pogledali, prelistali in izrazili zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo.

število odgovorov

20

(Ne)zadovoljstvo z izbrano knjigo na podlagi bibliografskega
zapisa
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10

nezadovoljstvo
zadovoljstvo

5
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številka bibliografskega zapisa
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6

Graf 6: (Ne)zadovoljstvo z izbrano knjigo na podlagi izbire v bibliografskem zapisu TIP 1

Dve tretjini (66 %; 24 odgovorov) z izbrano knjigo nista bili zadovoljni. Nezadovoljstvo so
izrazili zaradi ilustracij, preveč ali premalo teksta oz. skrajšane verzije in premajhne pisave.
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Izbira med fizičnimi oblikami

Vprašanim se je nato ponudilo še ostalih pet verzij. Tako so imeli na razpolago šest različnih

verzij Pepelke. Vidno napeti obrazi ob prebiranju bibliografskih zapisov so se ob kupčku knjig

sprostili in nasmehnili. Z iskanjem in izločanjem knjig med ponujenimi imajo veliko več
izkušenj. Zdaj bi se največ staršev odločilo za Pepelko iz leta 1988, ki je po njihovem mnenju
najbolj originalna, ima najlepše ilustracije in jih spominja na njihovo otroštvo. Zato jih ne

motijo strgan ovoj na knjigi, počečkane ilustracije in skoraj uničeno hrbtišče knjige. Še več,

nekateri celo menijo, da je ta knjiga še v dobrem stanju. Ko smo končali z intervjujem, smo
staršem pojasnili, da ima knjiga iz 2006 lepši in bolj bogat prevod. Samo ena mama bi si

premislila, ostali pa svoje izbire ne bi spreminjali, ker jim ilustracije Alenke Sottler niso všeč.
To potrjuje, da ima ilustracija za starše in njihove otroke celo večjo moč kot boljši prevod ali
ohranjenost knjige.

Na vprašanje, katere bibliografske elemente bi potrebovali za lažjo in boljšo izbiro, so bili
običajno brez predlogov, nekateri so celo menili, da je v katalogu vse zapisano in ogromno
podatkov, ki so potrebni knjižničarju, in da ni treba ničesar spreminjati. Nekaj jih je predlagalo

podatek o debelini listov (predvsem za kartonke oz. leporello), sliko naslovnice, možnost,

prelistavanja knjige v katalogu (kot to že omogočajo spletni katalogi knjigarn, npr. Amazon).
Nekaterim bi bili koristni tudi podatki o velikosti pisave in velikih tiskanih črkah, razporeditvi
ilustracij in teksta, ohranjenosti knjige in primernosti vsebine starosti otroka.
6.2

OSNOVNOŠOLSKI KNJIŽNIČARJI

Osnovnošolski knjižničarji so, poleg staršev, tisti, ki pomagajo otroku narediti prve korake pri

samostojni uporabi knjižnice. Osnovnošolcem so dolgo časa tudi posredniki informacij: ali ima

knjižnica knjigo, kje se nahaja, katere knjige ali katero knjižnično gradivo naj si izposodi, da bi
pridobil ustrezne informacije in podatke za izvedbo domačih in seminarskih nalog. Knjižničarji

so tako v vsakodnevnem stiku z informacijskimi potrebami osnovnošolcev in prav zato smo se
odločili, da jih, namesto osnovnošolcev, vprašamo o potrebah in željah glede knjižničnega
kataloga.

6.2.1 Raziskovalna vprašanja

Z raziskavo smo želeli pridobiti informacije o uporabi knjižničnega kataloga, bibliografskih
podatkih ter računalniški opremljenosti knjižnice.
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Postavili smo naslednja raziskovalna vprašanja:
– Kako učenci iščejo knjižnično gradivo in kateri bibliografski elementi so pomembni za
knjižničarje, da učencem lahko pomagajo pri iskanju ustreznega gradiva?

– Ali bi si knjižničarji želeli drugačne bibliografske elemente za iskanje in prikaz
monografske publikacije ter ali bi potrebovali drugačen vrstni red bibliografskih
elementov v bibliografskem zapisu?

– Katere bibliografske elemente in relacije bi si v knjižničnem katalogu želeli in
potrebovali?

6.2.2 Metodologija

Raziskavo smo oblikovali v obliki anonimne spletne ankete ( http://www.lakos.fs.uni-

lj.si/anketa/index.php?sid=22459&newtest=Y&lang=sl), ki je zajemala 31 vprašanj. Vprašanja
so bila odprtega in zaprtega tipa. Obvestilo o anketi je bilo poslano kot elektronska pošta preko

dopisnega seznama Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in voditeljem študijskih skupin, ki
smo jih zaprosili za posredovanje obvestila svojim članom v skupini. Anketa je bila dosegljiva

tudi v spletni učilnici za knjižnično dejavnost. Na anketo je odgovorilo 131 osnovnošolskih
knjižničarjev v času od 20. januarja 2010 do 15. februarja 2010.
6.2.3 Podatki o sodelujočih

V raziskavi je sodelovalo 131 osnovnošolskih knjižničark in knjižničarjev. V Sloveniji je bilo
leta 2010 449 osnovnih šol in sodelujoči predstavljajo 29 % vzorec. Razporeditev sodelujočih

je bila zelo različna glede na starost, delovno dobo in velikost šole, na kateri so zaposleni. Na

anketo je odgovorilo največ knjižničark in knjižničarjev (40 %), starih od 40 do 49 let, ki imajo
povprečno 15 let delovnih izkušenj v šolskih knjižnicah. To potrjuje dejstvo, da so

osnovnošolski knjižničarji zelo izkušeni pri delu, ki ga opravljajo. Druga velika skupina (30 %)

so knjižničarji, stari od 30 do 39 let, in imajo večinoma izkušnje samo s šolsko knjižnico, v
kateri so zaposleni. Knjižničarsko oz. bibliotekarsko izobrazbo ima 48 % vprašanih, prav toliko
jih ima drugo izobrazbo, 4 % sodelujočih pa niso podali odgovora na to vprašanje. Povprečno

so vprašani kot knjižničarji zaposleni 80 % delovnega časa. Večina vprašanih (86 %) je
zaposlena na šoli z manj kot 650 učenci, kar pomeni, da nimajo sistematiziranega dodatnega

delovnega mesta za knjižničarja s polovičnim delovnim časom (Pravilnik o normativih, 2007).
Šolske knjižnice imajo v Sloveniji edine možnost izbire programske opreme: WinKnj (podjetji

SOAP in MordiCom), COBISS (Inštitut informacijskih znanosti – IZUM) in Šolska knjižnica,
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ki pa se od leta 1999 ne posodablja več (Kovačič, Miklič in Kuštrin Tušek, 2007). Večina

osnovnošolskih knjižničarjev, ki je odgovarjala na anketo, uporablja za programsko opremo

program WinKnj (59 %), sledi COBISS (29 %), 10 % jih še vedno uporablja Šolsko knjižnico,
trije knjižničarji (2 %) pa uporabljajo drugo programsko opremo.
6.2.4 Rezultati raziskave

V anketi so sodelujoči odgovarjali na vprašanje, po katerih bibliografskih podatkih iščejo

monografsko publikacijo za učenca. Najpogosteje knjižničarji začnejo poizvedovanje po
naslovu in avtorju, le šest knjižničarjev začne iskati po predmetnih oznakah in eden od njih tudi

po statističnih skupinah (graf 7). Iz tega je moč sklepati, da učenci sprašujejo po znanem
gradivu, kajti iskanje po predmetnih oznakah je šele na tretjem mestu. Knjižničarji zelo pogosto

iščejo tudi po naslovu zbirke, založbi in letu izdaje. Osnovnošolski knjižničarji pa si pri iskanju

pomagajo tudi z UDK-jem, kar pomeni, da dobro poznajo gradivo svoje knjižnice oz. s tem
pridobijo širši pregled nad gradivom o neki tematiki. Pojavi se tudi iskanje po drugih avtorjih

in urednikih (npr. po ilustratorjih, prevajalcih), po literarni zvrsti in signaturi ter statistični
skupini, ki jo omogoča programska oprema WinKnj.

Bibliografski elementi, po katerih knjižničarji iščejo za
svoje učence

številka zbirke
podatki o velikosti
podatki o izdaji
podatki o ilustracijah
jezik
e-dostop
ISBN
statistična skupina (za WinKnj)
signatura
literarna zvrst
drugi avtorji in uredniki
UDK
leto izdaje
založba
naslov zbirke
predmetne oznake
naslov
avtor
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Graf 7: Bibliografski elementi, po katerih knjižničarji iščejo za svoje učence
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Zanimalo nas je tudi, v kakšnem vrstnem redu bi se morali prikazati bibliografski elementi, da

bi kar najbolj ustrezali šolskim knjižničarjem. Knjižničarji so v anketi imeli možnost
razvrščanja velikega nabora bibliografskih elementov po pomembnosti: na prvem mestu
najpomembnejši in najbolj uporabni, v zadnji vrstici najmanj pomembni. Razvrščenost

pomembnosti bibliografskih podatkov je predstavljena v preglednici 5. Najpogosteje se na
prvem mestu pojavljata avtor in naslov. Samo nekaj knjižničarjev je menilo, da bi se na prvem
mestu pojavil podatek o vrsti gradiva. Tisti, ki so izbrali na prvem mestu avtorja, bi kot drugi

podatek želeli videti naslov (in obratno), v tretji vrstici (na tretjem mestu) in naprej pa se že

pojavlja različna paleta bibliografskih podatkov, čeprav se jih veliko ponovi (založba, leto
izdaje, podnaslov, vrsta gradiva). Zanimivo je, da bi knjižničarju zapis »avtor, naslov, kraj

izdaje, leto izdaje, založba, ISBN-signatura« zadostoval, da bi lahko monografsko publikacijo
identificiral kot ustrezno. Nekateri knjižničarji predlagajo, da bi se (na 4. mestu v zapisu)

zapisala tudi starostna skupina, s pomočjo katere bi knjižničarji lažje določili ustreznost gradiva
za učence. ISBN podatek se pojavi kar dvakrat (na 6. in 7. mestu).

Kot dokaj nepomembni, pa vendar običajno izključeni ali nekonsistentno uporabljeni v

bibliografskih zapisih, so: vrsta gradiva, starostna skupina, povzetek in vsebinski opis ter čas
dogajanja. Segmenti katalogizacije sicer omogočajo vnos v ta polja, vendar ne omogočajo
poljubnega razvrščanja prikaza elementov, prav tako pa je opazno, da so nekateri elementi bolj
pomembni za leposlovje, drugi za strokovno gradivo.
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Preglednica 5: Razvrščenost bibliografskih elementov po oceni pomembnosti šolskih
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Knjižnični katalogi že dolgo časa niso več listkovni in računalnik omogoča veliko več funkcij

kot samo prikaz bibliografskih podatkov. Zanimalo nas je, ali njihovi katalogi že omogočajo,
da knjižničarji lahko najdejo:
-

knjigo, ki ima nadaljevanje;

naslov knjige predhodnega dela oz. informacijo, da ima knjiga s tem naslovom tudi prvi
del;

knjige z velikimi tiskanimi črkami.

Večina knjižničarjev meni, da njihov katalog tega iskanja ne omogoča, vendar rezultati kažejo,
da nekateri knjižničarji menijo (le njihovi odgovori so vključeni v graf 8), da so jim te možnosti
že ponujene in jih uporabljajo na svojstven način.
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Ali vaš katalog omogoča naslednje možnosti?

45
40
število odgovorov

35
30

WinKnj

20

COBISS
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Šolska
knjižnica
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5
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pri izpisu zadetkov se
povezava na naslov iskanje knjig z velikimi
pokaže
prvega dela knjige, če
tiskanimi črkami?
povezava/opomba, da vemo le naslov drugega
ima delo nadaljevanje?
dela?

Graf 8: Možnosti funkcij kataloga

Obstoječi katalogi sicer ne omogočajo relacij med deli, čeprav je to zelo pomembno za
uporabnike pri branju nadaljevanj, če se dela pomembno pomensko povezujejo in nadaljujejo.

Iz rezultatov pa je opazno, da mnogi knjižničarji podatke, ki jih potrebujejo, vnašajo med
opombe, gesla ali naredijo posebno postavitev. Bibliografskega elementa, ki bi npr. označeval
vrsto pisave, pa knjižnični katalogi ne omogočajo.
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Iz tega izhajajo tudi naslednja vprašanja o pomembnosti funkcij, ki naj bi jih katalog omogočal.

Tako so knjižničarji ocenjevali vnaprej ponujene funkcije po pomembnosti s številkami od 1
(nepomembno) do 5 (zelo pomembno).
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Kako pomembno se vam zdi, da katalog omogoča naslednje
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Graf 9: Kako pomembno se vam zdi, da katalog omogoča naslednje možnosti oz. funkcije?
Knjižničarji so največjo pomembnost pripisali iskanju knjig z velikimi tiskanimi črkami. Glede
na to, da se učenci v šoli učijo pisanja in branja, je knjižničar prvi, ki mora ta proces spodbujati
in razvijati, kot kaže graf, pa se knjižničarji tega tudi zelo dobro zavedajo.

Veliko (nad 50 %) bi jim pomenilo, da bi katalog omogočal hiperpovezave med različnimi
nosilci enake vsebine, omogočal prikaze knjig z življenjepisom in povezoval dela z
nadaljevanji.

Knjiga, videokaseta ali zvočni posnetek imajo lahko enako vsebino, katalog pa prikaže le
zadetke z naslovom, ki smo ga vpisali. Tako knjižničar iz kataloga ne izve, ali obstaja vsebina

še na kakšnem drugem nosilcu. Knjige, ki vsebujejo življenjepis, so s strani uporabnikov zelo
iskane pri pisanju domačih nalog, domačih branj, seminarskih nalog ali referatov. Učenci
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morajo za pridobitev teh informacij brskati po knjižnih policah in pregledovati na različnih

postavitvah. Pregledovanje knjižnih polic pa je tudi edino orodje za ugotavljanje naslovov
nadaljevanja knjig, za ugotavljanje sosledja pa še to ne zadostuje (če knjige niso oštevilčene ali
ne vsebujejo seznama knjig v zbirki). Osnovnošolskim knjižničarjem bi bile te izboljšave zelo

pomembne, na drugi strani pa so uporabniki (učitelji in učenci) nesamostojni in neuspešni pri
iskanju v katalogu in so odvisni samo od knjižničarjevega znanja in njegove pomoči.

Izpostavili bi tudi možnost urejenosti zadetkov po relevantnosti, kar mnogi iskalniki že
omogočajo. Pri velikem številu izpisanega gradiva je urejenost podatkov izredno pomembna
ob zavedanju, da uporabniki pregledajo le nekaj prvih izpisanih zadetkov.
6.3

SREDNJEŠOLSKO OBVEZNO DOMAČE BRANJE

Srednješolci so skupina, ki bere leposlovje predvsem za domače branje. Raziskave (Kirbiš in

Zagorc, 2014) namreč kažejo padec deleža dijakov, ki v prostem času berejo leposlovje, vendar
pa predpostavljamo, da berejo vsaj knjige za domače branje. Zatorej smo se odločili, da dijake
vprašamo, kako izbirajo verzije predpisanega naslova za domače branje v bibliografskem
zapisu.

6.3.1 Raziskovalna vprašanja

Pri raziskavi so nas vodila naslednja raziskovalna vprašanja:
-

Kako srednješolci izbirajo in identificirajo gradivo v bibliografskem zapisu?

-

Kateri so najpomembnejši bibliografski elementi pri izbiri iz bibliografskih zapisov in

-

-

Kako izbirajo med različnimi verzijami v fizični obliki?
kateri pri izboru med knjigami?

Kje in kako si izposojajo knjige?

6.3.2 Metodologija

Raziskava je potekala v obliki intervjuja in opazovanja na dveh slovenskih gimnazijah, ki sta

geografsko zelo oddaljeni, v novembru 2011 (priloga 2). Dijake smo prosili za sodelovanje v
prostorih knjižnice, na hodnikih, večnamenskem prostoru, v času, ko so imeli proste ure ali
odmore za malico. Vzorec je priložnosten in je vključeval 105 dijakov različnih letnikov.

Gimnaziji (gimnazija1 in gimnazija 2) sta geografsko zelo oddaljeni, vendar imata podobno

število oddelkov in vpisanih dijakov. Obe gimnaziji imata lepo urejeni knjižnici, s podobnim
urnikom in enakim številom ur odprtosti na teden. Knjižnica na gimnaziji 1 je zelo dobro
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obiskana, ker je to tudi edini prostor na šoli za brskanje po spletu, učenje in preživljanje prostih
šolskih ur (tudi igranje šaha oz. družabnih iger). Knjižnica na gimnaziji 2 je bolj mirna in ima
tudi tiho čitalnico, vendar ni tako množično obiskana, ker imajo na šoli še poseben večnamenski
prostor, kjer dijaki tudi preživljajo proste ure. V obeh knjižnicah so posebne police, ki so
namenjene knjigam za domače branje. Knjižnici se razlikujeta po uporabi programske opreme

(Gimnazija 1 ima WinKnj; Gimnazija 2 ima COBISS) in v izvajanju predpisanega obsega ur

Knjižničnega informacijskega znanja (KIZ). Gimnazija 1 ga ne izvaja, razen kakšno uro za
potrebe pisanja maturitetnih seminarskih nalog v 4. letniku, ko z njimi naredi primer
enostavnega poizvedovanja v COBISS-u, na gimnaziji 2 pa se KIZ izvaja v predpisanem
obsegu, lahko tudi več.

Izbrano je bilo delo Don Kihot, ki spada med srednješolsko obvezno domače branje in ima
različne priredbe in skrajšane verzije za otroke in mladino. Nekatera dela vsebujejo tudi

spremno besedilo, življenjepis, ilustracije, razlage in slovarčke neznanih besed. Izbrali smo
deset različnih verzij, med njimi je bil tudi strip, enajsta pa je bila znanstvena monografija o
Don Kihotu in ni vsebovala romana (preglednica 6).

Bibliografski zapisi TIP 2 niso bili vzeti iz obstoječega kataloga. Oblikovani so bili kot miselni

vzorec na podlagi atributov, ki izhajajo iz modela FZBZ, nekatere atribute pa smo dodali po

lastni presoji. Atributi so bili v barvnih krogih združeni v smiselne celote, vendar ne po nivojih,
kot jih predvideva FZBZ (delo, izrazna oblika, pojavna oblika, enota). Pripravili smo dva
bibliografska zapisa TIP 2, ki sta si po videzu sicer podobna, a kljub temu različna, kajti barvne
kroge smo zavrteli, zamenjali njihovo barvo ter atribute znotraj teh manjših celot pomešali.

Slednje smo naredili z namenom, da zmanjšamo vpliv pozicije atributov levo zgoraj, ki jih

uporabniki običajno najprej pogledajo (Djamasbi, Siegel in Tullis, 2010). Tako so imeli dijaki

gimnazije 1 zapis TIP 2 (slika 10), dijaki na gimnaziji 2 pa modificiran zapis TIP-a 2 (slika
11).
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Preglednica 6: Primeri publikacij, vključenih v raziskavo
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Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel di Unamuno

Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Cervantes Saavedra

Miguel de Cervantes Saavedra

AVTOR

dijaki 1. d Gimnazije Bežigrad,
Mojca Osvald (mentorica),
Domen Finžgar (urednik)

Severin Šali (prevajalec), Urška
Perenič (spremna študija)

Barbara Pregelj (prevod in
spremna beseda), Matevž Kos
(urednik)

prevod Niko Košir, Tomo Virk
(spremna besedila in izbor slik)

prevod Niko Košir, Tomo Virk
(spremna besedila in izbor slik)

Severin Šali (prevod in priredba
za mladino), Nikolaj Pirnat
(ilustracije)

DRUGI AVTORJI

2008

2007

2006

2001

1994

1978

LETO IZDAJE

Gimnazija
Bežigrad

Delo, Intelego
in Študentska
založba

Literarnoumetniško
društvo
Literatura

DZS

DZS

Mladinska
knjiga

ZALOŽBA

64 strani

222 strani

231 strani

213 strani

213 strani

196 strani

OBSEG
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Slika 10: Primer bibliografskega zapisa TIP 2 na gimnaziji 1

Slika 11: Primer bibliografskega zapisa TIP 2 na gimnaziji 2
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Na začetku so morali dijaki med 11 bibliografskimi zapisi izbrati en zapis, ki opisuje tisto
knjigo, ki bi jim najbolj odgovarjala za potrebe domačega branja. Glede na izbrani zapis smo
jim opisano knjigo izročili in jih vprašali, ali ustreza njihovim pričakovanjem. Če so se dijaki

odločili za zbirko Klasje (ki jim jo tudi profesorji najbolj priporočajo), smo jih soočili z
namišljeno situacijo, da sta njihova sošolca vzela zadnja izvoda iz zbirke Klasje in si morajo
izbrati drugo knjigo.

Dijakom smo nato ponudili vse knjige v fizični obliki. Tako je vsak lahko primerjal knjigo, ki

si jo je izbral s pomočjo bibliografskega opisa, z vsemi knjigami, ki so bile na voljo. Podali so
razloge, na podlagi katerih so se odločili, zakaj bi si izbrali drugo knjigo oz. zakaj je knjiga, ki
so jo pridobili s pomočjo bibliografskega zapisa, še vedno najboljša.

Postavili smo jim še nekaj vprašanj, in sicer: kaj storijo, če knjige, ki jo potrebujejo, ni v

knjižnici, kje si izposojajo knjige za domače branje in ali uporabljajo knjižnični katalog. Na
koncu sta sledili še vprašanji o starosti in letniku šole.
6.3.3 Podatki o sodelujočih

V vzorec smo zajeli 105 srednješolcev dveh slovenskih gimnazij (gimnazija 1 in gimnazija 2):

63 % dijakinj in 37 % dijakov, kar tudi ustreza razmerju med spoloma na slovenskih gimnazijah
v letu 2011 (60 % žensk : 40 % moških). Glede na starost so prevladovali dijaki četrtega in
drugega letnika.

Srednješolci po letnikih
4. letnik

41

3. letnik

18

2. letnik

35

1. letnik

11
0

5

10

15

20
25
število odgovorov

30

35

40

Graf 10: Razdelitev srednješolcev po letnikih glede na vpisani letnik gimnazije
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6.3.4 Rezultati raziskave

Dijaki si v zelo majhnem deležu pomagajo s knjižničnim katalogom. V obeh knjižnicah je

gradivo za domače branje že postavljeno na posebnih policah, tako da dijaki dobro vedo, kje se
to gradivo nahaja. Večja je uporaba kataloga na gimnaziji, kjer knjižničar/ka redno izvaja
Knjižnična informacijska znanja, kot na šoli, kjer knjižničar/ka dijakom le pokaže primer
enostavnega iskanja po knjižničnem katalogu.

Uporaba kataloga pri iskanju domačega branja

100%
90%
80%

odstotek

70%
60%

NE

50%

DA

40%
30%
20%
10%

0%

Gimnazija 1

Gimnazija 2

Graf 11: Uporaba kataloga pri iskanju domačega branja

Dijaki katalog uporabljajo predvsem za pregled, ali je knjiga prosta, in da locirajo knjigo v
knjižnici.

Opazna je majhna razlika uporabe kataloga med dijaki obeh gimnazij, ki jo lahko pripisujemo

omejenim možnostim iskanja po katalogu in (ne)izvajanja KIZ-a. Uporaba knjižničnega

kataloga je povezana z izbiro knjižnice, v kateri si izposojajo domače branje. Tako gimnazijci
na gimnaziji 2 pogosteje uporabljajo katalog, ker si domače branje izposojajo v splošni
knjižnici, kjer pa domače branje ni izpostavljeno na posebnih policah. Razlogi so lahko tudi v
postavitvi knjig, bližji prisotnosti knjižničarke oz. knjižničarja in večjem pričakovanju po
samostojnem iskanju knjižnega gradiva.
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Kje si običajno izposojate knjige za domače branje?

90%
80%
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Gimnazija 1

splošne knjižnice

šolske knjižnice

Gimnazija 2

Graf 12: Vrsta knjižnice, kjer si dijaki izposojajo knjige za domače branje
Na vprašanje, kje si običajno izposojajo knjige, jih je več kot polovica (57 %) odgovorila, da v
splošni knjižnici, ostali (43 %) v šolski knjižnici.

Razlike glede izposoje gradiva so opazne med dijaki na gimnaziji 1 in na gimnaziji 2. Na prvi

gimnaziji si polovica (53 %) izposoja gradivo za domače branje v šolski knjižnici, medtem ko
si v knjižnici gimnazije 2 izposoja le 38 % dijakov. V skupnem pomeni, da si 46 % dijakov

izposoja domače branje v knjižnici. Podatek je primerljiv z izposojo gradiva celjskih

srednješolcev (43 %) (Cmok, Kovačič in Vasiljević, 2008). Tudi Černigoj (2008) je v raziskavi

med osnovnošolci ugotovila, da si 42 % učencev izposoja domače branje v šolski knjižnici, v
splošni knjižnici 40 % učencev, v obeh pa 12 % učencev. Iz tega je mogoče sklepati, da dijaki
le nadaljujejo prakso odnosa do šolske knjižnice, ki obstaja že v osnovni šoli.
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Kaj narediš, če je željena knjiga izposojena?

število odgovorov

14
12
10
8

splošna knjižnica

6

šolska knjižnica

4
2
0

grem v drugo
knjižnico

izberem drugo
izdajo

rezerviram

drugo

Graf 13: Kaj narediš, če je knjiga, ki jo želiš, izposojena?

Večina dijakov (56 %) se odloči, da bo obiskala drugo knjižnico, če je knjiga izposojena, 28 %

si izposodi drugo verzijo, samo 13 % knjigo rezervira, kar je gotovo odraz branja domačega

branja tik pred zdajci. Razlike so večje med dijaki ene in druge gimnazije in ne toliko v tem,
katero knjižnico dijaki običajno uporabljajo.

Čeprav je bil bibliografski zapis TIP 2 nestandarden, v obliki miselnega vzorca, z velikim
naborom podatkov, dijakov to ni zmedlo. Večinoma so se zelo poglobili v prvi zapis in preleteli
vse podatke, ki so jim bili na voljo, in so nato na podlagi izbranih kriterijev zapise izločali.
Redki dijaki (5) so vse zapise razporedili po mizi in imeli pregled nad vsemi zapisi.

Dijaki so ob izbranem zapisu izpostavili, kateri atributi so bili zanje najbolj pomembni in kateri
so nepotrebni oz. celo moteči.

Za dijake je najbolj pomembnem podatek 'knjiga vsebuje tudi' (37 odgovorov). Iz dodanih
besedil, spremnih besed in življenjepisa pridobijo na enostaven način odgovore na vprašanja,

ki jih običajno zahteva profesor, ali podatke, za katere menijo, da jih bo treba vključiti v esej.

Drugi najbolj pomemben atribut je obseg knjige (35 odgovorov), iskali so srednjo vrednost med

zapisanimi obsegi knjig (od 23 strani do 1.284 strani), kajti niso želeli vzeti niti najkrajše niti
najbolj obsežne knjige. Leto izda (28 odgovorov) je kriterij, po katerem se odločajo zaradi bolj

sodobnega jezika, lepše ohranjenosti in novejšega izgleda knjige. Leto izida je tako neločljivo
povezano z ohranjenostjo knjige (26 odgovorov), med pomembnejšimi sta tudi zvrst (roman)
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in težavnostna stopnja branja, predvsem želijo srednje zahtevno stopnjo. Pomemben jim je
podatek, ali je roman skrajšan ali ne (23 odgovorov), in podatek o obsegu knjige, ki se močno

povezuje s skrajšavo oz. celotnim besedilom. Dijaki so med pomembnimi in odločilnimi
atributi navedli tudi ciljno skupino (22 odgovorov), kajti večinoma so izbirali zapise knjig, ki

so namenjene mladini, manj odraslim, nikakor pa ne zapisov, v katerih je bilo označeno, da so
knjige namenjene otrokom.

Kot najmanj pomemben atribut je bila teža knjige (47 odgovorov), fizične lastnosti knjige (21

odgovorov), med katere sodijo: velikost knjige, debelina, barva naslovnice in hrbtišča, vezava

knjige, velikost tiska in vrsta pisave. Nepomembne informacije so zanje tudi podatki o
založniku, kraju izida in zbirki (19 odgovorov).
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Pomembni in nepomembni atributi
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Graf 14: Nepomembni in pomembni atributi v bibliografskem zapisu TIP 2
Kriteriji, po katerih so izločali zapise, so bili:
-

knjiga vsebuje tudi (12): glede na to, katera spremna besedila so bila priložena zgodbi,

so zapise izločali ali ohranili. Več kot je imela knjiga dodanih besedil, v ožji izbor se
uvrstila.
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Leto izida (11): dijaki so bili pozorni na leto izida: izločali so zapise s knjigami starejših
datumov. Pričakujejo, da bodo novejše knjige lepše na izgled in bolj ohranjene in bodo
imele bolj moderen, posodobljen jezik.

Ilustracije (11): nekateri dijaki so izločali zapise oz. knjige, ki niso bile ilustrirane, ker

se po njihovem lažje bere, če so med tekstom ilustracije, drugi pa so izločali zapise
knjig, ki so bile ilustrirane. Pritegnile so jih barvne ilustracije, vendar so te zapise zaradi

-

-

ciljne skupine »otroci« izločili.

Ciljna skupina (10): dijaki so bili pozorni, kateri ciljni skupini je knjiga namenjena, in

so izločili zapise, v katerih je bilo navedeno, da je knjiga namenjena otrokom (devetkrat)
oz. odraslim (enkrat).

Zvrst (9): izločali so zapise knjig, kjer je navedeno, da je vsebina v obliki stripa ali
slikanice, znanstvene monografije. Odločali so se za zvrst roman.

Ohranjenost knjige (8): želeli so, da je knjiga odlično oz. kar najbolje ohranjena.

Dijaki so med 11 bibliografskimi zapisi TIP 2 izbrali enega. Rezultati so naslednji: največ

dijakov (38 %) je izbrala knjigo Don Kihota iz Zbirke Klasje (zapis pod zaporednima
številkama 7 in 8), ki je običajno tudi predlagana s strani profesorjev. Razlog za izbor teh dveh
naslovov, ki se med seboj razlikujeta le po letnici izida, je bil podatek, da knjiga vsebuje

različne spremne besede in dodana besedila ter najnovejše leto izida. Drugi, najpogosteje izbran
zapis (13 odgovorov), pa je bila knjiga, ki je bila po letnici izida najnovejša.

Ker smo jih postavili v situacijo, da dveh knjig iz Zbirke Klasje ne morejo dobiti, so se dijaki
morali odločiti za drugo knjigo. Pri drugem izboru se dijaki niso več zamudili toliko časa, ker

so že vedeli, po katerih atributih se bodo odločali. Tako so se odločili predvsem za najnovejšo
izdajo (leto 2007), ki ima tudi spremno študijo in ker je v zapisu omenjeno domače branje
(Zbirka Domača branja).

Ob izbranem bibliografskem zapisu smo jim izročili knjigo. Povprašali smo jih, ali so z
dobljeno knjigo zadovoljni. Zadovoljnih z izbrano knjigo je bilo 64 %, tistih, ki so morali zaradi

»izposojene knjige« izbrati drugo, pa je bilo 73 %. V skupnem je bilo 68 % dijakov zadovoljnih
z izbrano knjigo, nezadovoljnih pa je bilo 32 % dijakov. Nezadovoljstvo je bilo predvsem zaradi
stripa, ker je bila knjiga preveč ali premalo obsežna ali pa ker je bil izgled knjige »neprivlačen«:
knjiga je bila stara, umazana in je imela »grdo naslovnico«.
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Vsi dijaki so nato dobili v pregled vseh devet knjig, ki so bile na razpolago. Proti pričakovanjem
je srednješolce zanimal predvsem izgled knjige: ohranjenost, všečnost naslovnice, šele nato so

knjigo prelistali in pogledali, kakšna je razporeditev teksta oz. razmik med vrsticami, velikost

črk, barva papirja. Polovica srednješolcev (51 %) se jih je ponovno odločila za isto knjigo, kot
so jo izbrali iz zapisa. Ostali so se odločali predvsem za najnovejšo, najbolj ohranjeno knjigo

in knjigo, ki jim je bila najlepša po zunanjosti in je bila primerno obsežna ter »ravno prav«
velika oz. majhna.

Pri brskanju so dijaki izrazili naslednje odločilne atribute:
-

Ohranjenost knjige (11)

Novejša izdaja in leto izida (10): dijaki imajo v mislih tako leto izida in ohranjenost
knjige kot tudi na razumljiv in posodobljen jezik.
Videz knjige (9)

Všečna naslovnica (7)
Lahka knjiga (4)

Črke (4): velikost in oblika črk

Razporeditev besedila in razmik med vrsticami, barva papirja, trde oz. mehke platnice,
oblika knjige in manjša knjiga.

Čeprav so bili dijaki pri izbiri bibliografskega zapisa pozorni predvsem na druge atribute in so
menili, da so atributi fizičnega opisa nepomembni, so se pri izbiri med vsemi knjigami obnašali
drugače. Izbirali so večinoma knjige, ki so jim bile všeč na prvi pogled.

Večina dijakov ni vedela oz. ni izrazila svojega mnenja, katere atribute bi bilo treba še vključiti
v bibliografski zapis. Nekateri pa so dali konkretne predloge:
- kazala knjig,
- slike naslovnic, slika s profilom knjige, slika besedila v knjigi (zaradi pisave),
- dodatne informacije o spremnem gradivu (premalo je, če je napisano samo spremna študija,
če pa je v tej spremni študiji tudi avtorjev življenjepis ali ni navedeno, da je na zavihkih ovoja
napisan življenjepis).

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

123

Preglednica 7: Primerjava izbranih elementov v bibliografskem zapisu in med brskanjem

Pomembni kriteriji v bibliografskem zapisu Pomembni kriteriji pri izbiranju med
TIP 2
knjigami
1. oznaka, da knjiga vsebuje

1. ohranjenost knjige

3. težavnostna stopnja branja

3. izgled knjige

2. obseg

2. leto izida

4. leto izida

4. naslovnica

6. ohranjenost knjige

6. velikost črk:velikost in oblika

5. zvrst

5. teža knjige

Čeprav so dijaki med izbiranjem med bibliografskimi zapisi zatrjevali, da izgled knjige ni

pomemben in da so najpomembnejša dodatna besedila v knjigi, so pri izbiranju med
publikacijami večinoma gledali na izgled knjige, ohranjenost in naslovnico (preglednica 7).

Pomembna je ugotovitev, da so bili dijaki z izbrano knjigo zadovoljni (68 %), čeprav se je

kasneje, ko so dobili vse knjige na voljo, polovica odločila za drugo, običajno za na prvi pogled
najnovejšo in najlepše ohranjeno. Ta podatek je ključen pri razumevanju iskanja uporabniške
skupine in iskanju gradiva, ki temelji predvsem na vizualni podobi in dražljajih.

S pomočjo raziskave smo ugotovili, kateri so najpomembnejši bibliografski podatki, ki so
potrebni za ciljno skupino mladostnikov, ko iščejo leposlovno gradivo za domače branje.
6.4

NAČINI ISKANJA LEPOSLOVJA ZA ODRASLE V SPLOŠNI KNJIŽNICI (Mestna
knjižnica Ljubljana)

V okviru seminarja Načtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje (v zimskem semestru
2011/2012, pod vodstvom red. prof. dr. Maje Žumer) so študentje druge stopnje bolonjskega

študija Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti
poizkušali odgovoriti na vprašanje, kako uporabniki knjižnice iščejo leposlovno gradivo.

Namen študije je bilo proučiti, na podlagi katerih kriterijev se uporabnik odloči za izposojo
neke leposlovne knjige, kako se odloča, če ima na voljo več verzij in ali sploh ve, da ima na
voljo različne verzije. Študija se je osredotočila izključno na leposlovno gradivo.
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6.4.1 Raziskovalna vprašanja
-

Ali so uporabniki ob prihodu v knjižnico natanko vedeli, kaj si želijo izposoditi?

-

Kako so si tokrat pomagali pri izbiri gradiva?

-

Kako gradivo navadno najdejo?

Kako so si pomagali, če niso bili ob prihodu v knjižnico odločeni, katero knjigo si želijo
izposoditi?

So izbirali med različnimi verzijami (jezik, izdaja, dodatno gradivo itd.)? Kaj je bil
kriterij izbire?

6.4.2 Metodologija

V mesecu decembru 2011 so študenti opravili intervjuje z uporabniki v štirih ljubljanskih
knjižnicah: Knjižnici Bežigrad, Knjižnici Otona Župančiča, Knjižnici Šiška in v Knjižnici Vič
(priloga 3). Uporabnike so ustavili pri izposojevalnem pultu, ko so že izbrali knjige in si jih tudi
izposodili. Raziskava je bila izvedena med 73 uporabniki, v različnih dnevih v tednu (tudi ob
sobotah) in različnih urah v dnevu.
6.4.3 Podatki o sodelujočih

V raziskavi je sodelovalo 54 žensk in 19 moških. Starostna in statusna sestava sta bili zelo
raznoliki.

Preglednica 8: Starostna in statusna sestava vzorca v raziskavi v Mestni knjižnici Ljubljana
status/

starost
18–30
31–40

dijak študent

zaposlen

brezposeln (samozaposlen

2

2

1

41–50

12
1

51–60

skupaj

5

15
7

61–70
71–

drugo

2

13

29

2

3

, honorarno)

upokojen

2

19

1

1

4

skupaj

7

15

4

14

9

9

9
22

9

73

Med vprašanimi so prevladovali mlajši uporabniki (26 %) od 18. do 30. leta in uporabniki, stari
med 41 in 50 let. Vprašani so bili predvsem zaposleni (40 %), sledijo upokojenci (30 %) in
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študenti (18 %), kar je razvidno iz preglednice 8. Največ jih je imelo končano 7. stopnjo
izobrazbe (28; 38 %) in 5. stopnjo izobrazbe (25; 34 %).
6.4.4 Rezultati raziskave

Na vprašanje Kako navadno poiščete leposlovje? smo dobili različne odgovore (slika 12): 32
% vprašanih samostojno išče po policah in se pri tem ne poslužujejo pomoči knjižničarja ali

kataloga, malo manj (30 %) najprej vpraša knjižničarja in potem knjigo samostojno poišče na
polici, 12 % jih prosi za pomoč knjižničarja in 10 % vprašanih uporablja samo katalog, ostali

načini pa so manj pogosti. 26 % vprašanih je navedlo, da si v različnih fazah pri iskanju
pomagajo s knjižničnim katalogom, 51 % vprašanih pa v različnih fazah pri iskanju prosi za
pomoč tudi knjižničarja.

police
23
22
9

knjižničar

5
1

6
7

katalog

Slika 12: Načini iskanja leposlovja v knjižnici

Uporabnike knjižnic smo vprašali: Ali imate pogosto na voljo več verzij knjige (npr. različne

izdaje, ilustrirane, mehka oz. trda izdaja, različni jeziki)? Večina vprašanih (60 %) pravi, da
nimajo na voljo več verzij, kar je z vidika uporabnikov razumljivo glede na postavitev in
ureditev knjižničnega gradiva v knjižnicah. Uporabniki ne morejo vedeti (razen če ne pogledajo
v katalog, pa tudi ta jim ne omogoča celotnega pregleda nad vsemi izdajami nekega dela), v

katerih jezikih, na katerih nosilcih (film, strip, zvočna kaseta) in v katerih priredbah (npr. za
otroke) iskano delo obstaja. Na vprašanje: Po katerih kriterijih potem navadno izbirate, so kot

najbolj pogost kriterij navedli jezik, novejšo izdajo, ali ima knjiga spremno besedo oz. če ima
celotno besedilo, vezava knjig (nekateri imajo raje mehko, drugi trdo vezavo). Odločitev za
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določeno verzijo je pogojena tudi z načinom branja knjige. Tisti, ki berejo knjige na avtobusu
oz. na poti, se odločajo za mehko vezavo in knjigo, ki je manjša in lažja.

Kriteriji za izbor leposlovja

najnovejši prevod
prevajalec

vseeno

zbirka

vezava

celotno besedilo

spremna beseda

najnovejša knjiga, najnovejša izdaja

jezik

0

2

4

6

8

število odgovorov

10

12

14

Graf 15: Kriteriji za izbor leposlovja
Načini iskanja leposlovnega gradiva so predstavljeni v preglednici 9. Polovica uporabnikov ima

ob vstopu v knjižnico že idejo oz. naslov knjige, ki jo želi prebrati. Drugi se v prostorih

knjižnice odločajo in odločijo, katero leposlovno knjigo si bodo izposodili. Način iskanja se

med tema dvema skupinama razlikuje. Prva skupina (tisti, ki so ob vstopu v knjižnico vedeli,
katero knjigo si želijo izposoditi) so večinoma sami odšli do polic, na katerih je postavljeno
leposlovje, oz. so jo iskali med priporočenimi knjigami. Glede na to, da v to skupino sodijo

predvsem študenti, njihova samostojnost ne preseneča. Knjižničarjeve pomoči pri iskanju
znanega naslova leposlovja so se posluževali predvsem upokojenci, ki se med policami težje
znajdejo.

Druga skupina so uporabniki, ki niso vnaprej odločeni in se poslužujejo predvsem brskanja po

policah s priporočenimi naslovi. Torej na več kot polovico uporabnikov vplivajo urejenost,
postavitev gradiva in knjižničarjev izbor naslovov leposlovja, ki jih postavijo na police s

priporočeno literaturo. Zato je ta izbor velika odgovornost knjižničarjev, saj z njim najbolj

vplivajo na bralno kulturo. Posebej moramo poudariti, da so skoraj vsi, ki so si izposodili še
drugo knjigo, izbirali predvsem na policah s priporočeno literaturo, kar procent še poveča.
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Preglednica 9: Način iskanja znanega in neznanega gradiva
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Ste ob prihodu v knjižnico vedeli, katero DA (39; 53 %)
leposlovno knjigo si želite izposoditi?

NE (34; 47 %)

iskal/a po policah

17 (43 %)

28 (82 %)

iskal/a po katalogu in policah

4 (10 %)

2 (6 %)

iskal/a po katalogu in vprašal/a knjižničarja

1 (3 %)

Kako ste leposlovno knjigo, ki ste si jo izposodili,
našli?
vprašal/a knjižničarja

vprašal/a knjižničarja in iskal/a po policah
Iskal/a po katalogu in rezerviral/a
-

15 (38 %)

1 (3 %)

1 (3 %)

3 (9%)

1 (3 %)

/

/

Iskanje znanega gradiva

Več kot polovica uporabnikov (39 vprašanih oz. 53 %) je prišla v knjižnico z namenom, da si

izposodi določen naslov, ostali pa se v knjižnici odločijo, katero knjigo si bodo izposodili. Od
različnih uporabniških skupin so študenti najbolj odločeni, kaj si želijo. Sklepamo lahko, da
leposlovje potrebujejo tudi v okviru študija, a te domneve nismo preverjali. Za ostale skupine

pa težko ocenjujemo, ker bi moral biti vzorec za posamezne kategorije večji. Uporabniki, ki so

iskali določeno delo, so najpogosteje (43 %) sami stopili h knjižnim policam, 38 % jih je za

pomoč prosilo knjižničarja, 10 % pa je knjigo najprej poiskalo v katalogu in potem stopilo do

polic, kjer so postavljene knjige, ostali načini in kombinacije so bili manj pogosti. Zanimivo je,
da so v konkretnem primeru katalog uporabili še manjkrat, kot so navajali pri vprašanju Kako
po navadi iščete leposlovje (slika 12).

Na vprašanje, ali so imeli možnost izbire med različnimi verzijami, jih je zelo malo (10 %)

odgovorilo, da so imeli to možnost in so izbirali med mehko oz. trdo vezavo, različno
ohranjenimi izvodi in/ali verzijami, kriterija za izbiro pa sta bila tudi obrabljenost izvoda (tako
sklepajo na kakovost) in jezik besedila.
-

Uporabniki, ki so se odločili v knjižnici oz. iskanje neznanega gradiva

Teh, ki ob prihodu v knjižnico niso vedeli, katero leposlovno knjigo si želijo izposoditi, je bilo
skoraj polovica (47 %). Njihov najpogostejši kriterij za izbor leposlovnega gradiva je žanr oz.
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zvrst knjige (23 odgovorov), pisatelj (9 odgovorov), po en odgovor so navedeni: tematika,
uvrstitev med priporočene knjige, založba in videz knjige (debelina knjige in všečna barva
naslovnice).

Večina uporabnikov (82 %) je knjigo (po)iskala z brskanjem po knjižnih policah, predvsem

med priporočenimi knjigami oz. novitetami. Samo 9 % vprašanih je prosilo knjižničarja za
pomoč in so potem sami poiskali knjigo na polici, 6 % je knjigo iskalo s pomočjo kataloga in
so jo sami poiskali na polici, en uporabnik pa je prosil za pomoč knjižničarja, ki mu je knjigo
prinesel.

Uporabniki, ki ob vstopu v knjižnico ne vedo naslova knjige, ki bi si jo želeli izposoditi,
večinoma izbirajo po zvrsti, nekateri tudi po avtorju, zanašajo pa se predvsem na izbor knjig,
ki jih ponudijo knjižničarji na t. i. priporočenih policah. Presenetljivo malo uporabnikov pa se

za nasvet obrne na knjižničarja. Knjižničarji tako le posredno svetujejo leposlovne knjige
uporabniku z uvrstitvijo gradiva na posebne knjižne police. Tovrstno »svetovanje« je bistveno

pogostejše kot referenčni pogovor. Vpliv knjižničarjev na oblikovanje bralnih navad in izbor
knjig je torej zelo velik, prav tako je velika tudi njihova odgovornost. Zato je treba skrbno
pretehtati, katere knjige naj se posebej izpostavi.
-

Uspešnost iskanja in iskanje druge knjige

Uporabniki so večinoma našli, kar so iskali. Samo 4 % želene knjige niso našli, ker je bila
izposojena ali so imeli težave z ureditvijo oz. postavitvijo gradiva v knjižnici.

49 % vprašanih uporabnikov si je izposodilo več kot eno leposlovno knjigo. Predvsem izstopajo
uporabniki knjižnice Vič, kajti vsi vprašani so si izposodili več kot eno leposlovno knjigo.

Skoraj vsi, ki so iskali še drugo leposlovno knjigo, so jo našli sami na policah ali med

priporočenimi knjigami. Med temi knjigami pogosto najdejo še kakšno, ki jim je všeč

(predvsem preberejo kratko besedilo na zadnji platnici ali na knjižnem ovoju). Trije so izbrali
drugačen način iskanja: eden je prosil za pomoč knjižničarja, drugi je prosil knjižničarja in
potem sam poiskal knjigo na polici, tretji pa je uporabil knjižnični katalog in knjigo nato
samostojno poiskal na policah.

Uporabniki menijo, da nimajo težav pri iskanju leposlovnega gradiva. Nekateri pa so nanizali
težave, s katerimi se nasploh srečujejo pri iskanju knjig: knjige ni na polici, težko se znajdejo
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med policami in menijo, da je razporeditev gradiva neustrezna. Nekateri komentarji se nanašajo

na katalog: neustrezen vmesnik, katalog ne prikazuje realnega stanja (v katalogu pokaže, da je

prosta, a na polici je ni) ali pa v katalogu sploh ne znajo najti signature. Omenjali so tudi
nedosegljivost knjižničarja, neurejenost knjig po abecednem redu (takrat ko uporabnik išče
knjige določenega avtorja), en uporabnik meni, da ima težave pri iskanju kvalitetnih knjig.

Ponovno se je potrdilo, da obstoječi knjižnični katalog ni uporaben za iskanje leposlovja, če
uporabnik ne pozna avtorja ali naslova. Pokazala se je velika razlika med splošnimi in

konkretnimi odgovori. Vprašani v splošnem navajajo, da v različnih fazah iskanja leposlovja
uporabljajo katalog (26 %), v konkretni situaciji pa je bilo tega veliko manj (10 %). Večinoma
so ga uporabili tisti, ki so vedeli, katero knjigo si želijo izposoditi. Bibliografski zapis bi moral

vključevali vse atribute in relacije, ki so potrebni uporabniku za brskanje, raziskovanje in
najdenje najbolj ustreznega leposlovnega dela. Uporabniki knjižnic malo uporabljajo knjižnični

katalog za iskanje leposlovja, če ne poznajo avtorja ali naslova, pa je sploh neuporaben. Prav
tako katalogi ne prikazujejo povezav med različnimi verzijami istega dela, s čimer se uporabniki
niti v knjižnici kot fizičnem prostoru zaradi sistema postavitve ne srečujejo.

Od vseh storitev, ki jih knjižnice ponujajo, se uporabniki najbolj poslužujejo izposoje
leposlovja (Javnomnenjska raziskava, 2011). Zatorej se je potrebno na podlagi obnašanja in
iskanja leposlovja odraslih uporabnikov zavedati odgovornosti, ki jo ima knjižničar v splošni
knjižnici za oblikovanje bralne kulture.
6.5

ISKANJE VERZIJ LEPOSLOVJA V BIBLIOGRAFSKIH ZAPISIH ZA ODRASLE V
SPLOŠNIH KNJIŽNICAH (knjižnice Škofja Loka, Kranj in Medvode)

Odrasli so največja in najbolj razširjena uporabniška skupina v knjižnici, ki je po eni strani

izredno heterogena glede na starost, interese itd., po drugi strani homogena pri iskanju

leposlovja, ko si vsak uporabnik želi najti »eno dobro knjigo«, običajno z brskanjem po policah.

Z raziskavo smo želeli osvetliti problematiko iskanja leposlovja, identifikacije in izbire v

knjižničnem katalogu in proučiti, kako bralci izbirajo, ko imajo na voljo več verzij v fizični
obliki.
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6.5.1 Raziskovalna vprašanja

Naša raziskovalna vprašanja so bila:
-

Kako si uporabniki knjižnice pomagajo pri izbiri leposlovja?

Po katerih kriterijih izbirajo leposlovje in kako se odločijo, če imajo na voljo več verzij
naslova dela?

Katere atribute potrebujejo uporabniki, ko izbirajo med različnimi verzijami v katalogu
(med bibliografskimi zapisi)?

Na podlagi katerih kriterijev se odločajo, ko izbirajo med različnimi verzijami, ko so lete na voljo v fizični obliki?

6.5.2 Metodologija

Intervju je bil sestavljen iz dveh delov: prvi del je obsegal splošna vprašanja, drugi del pa je
obsegal izbiro verzije med bibliografskimi zapisi in med knjigami.

Prvi del raziskave je obsegal vprašanja o starosti, spolu in stopnji izobrazbe. Sledila so

vprašanja o poznavanju in uporabi knjižničnega kataloga, izposoji in iskanju leposlovja v
knjižnici ter kriterijih, po katerih običajno iščejo leposlovje. Postavili smo tudi vprašanje, po
katerih kriterijih se odločijo, če imajo na voljo različne verzije istega dela (priloga 4).

Drugi del raziskave je vključeval konkretno iskanje med bibliografskimi zapisi. Pripravili smo
po šest različnih vezij naslovov: Boter, Varuh v rži in Quo vadis?. Vsak naslov je imel po tri
sklope bibliografskih zapisov. Prvi sklop so bili bibliografski zapisi TIP 1, vzeti iz obstoječega

vzajemnega knjižničnega kataloga COBIB (slika 13), drugi zapis TIP 2 je bil oblikovan v obliki

miselnega vzorca (slika 14). Poleg elementov, ki jih predpisuje ISBD, smo dodali atribute iz

FZBZ, nekateri atributi pa so izhajali iz možnih potreb uporabnikov. V tretjem sklopu so bili

bibliografski zapisi TIP 3, ki so imeli atribute FZBZ oblikovane po nivojih, kot jih model FZBZ
predvideva, in fotokopijo naslovnice ter tipične strani (slika 15).
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Slika 13: Primer TIP 1 za naslov Quo vadis?
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Slika 14: Primer TIP 2 za naslov Varuh v rži
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ORIGINAL NASLOV: The
Godfather
NASLOV: Boter

AVTOR: Mario Puzo
ZVRST: roman

OBDOBJE, V KATEREM JE
DELO NASTALO: 1969

Celotno besedilo

133

VSEBINA: Boter je napeta mafijska oziroma kriminalna
zgodba in mogočna družinska saga. Zgodba govori o zapeljivi
privlačnosti moči in oblasti, o pasteh pohlepa in trdni
zavezanosti družini. S svojo družinsko pripadnostjo in
izkoriščanjem birokratskih vrzeli je družina Corleone
ponudila zapeljivo alternativo zakoniti, a majavi in
neučinkoviti oblasti. Ti ljudje so bili sposobni spraviti stvari
"v red", kar voditeljem tedanjega časa ni uspevalo.
KRAJ DOGAJANJA: Severna Amerika, New York, Las
Vegas
ČAS DOGAJANJA: po letu 1945

GLAVNE OSEBE: don Vito Corleone, Michael Corleone,
Santino "Sonny" Corleone, Fredo Corleone, Constanzia
"Connie" Corleone, Carmella Corleone, Sandra Corleone,

JEZIK: slovenski

PREVAJALEC: Mirko Napast
CILJNA SKUPINA: odrasli

TEŽAVNOSTNA STOPNJA
BRANJA: lahka
NOSILEC: papir

LETO IZIDA: 1979

ZALOŽNIK: Mladinska knjiga
KRAJ IZIDA: Ljubljana

ZBIRKA: Petdeset najlepših po
izboru bralcev
OBSEG: 2 knjigi (301 + 296
strani)

VELIKOST TISKA: normalna
DEBELINA KNJIGE: 6 cm
TEŽA KNJIGE: 0,9 kg
VEZAVA: trda

OHRANJENOST KNJIGE: odlična

KNJIGA VSEBUJE TUDI:
Italijan iz New Yorka
(avtorjev življenjepis,
napisal R.V.)…2. knjiga
293–297 str.
ILUSTRIRAL: Aco Mavec
ILUSTRACIJE: črno-bele
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Slika 15: Primer TIP 3 za naslov Boter, fotokopija naslovnice in tipične strani

Vrstni red je bil različen, tako da so vse oblike bibliografskih zapisov bile enakokrat na prvem,

drugem in tretjem mestu, prav tako pa so se menjavali tudi naslovi leposlovja. Tako je bil prvi
sklop, zapis iz COBIB-a 36-krat na prvem, enako število uporabnikov ga je imelo na drugem
mestu in tudi na tretjem mestu.
6.5.3 Podatki o sodelujočih

Raziskavo smo izvedli med odraslimi uporabniki splošnih knjižnic v Škofji Loki, Kranju in
Medvodah ter med odraslimi izven prostorov knjižnice. Priložnostni vzorec (108 uporabnikov)

je premajhen, da bi lahko iskali kakršnekoli korelacije na podlagi demografskih značilnosti ali
da bi rezultate posploševali, zato so predstavljene zgolj osnovne demografske značilnosti

sodelujočih. V vzorcu je bilo več žensk (69; 64 %) kot moških (39; 36%) in ta struktura se
skoraj v celoti približa deležu uporabnikov slovenskih knjižnic (Javnomnenjska raziskava,
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2011). Največ vprašanih je bilo zaposlenih (58; 54 %), sledili so upokojenci (19; 17 %), študenti
(17; 16 %), brezposelni (9; 8 %) in pet oseb (5 % ), ki so svoj status označili kot drugo (npr.

porodniški dopust). Po izobrazbi prevladujejo intervjuvanci s končano sedmo stopnjo
izobrazbe, glede na starost pa uporabniki od 18 do 40 let. Število vprašanih v vsakem

naslednjem starostnem razredu se zmanjšuje, prav tako pa tudi njihova stopnja izobrazbe.
Večina jih je tudi povedala področje izobrazbe in med njimi prevladuje ekonomija (22; 20 %),

sledijo tehnične vede (15; 14 %), humanistika in družboslovje (14; 13 %), naravoslovje (8; 7%)
ter medicina in zdravstvene vede (7; 6%).
6.5.4 Rezultati raziskave
6.5.4.1 1. del raziskave
V prvem delu so uporabniki odgovarjali na splošna vprašanja o načinih iskanja in branju
leposlovja ter uporabe knjižnice in knjižničnega kataloga.

Ali poznate in uporabljate knjižnični katalog?

število odgovorov

70
60

poznam, a ne
uporabljam

40

poznam in
uporabljam

50
30

ne poznam

20
10

0

zaposlen

upokojen

študent

brezposeln

drugo

Graf 16: Poznavanje in uporaba knjižničnega kataloga
Večina vprašanih (55 %) pozna in uporablja knjižnični katalog, predvsem zaposleni oz.
vprašani, ki imajo končano sedmo stopnjo izobrazbe, kajti katalog so morali uporabljati za

potrebe študija. Majhen delež (17 %) jih sicer knjižnični katalog pozna, vendar ga ne uporablja.
Knjižničnega kataloga ne pozna 28 % vprašanih, predvsem upokojenci in zaposleni z nižjo
stopnjo izobrazbe.
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Udeležence raziskave smo vprašali o okoliščinah, v katerih uporabljajo knjižnični katalog.

Okoliščine in pogostost uporabe knjižničnega kataloga
šola (za otroke)
delo
vedno

študij

občasno

prosti čas
0

5

10

15

20

število odgovorov

25

30

35

Graf 17: Okoliščine in pogostost uporabe knjižničnega kataloga (več možnih odgovorov)
Kot je razvidno z grafa 17, vprašani najpogosteje uporabljajo knjižnični katalog za prosti čas,
vendar bolj občasno, za potrebe študija pa se ga več poslužuje vedno. Po katalogu iščejo
predvsem že znano gradivo ali preverjajo razpoložljivost oz. zalogo v knjižnici.

6.5.4.2 2. del raziskave
V drugem delu raziskave smo vsem udeležencem dali na voljo šest bibliografskih zapisov (vsak
bibliografski zapis je bil na svojem listu) enega od treh izbranih naslovov (Boter, Quo vadis,

Varuh v rži) in intervjuvanec je moral izbrati en bibliografski zapis tiste knjige oz. verzije, ki

bi najbolj ustrezala njegovim kriterijem. Na podlagi izbranega zapisa smo jim izročili knjigo v
fizični obliki, da so si jo lahko ogledali. Podali so mnenje o zadovoljstvu in ali bi si knjigo
resnično tudi izposodili. Ponudili smo jim še vseh drugih pet verzij določenega naslova in jih
povprašali, ali bi se drugače odločili, če bi vse knjige imeli pred seboj.

Tako so vsi udeleženci dobili vse oblike bibliografskih zapisov (TIP 1, TIP 2 in TIP 3) za vse

tri naslove. Izbrali smo tri naslove del: Boter (Mario Puzo), Varuh v rži (Jerome David Salinger)

in Quo vadis? (Henryk Sienkiewicz). Dela so starejšega datuma nastanka (Quo vadis?: 1896;
Varuh v rži: 1951; Boter: 1969) in so bila izbrana z namenom, da bi uporabniki vsaj delno
poznali vsebino. Intervjuvance smo vprašali, ali so knjigo že prebrali. Knjigo Quo vadis? je

prebralo 43 (40 %) vprašanih, knjigo Boter jih je prebralo 27 (25 %), več si jih je ogledalo film,
in knjigo Varuh v rži je prebralo 24 (22 %) udeležencev, večina so bili to vprašani, stari med
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18 in 40 let, ki so knjigo prebrali v angleščini, ker je bila obvezno čtivo na maturi za angleščino.

Po knjižni predlogi Boter in Quo Vadis? so posneli filma, ki so ju predvajali tudi na slovenski
televiziji.

6.5.4.2.1 Bibliografski zapis TIP 1

Slika 16: TIP 1 za naslov Quo vadis?
Iz vzajemnega kataloga COBISS/OPAC smo natisnili polne bibliografske zapise za naslove
Quo vadis?, Boter in Varuh v rži (slika 16).

Pri vseh treh naslovih so bili udeleženci najbolj pozorni na naslednje elemente bibliografskega
zapisa:
-

jezik (48 odgovorov),

-

leto izida (22 odgovorov),

-

obseg (25 odgovorov),

založba (21 odgovorov),
zbirka (15 odgovorov),
zvrst (10 odgovorov).

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

138

Ko so se odločili za en bibliografski zapis in za najbolj odločilne elemente, so nekateri poudarili
naslednje:
-

leto izida (38 odgovorov),

-

založba (11 odgovorov),

-

jezik (16 odgovorov),
obseg (8 odgovorov),

mi je vseeno (13 odgovorov).

Pri tej obliki zapisa je osem oseb izrazilo, da se v teh podatkih ne znajdejo. Ti intervjuvanci so
TIP 1 dobili za tem, ko so že pregledali TIP 2 ali TIP 3 ali celo oba.

Na podlagi izbranega bibliografskega zapisa smo jim knjigo izročili v fizični obliki. 88 (81 %)
jih je izrazilo zadovoljstvo z izbrano knjigo. Tisti, ki s knjigo niso bili zadovoljni (19 %), so
imeli pripombe na velikost tiska, na slabo ohranjenost knjige, nevšečno naslovnico in vezavo
(ni jim všeč mehka oz. trda vezava).

Vprašanim smo pokazali še vseh ostalih pet knjig in jih povprašali, ali jim je katera druga

verzija bolj všeč ali bi se še vedno odločili za tisto, ki so jo izbrali iz bibliografskega zapisa.
Med brskanjem in pregledovanjem knjig so udeleženci svoj izbor komentirali:
-

izgled naslovnice (15 odgovorov),

-

razporeditev teksta in razmik med vrsticami (10 odgovorov),

-

vezava (trdo vezavo – 10 odgovorov; mehko vezavo – 3 odgovori),
ohranjenost knjige (9 odgovorov),
velikost tiska (8 odgovorov),

velikost knjige (5 odgovorov).

47 (43 %) vprašanih se jih je premislilo in so izbrali drugo knjigo, enemu ni bila všeč prav
nobena knjiga, 56 % pa knjige, ki so jo izbrali iz zapisov, ne bi zamenjali, čeprav so videli,
kako izgledajo še druge knjige.
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Preglednica 10: Izbor verzij iz bibliografskega zapisa TIP 1
Zadovoljstvo z izborom knjige iz
bibliografskega zapisa
- da
- ne
Izbor med vsemi verzijami v fizični
obliki
- da, izbral bi isto kot v
bibliografskem zapisu
- ne, vzel bi drugo knjigo
- ne bi vzel nobene:
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Boter

Quo vadis?

Varuh
rži

29

28

31

88 (81 %)

20

20

21

61 (56 %)

16
/

16
/

14
1

46 (43 %)
1 (1 %)

7

8

5

v Skupaj

20 (19 %)

Iz preglednice 10 je jasno opazno, da naslov knjige ni imel velikega vpliva na zadovoljstvo in

zamenjavo knjige, saj so podatki za vse tri naslove zelo podobni. Bolj preseneča in zaskrbi
dejstvo velikega deleža vprašanih, ki so s svojo izbiro načeloma zadovoljni, vendar knjigo

zamenjajo, ko vidijo vse verzije, ki so na voljo. Pri tem je bil odločilen izgled knjige, saj jim
bibliografski zapis ni omogočal nobene vizualne predstave o knjigi.
6.5.4.2.2 Bibliografski zapis TIP 2

Slika 17: Primer bibliografskega zapisa TIP 2 za naslov knjige Varuh v rži
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Vsak udeleženec je dobil tudi bibliografske zapise v obliki miselnih vzorcev (slika 17).
Najbolj pozorni so bili na naslednje podatke:
-

jezik (35 odgovorov),

-

leto izda (22 odgovorov),

-

kratka vsebina knjige (24 odgovorov),
obseg in ohranjenost knjige (15 odgovorov),
založnik (14 odgovorov),

velikost tiska (13 odgovorov),

vezava knjige in prevajalec (11 odgovorov).

Ob odločitvi za en bibliografski zapis so nekateri podali tudi ključne elemente za odločitev:
-

leto izida (20 odgovorov),

-

ohranjenost knjige in jezik (8 odgovorov),

-

velikost tiska (14 odgovorov),

obseg, prevajalec in ilustracije (6 odgovorov).

Z izbrano knjigo, ki so jo dobili na podlagi izbranega bibliografskega zapisa TIP-a 2, je bilo

zadovoljnih 87 (81 %) vprašanih. Ostale, ki so izrazili nezadovoljstvo, so motili predvsem
premajhna velikost tiska, izgled naslovnice in slaba ohranjenost knjige.

Vprašanim smo pokazali še vseh ostalih pet knjig in jih povprašali, ali jim je katera druga
verzija bolj všeč oziroma ali bi se še vedno odločili za tisto, ki so jo izbrali iz bibliografskega

zapisa. Med brskanjem in pregledovanjem knjig so udeleženci svoj izbor med kupom knjig
komentirali:
-

izgled naslovnice (23 odgovorov),

-

razporeditev teksta in razmik med vrsticami (12 odgovorov),

-

velikost tiska (17 odgovorov),

vezava knjige (10 odgovorov; od tega jih 8 raje izbere trdo vezavo, 2 pa mehko),
velikost knjige in ohranjenost knjige (9 odgovorov),
obseg knjige (5 odgovorov).

Ob pregledovanju in prebiranju knjig se jih je večina (62 %) odločila za knjigo, ki so jo izbrali
s pomočjo bibliografskih zapisov, 41 (38 %) pa se jih je premislilo in bi izbrali drugo knjigo
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(preglednica 11). Tudi pri tem zapisu (TIP 2) udeleženci niso dobili nobenega slikovnega
elementa, s katerim bi si pomagali za lažjo predstavo.

Preglednica 11: Izbor verzij iz bibliografskega zapisa TIP 2
Zadovoljstvo z izborom knjige iz
bibliografskega zapisa
- da
- ne
Izbor med vsemi verzijami v fizični obliki
- da, izbral bi isto kot v
bibliografskem zapisu
- ne, vzel bi drugo knjigo

Boter

Quo
vadis?

Varuh v rži

Skupaj

31

30

26

87 (81 %)

24

23

20

67 (62 %)

12

13

16

41 (38 %)

5

6

10

21 (19 %)

6.5.4.2.3 Bibliografski zapis TIP 3
Vsak udeleženec je dobil tudi bibliografske zapise v obliki nivojev, kot jih predvideva FZBZ
model (slika 18).
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ORIGINALNI NASLOV: Quo vadis
NASLOV: Quo vadis?

AVTOR: Henryk Sienkiewicz
ZVRST: zgodovinski roman,
ljubezenski roman

OBDOBJE, V KATEREM JE
DELO NASTALO: 1896
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VSEBINA: Delo skozi zanosno sago o ljubezni,
pogumu in vdanosti opisuje preganjanje kristjanov v
Rimu v obdobju cesarja Nerona, ko se je v Rimu
pojavilo krščanstvo. Delo kljub svojim skoraj
pustolovskim nastavkom velja za eno največjih
stvaritev poljske literature in je dalo tudi pomemben
pečat vsemu svetovnemu romanesknemu
zgodovinopisju, saj so dogodki popisani z izjemno
zgodovinsko natančnostjo.
KRAJ DOGAJANJA: Rim

ČAS DOGAJANJA: čas cesarja Nerona, l. 64 po Kr.
GLAVNE OSEBE: Marko Vinicij, Petronij, Avel
Plavcij, Ligija, Neron

Celotno besedilo

JEZIK: slovenski

PREVAJALEC: Janko Moder
CILJNA SKUPINA: odrasli,
mladostniki

TEŽAVNOSTNA STOPNJA
BRANJA: srednje zahtevna
NOSILEC: papir

LETO IZIDA: 2006
ZALOŽNIK: Učila

KRAJ IZIDA: Tržič
OBSEG: 590 strani

VELIKOST TISKA: velika

DEBELINA KNJIGE: 4,5 cm
TEŽA KNJIGE: 1,1 kg
VEZAVA: trda

OHRANJENOST KNJIGE: prav
dobra (poškodovano hrbtišče in
zaščitna folija)

Slika 18: Primer TIP 3 za naslov knjige Boter
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Najbolj pozorni so bili na naslednje podatke:
-

izgled naslovnice (43 odgovorov),

-

tipična stran (22 odgovorov),

-

jezik besedila (30 odgovorov),

ocena ohranjenosti (19 odgovorov),
leto izida (13 odgovorov),

prevajalec (10 odgovorov),

kratka vsebina (9 odgovorov).

Ob odločitvi za en bibliografski zapis pa so nekateri podali tudi ključne elemente za odločitev:
-

naslovnica (28 odgovorov),

-

ohranjenost (11 odgovorov),

-

leto izida (19 odgovorov),

velikost tiska (8 odgovorov).

Večina (84 %) jih je bila z izbrano knjigo zadovoljna, ostali pa so si želeli kakšno drugo verzijo,

predvsem zaradi jezika (niso bili pozorni na jezik in so izbrali knjigo v angleščini), ker je bila
knjiga pretežka ali preveč debela. Motili so jih tudi slaba ohranjenost knjige, premajhna velikost
tiska ali prezgoščen tekst.

Vprašanim smo pokazali še vseh ostalih pet knjig in jih povprašali, ali jim je katera druga

verzija bolj všeč ali bi se še vedno odločili za tisto, ki so jo izbrali iz bibliografskega zapisa.
Med brskanjem in pregledovanjem knjig so udeleženci svoj izbor med kupom knjig
komentirali:
-

naslovnica knjige (16 odgovorov),

-

velikost teksta (9 odgovorov),

-

vezava (10 odgovorov; od tega je šestim bolj všeč mehka vezava, štirim pa trda vezava),
pregleden tekst (8 odgovorov),

ohranjenost knjige (7 odgovorov).

Večina (69 %) bi se jih ponovno odločila za knjigo, ki so jo izbrali iz bibliografskega zapisa,
drugo knjigo bi vzelo 29 %, 2 vprašana (2 %) pa ne bi vzela nobene knjige, ker imajo vse
premajhne črke oz. »ker knjiga zadaj nima napisanega kratkega povzetka« (preglednica 12).
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Preglednica 12: Izbor verzij iz bibliografskega zapisa TIP 3
Zadovoljstvo z izborom knjige iz
bibliografskega zapisa
- da
- ne
Izbor med vsemi verzijami v fizični obliki
- da, izbral bi isto kot v
bibliografskem zapisu
- ne, vzel bi drugo knjigo
- nobene
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Boter

Quo
vadis?

Varuh v rži

Skupaj

28

29

34

91 (84 %)

22

25

28

75 (69 %)

13
1

10
1

8
/

31 (29 %)
2 (2 %)

8

7

2

17 (16 %)

Opazno je, da uporabniki iščejo po različnih atributih, glede na to, katere imajo na voljo. Če
imajo uporabniki na voljo obogatene bibliografske zapise, jih »ISBD elementi« ne zanimajo

toliko kot če imajo na voljo samo tradicionalni bibliografski zapis. V skupni preglednici 13 smo
zbrali najpomembnejše atribute, ki so jih uporabniki izbrali kot najpomembnejše.
Preglednica 13: Najpomembnejši atributi v različnih bibliografskih zapisih
prvi
štirje
najpogostejši
elementi, ki so jih
vprašani opazili v
bibliografskem
zapisu
odločilni atributi

atributi brskanja

TIP 1

TIP 2

obseg (25)

kratka vsebina knjige (24)

jezik (48)

leto izida (22)
založba (21)

TIP 3

jezik (35)

leto izda (22)
obseg
in
knjige (15)

izgled
(43)

naslovnice

jezik besedila (30)

ohranjenost tipična stran (22)
ocena ohranjenosti
(19)

leto izida (38)

leto izida (20)

založba (11)

ohranjenost knjige in jezik ohranjenost (11)
(8)
velikost tiska (8)

jezik (16)
obseg (8)

velikost tiska (14)

izgled naslovnice izgled naslovnice (23)
(15)
velikost tiska (17)
vezava
(trda razporeditev teksta in
vezava 10; mehka razmik med vrsticami (12)
vezava 3)
vezava knjige (10; od tega
razporeditev
8 trda vezava, 2 mehka
teksta in razmik vezava)
med
vrsticami
(10)

naslovnica (28)
leto izida (19)

izgled
(16)

naslovnice

vezava (10; od tega
6 mehka vezava, 4
trda vezava)
velikost teksta (9)

pregleden tekst (8)
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Vprašani so v bibliografskem zapisu najbolj pozorni, v katerem jeziku je besedilo napisano, ker
želijo brati knjigo v jeziku, ki ga dobro razumejo. Pomemben atribut je tudi leto izida oz. ocena
ohranjenosti knjige. Opazili smo, da vprašani s pomočjo letnice izida sklepajo na oceno

ohranjenosti knjige (pri novejši letnici knjige pričakujejo tudi boljšo ohranjenost), (modernejši)
izgled knjige, bolj sodoben jezik (v primeru več verzij so po njihovem mnenju novejši prevodi
bolj izpopolnjeni

in bolj sodobni z manj slovničnimi napakami), pri novejših knjigah

pričakujejo tudi večje črke in bolj pregleden tekst oz. večji razmik med vrsticami.

Iz preglednice 13 je opazno, da so glede na to, katere atribute vsebuje bibliografski zapis,

vprašani navajali različne atribute, ki so jim bili pri izbiri med verzijami pomembni, medtem
ko razlike med samim brskanjem niso več tako velike.

Vprašani med iskanjem med različnimi verzijami, ki so v fizični obliki, najprej pogledajo
naslovnico in knjige izločijo oz. se zanje odločijo na podlagi všečnosti naslovnice. Zelo
pomemben atribut je vezava knjige. Večini vprašanim so bolj všeč trdo vezane knjige, ker so

»bolj kompaktne«, »se manj uničujejo«, drugi pa raje izberejo mehko vezavo zaradi teže, »lažje
jo držim v roki, ko berem leže«, »ker berem na vlaku in jo lažje prenašam s seboj«. Ko so se za

neko verzijo knjige odločili, so skoraj vsi knjigo tudi odprli in pogledali, kako izgleda tekst:

večina jih je pogledala velikost tiska in razporeditev teksta na strani, želeli so, da je tekst
»berljiv«, »diha«, »ni zgoščen« …

Podatka o tem, kakšno je obnašanje uporabnikov knjižnic in kupcev v knjigarnah, kadar izbirajo

knjige na policah, nimamo, vendar pa bi lahko sklepali, da se kriteriji, ki so jih povedali ob
izbiranju, ne razlikujejo veliko od splošnega izbiranja knjig v knjižnici ali knjigarni.

Preglednica 14: Zadovoljstvo z izborom iz različnih bibliografskih zapisov in zamenjave ob
pregledu vseh verzij v fizični obliki
Zadovoljstvo z izbrano knjigo iz bibliografskega zapisa
- da
-

ne

-

da, izbral bi isto kot v bibliografskem zapisu

-

ne, vzel bi drugo knjigo

Izbor med vsemi verzijami v fizični obliki

-

nobene

TIP 1

TIP 2

TIP 3

88

87

91

61

67

75

20

46
1

21

41
/

17

31
2
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Preglednica 14 nam daje informacijo, s katero obliko zapisa so dobili knjigo, kot so si jo želeli,
in se kljub vidnim drugim verzijam niso premislili. Na podlagi tega je bil za vprašane najbolj

ustrezen bibliografski zapis TIP 3, ker je vseboval fotokopijo naslovnice in fotokopijo teksta,
kar so intervjuvanci na koncu raziskave tudi sami potrdili (TIP 3: 55 odgovorov; 51 %; TIP 2:

28 odgovorov; 26 %; TIP 1: 25 odgovorov; 23 %). Ustreznosti in primernosti določenega zapisa

za uporabnike s to raziskavo ne moremo ugotavljati, sicer pa nas sama oblika oz. vizualni izgled
bibliografskega zapisa tudi ni zanimal. Ker pa so raziskave potrdile ustreznost FZBZ modela z

vidika uporabnika (Pisanski, 2009), lahko trdimo, da so taka razporeditev atributov, njihova
količina in priloge (fotokopija naslovnice in tipična stran) še najbolj ustrezne v primerjavi z
drugima dvema.
6.6

ISKANJE VERZIJ LEPOSLOVJA V BIBLIOGRAFSKIH ZAPISIH ZA ODRASLE
IZVEN PROSTOROV KNJIŽNIC

Z raziskavo smo preverjali, v kolikšni meri različni bibliografski zapisi z različnimi
bibliografskimi elementi odgovarjajo uporabnikovim pričakovanjem pri izbiri in identifikaciji
med različnimi verzijami, ki jih ponuja katalog. Ob tem smo želeli ugotoviti, kateri so

manjkajoči elementi, da uporabnik ni zadovoljen z izbranim gradivom. Raziskavo smo
zasnovali pri predmetu Načrtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje (red. prof. dr.
Maja Žumer), v okviru katerega so študenti raziskavo tudi izvedli.
6.6.1 Raziskovalna vprašanja

Raziskovalna vprašanja so bila postavljena pred začetkom izvajanja seminarja.
Naša raziskovalna vprašanja so bila:
-

Ali bibliografski zapis uporabniku ponudi dovolj informacij, da predvideva, kakšno

-

Ali se lahko identificira in izbere na podlagi bibliografskih zapisov, ko ima seznam

-

gradivo bo dobil?

različnih verzij dela?

Na katere elemente v zapisu so uporabniki pozorni in kateri so kriteriji pri izbiri?
Kateri podatki so manjkajoči oz. zavajajoči?

6.6.2 Metodologija

Raziskava je bila izvedena z intervjuji in opazovanjem izven prostorov knjižnice, v decembru

2014. Vzorec je bil priložnostni in v raziskavo je bilo zajetih 120 udeležencev. Vsak udeleženec
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je dobil dva bibliografska zapisa: TIP 4 je bil vzet iz COBIB-a, kateremu smo priložili tudi
sliko naslovnice, drugi zapis TIP 5 pa vsebuje več bibliografskih elementov kot tradicionalni
bibliografski zapisi, vzeti iz knjižničnih katalogov, priloženi pa sta bili tudi slika naslovnice in

tipična stran. Izbrali smo štiri naslove leposlovnih del s šestimi verzijami (priloga 5): Martin
Krpan (Fran Levstik), Petelinji zajtrk (Feri Lainšček), Hobit (J. R. R. Tolkien) in Alamut
(Vladimir Bartol). Vključeni so bili štirje naslovi, da zagotovimo čim večji nabor bibliografskih
elementov, čim bolj različno vrsto gradiva glede na nosilce in zvrst ter okoliščine, v katerih bi

uporabniki ti naslove dejansko iskali. Verzije naslovov so se med seboj razlikovale po vrsti

nosilca, ilustracijah in ilustratorjih, različnih vezavah, prevajalcih, velikosti publikacije in tiska
itd.

Študenti so bili razdeljeni v pare in vsak par je opravil 20 osebnih intervjujev, ki so bili tudi
zvočno snemani. Vsak udeleženec je dobil oba bibliografska zapisa (TIP 4 in TIP 5) ter dva od
štirih naslovov. Tako je bil vsak naslov uporabljen 30-krat.
6.6.3 Podatki o sodelujočih

V raziskavo je bilo vključenih 120 udeležencev, med katerimi je bilo 68 % žensk. Glede na
starostno strukturo so v vzorcu prevladovale osebe, stare med 18 in 31 let (56 %), 32 % jih je

bilo starih od 31 do 60 let in 12 % jih je bilo starejših od 61 let. Polovica (52 %) jih je imela
končano srednjo šolo (38 % celotnega vzorca predstavljajo študenti), več kot srednjo šolo je

končalo 37 % vseh udeležencev raziskave. Visok delež (90 %) vprašanih bere leposlovje
(večina več kot 3 leposlovne knjige na leto) in tri četrtine si knjige izposoja v knjižnici.
6.6.4 Rezultati raziskave

Udeleženci raziskave se pri izbiri leposlovja najbolj zanašajo na priporočila prijateljev. Pri
izbiri pa so odločilni kriteriji literarna zvrst, vsebina leposlovja, avtor, naslov in tematika.

Vprašanim so pomembni kriteriji tudi izgled naslovnice, obseg in vsebina, zapisana na zadnji
strani knjige.

Najpogostejši načini iskanja leposlovja v knjižnici je samostojno iskanje po policah. Na kakšen
iščejo po policah, nismo raziskovali, vendar je treba upoštevati, da samostojno iskanje po
policah za uporabnike pomeni tudi iskanje po priporočenih ali izpostavljenih policah ter na
izpostavljenih panojih. V tej raziskavi je tudi velik delež uporabnikov, ki v procesu iskanja
prosijo za pomoč knjižničarja.
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Graf 18: Načini iskanja leposlovja v knjižnici

Uporaba kataloga je pri iskanju leposlovja zelo nizka, čeprav COBISS-a ne pozna le četrtina
vprašanih. Pozna, a ne uporablja ga 20 %, uporablja pa dobra (55 %) polovica vseh vprašanih.

V katalogu iščejo predvsem znano gradivo (avtor, naslov), manj po neznanem gradivu (ključne
besede), čeprav je ločnico med znanim in neznanim gradivom težko potegniti. V pomoč pri
omejevanju sta leto izida in vrsta gradiva.

6.6.4.1 Izbira iz bibliografskega zapisa TIP 4
Polovica uporabnikov je dobila najprej bibliografski zapis TIP 4 in nato bibliografski zapis TIP
5, druga polovica pa v obratnem vrstnem redu.

Bibliografski zapis TIP 4 je bil natisnjen iz vzajemnega kataloga COBIB in vsakemu zapisu je
bila priložena naslovnica (slika 19).
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Čeprav so bili v raziskavo vključeni štirje različni naslovi, smo podatke za vse štiri naslove
združili.

Najpogostejši kriteriji pri izbiri v bibliografskem zapisu TIP 4
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Graf 19: Najpogostejši kriteriji pri zapisu TIP 4

Kot je razvidno z grafa 19, močno pred drugimi prednjači naslovnica, na podlagi katere

uporabniki identificirajo primernost zadetka. Pogost kriterij je tudi leto izida, od teh pa jih je
14 posebej izpostavilo, da iščejo najnovejšo letnico izida. Vrsta gradiva oz. vsebina, kot je

poimenovano v bibliografskem zapisu COBIB (TIP 4), je bila pomembna, ker je bilo
intervjuvancem ponujeno raznovrstno gradivo: članek, video DVD, scenarij, roman, knjiga,

strip, kratka proza, (znanstveno)fantastična proza in tudi e-knjiga, čeprav je bilo v polju
vrsta/vsebina, označeno samo kot knjiga, pri naslovu pa je bila opomba, da je elektronski vir.

Zadovoljstvo z izbrano knjigo je bilo sicer 85 %, vendar pa je bilo, kljub priloženi naslovnici,
18 (15 %) udeležencev s svojim izborom nezadovoljnih. Največ pripomb so imeli prav na vrsto
gradiva/vsebino, ker ni bilo jasno zapisano, da je roman e-knjiga, ali pa so spregledali, da je

vsebina na DVD nosilcu oz. je prirejeno v strip, ter na nevšečno naslovnico. Posamezne
uporabnike so motile tudi premajhne črke, starinski slog pisave, želeli so boljšo ohranjenost

knjige in novejšo izdajo, eden pa je pričakoval tudi dodatno besedilo. Kljub zadovoljstvu se jih
je 27 (22%) odločilo za zamenjavo knjige. Ti so dodali še razloge: drugačne ilustracije in format

knjige, jezik, vsebina, ki je bila napisana na zadnji strani knjige, obseg, vezava in velikost črk.

Zato so kot zavajajoče elemente omenili: nejasno označeni deli filma, naslovov in jezika pri
filmih, barva ilustracij ter da je bila kratka vsebina zapisana le pri e-knjigi.
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Udeleženci so podali tudi predloge, ki bi jih bilo smiselno vključiti v bibliografski zapis: kratka
vsebina, podatek o pisavi, kazalo vsebine, podatek o prvi izdaji, vezavi, nagradah in ali je

besedilo skrajšano ali celotno. Z dejstvom, da so vsi elementi enako poudarjeni in zapisani z

isto velikostjo, se nekateri ne strinjajo in menijo, da bi morala biti vrsta gradiva bolj poudarjena.
6.6.4.2 Bibliografski zapis TIP 5
Z drugačno obliko in dodatnimi bibliografskimi elementi je bil oblikovan neobičajen

bibliografski zapis TIP 5, ki v obstoječih bibliografskih sistemih seveda ne obstaja. Vsak
bibliografski zapis je imel priloženi naslovnico in naključno tipično stran, fotokopirano iz
publikacije (slika 20).
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Slika 20: Bibliografski zapis TIP 5 za naslov knjige Petelinji zajtrk

Udeleženci ob stiku z drugačnim bibliografskim zapisom nimajo težav z orientacijo, izbiro in
identifikacijo. Običajno prvi zapis natančno pregledajo in preberejo vse elemente, ki jih zapis
ponuja, potem pa jih pregledujejo na njihov lasten način in ni bilo opazno, da bi jih pregledovali
drugače kot npr. bibliografski zapis TIP 1, ki so ga navajeni.

avtor
format
jezik
najnovejše leto izida
tipična stran
naslov
žanr, zvrst
ilustracije
pisava
kratka vsebina
leto izida
vrsta gradiva
naslovnica

9
11
11
12
14
15
16

0

10

Najpomembnejši kriteriji

25
27

20

35

30

46
40

59
50

60

število odgovorov

70

80

87

90

100

Graf 20: Najpomembnejši kriteriji pri izbiri v bibliografskem zapisu TIP 5

Zadovoljstvo z izbranim gradivom je bilo izredno visoko, 92,5 %. Devet udeležencev z izborom
ni bilo zadovoljnih zaradi vrste gradiva, ki so jo spregledali (dobili so DVD in e-knjigo), vezave,
naslova in velikosti knjige.
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Kljub visokemu zadovoljstvu pa je 28 (23 %) udeležencev ob pogledu na vse publikacije v
fizični obliki izbralo drugo gradivo. Navedeni so glavni razlogi: naslovnica, vrsta gradiva,
vsebina, pisava, ilustracije, leto izida in jezik. Posameznik je pričakoval tudi lepše besedilo,

drugačno velikost knjige, vezavo, moteči pa sta bili tudi nalepka Zlata hruška (vprašani ni
poznal pomena nalepke) in nejasnost pri zaporedju filmov Hobit.

Kot zavajajoče podatke so uporabniki obravnavali vrsto gradiva in jezik, češ da sta premalo

izpostavljena, ilustratorja, nejasnost pri označevanju zaporedja filmov ter naslov, pri katerem
je uporabnik pričakoval dve enoti, ker piše Martin Krpan z Vrha: I. in II. del.

Za boljšo izbiro in identifikacijo uporabniki predlagajo, da bi ta zapis vključeval manj podatkov

ter da bi bilo treba bolj poudariti vrsto gradiva in leto izida, napisati vsebino, ki je napisana na

zadnji strani knjige, in več dodatnih povezav. Potrebovali bi podatke o nagradah (Zlata hruška)
in piktogramih, ki so na knjigah nalepljene.

6.6.4.3 Primerjava zapisa TIP 4 in TIP 5
Ključni atributi, ki vplivajo na izbor določene publikacije, so naslovnica, vrsta gradiva in leto

izida. Ker ima zapis TIP 5 tudi kratko vsebino in velikost pisave, so ju mnogi uporabili kot

število odgovorov

odločilna kriterija pri izboru, COBIB pa teh dveh podatkov nima.
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Graf 21: Najpomembnejši atributi pri iskanju v bibliografskem zapisu TIP 4 in bibliografskem
zapisu TIP 5
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6.6.5 Pojasnila

Raziskavo so izvedli študenti, vzorec pa je bil priložnostni in morda so zaradi tega rezultati
zadovoljstva z izbrano publikacijo iz bibliografskega zapisa ob vseh videnih verzijah, ki so na

voljo, tako zelo visoki. To bi lahko povezovali tudi z opaženo nizko motivacijo sodelujočih pri
raziskavi.
6.7

IDENTIFIKACIJA RELACIJ MED LEPOSLOVNIMI DELI

Z raziskavo o relacijah smo želeli identificirati relacije med leposlovnimi deli in njihovo
pomembnost. Relacije so med leposlovnimi deli izredno pomembne in pogoste.
6.7.1 Raziskovalna vprašanja

Naša raziskovalna vprašanja sta bila:
-

Ali vprašani prepoznavajo povezavo med dvema paroma, med katerima obstaja

-

Ali jim je povezava med paroma knjig pomembna?

povezava?

6.7.2 Metodologija

V okviru seminarja Načtovanje in vrednotenje sistemov za poizvedovanje (v zimskem semestru
2012/2013, pod vodstvom red. prof. dr. Maje Žumer) so študentje druge stopnje bolonjskega

študija Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti
sodelovali pri načrtovanju in izvedbi raziskave.

Raziskava je bila načrtovana kot intervju, udeleženci so dobili deset parov: devet parov knjig

in par film in knjiga, za vsak par so povedali, ali povezavo poznajo ter koliko so te povezave

pomembne in v kakšnih okoliščinah. Pari publikacij so bili izbrani tako, da bi bili poznani čim

širšemu krogu bralcev, nekateri naslovi so bili tudi medijsko oglaševani ali sodijo med splošno
izobrazbo (priloga 6).

Raziskava je bila izvedena decembra 2012, izven prostorov knjižnice.
6.7.3 Podatki o sodelujočih

Vzorec raziskave je bil priložnostni, intervjuvanih je bilo 60 udeležencev, starih nad 18 let.

Glede na spol so prevladovale ženske (41 vprašanih), v povprečju so imeli končano 5. stopnjo

izobrazbe (39 vprašanih), kajti v vzorcu so glede na status prevladovali študenti (40 rednih in
2 izredna). Zaradi velikega deleža študentov je pričakovano, da vprašani berejo predvsem za
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potrebe študija, strokovno literaturo (43 odgovorov), sledi branje leposlovnih knjig (34

odgovorov), branje revij (21 odgovorov) in časopisov (21 odgovorov). Tretjina vprašanih

prebere v enem letu več kot 13 leposlovnih knjig, polovica pa manj kot pet leposlovnih knjig
za prosti čas.

6.7.4 Rezultati raziskave

Intervjuvance smo vprašali, ali poznajo vsebino para publikacij. Dela, ki so na seznamu
domačega branja, ter dela, ki so bila bolj oglaševana, so bolj poznana in vprašani so bolje

prepoznavali vsebinske povezave med pari. Najbolj so poznali naslove domačega branja v

osnovni (Deseti brat) in srednji šoli (Don Kihot). Prepoznavanje vsebinskih povezav med
publikacijama v paru je temeljilo na zunanjih karakteristikah publikacij in če so knjigo že

prebrali, so lažje sklepali na obstoj vsebinske povezave. Povezavo so običajno opisali z enim

izrazom, redko so jo opisovali. Največ težav so imeli z opisovanjem okoliščin, v katerih bi bila
pomembna, in s svojo oceno pomembnosti.

Vprašani so relaciji, ki obstaja med dvema publikacijama, največjo pomembnost pripisali pri

nadaljevanju, prevodu in skrajšavi. Pomembnost neke relacije je očitno povezana z večjo
poznanostjo naslova dela, čeprav gre za isto relacijo: npr. nadaljevanje Harry Potterja in
Somraka oz. skrajšavo Zločin in kazen ter Don Kihot.

Pomembnost relacij med deli

Deseti brat - imitacija

14

Povodni mož - imitacija

Gospodar prstanov - celota/del

19

Angeli in demoni - dodatek

Don Kihot - skrajšava

Somrak - nadaljevanje

17

Zločin in kazen - skrajšava

Prevzetnost in pristranost - prevod

Graf 22: Pomembnost relacij
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Mnogi intervjuvanci niso mogli opredeliti, zakaj povezave med parom niso opazili in so
preprosto odgovorili z »ne vem««, drugi so menili, da so bili preveč površni, da so tovrstne
informacije v drobnem tisku ali povezava ni nikjer napisana oz. ni razvidna na prvi pogled.

Največ težav s prepoznavanjem odnosov so imeli tisti, ki knjige niso prebrali in se zato tudi

niso bolj poglobili v iskanje povezave, nekateri pa so pričakovali podobnost naslovnic in
napisano povezavo na eni od njih.

Sodelujoče smo v raziskavi vprašali tudi, kje bi po njihovem morali izvedeti za povezavo.

Največkrat je bila omenjena knjižnica in knjižničarji, ki morajo uporabnike opozoriti na obstoj
te povezave, prav tako bi povezava morala biti napisana na naslovnici ali nekje na vidnem mestu
v knjigi, na internetu, zelo malo (v povprečju desetina) pa jih je menilo, da bi tovrstne povezave
morale biti zapisane v knjižničnem katalogu oz. konkretno COBIB-u.

O zamenljivosti publikacij smo spraševali pri treh relacijah oz. štirih parih publikacij: knjiga-

film, skrajšano-celotno besedilo in prevod-original. Intervjuvance smo vprašali, ali bi bili
zadovoljni samo z eno publikacijo iz para, če je druga publikacija izposojena. Intervjuvanci so

v splošnem deljenih mnenj, najbolj se strinjajo, da film ne more nadomestiti knjige oz. obratno.

Tisti, ki si želijo pogledati film, s knjigo ne bi bili zadovoljni in obratno. Največ vprašanih pa
se je strinjalo, da je zamenljivost možna pri celotnem in skrajšanem besedilu ter pri prevodu.

Glede prevoda je vsekakor veliko odvisno od tega, v katerem jeziku je na voljo: zamenljivost
je večja, če imajo uporabniki na voljo prevod v angleškem jeziku, manjša pa bi bila, če bi bili
prevodi v manj znanih jezikih, kot npr. madžarščini, francoščini itd.

V preglednici 15 so predstavljeni rezultati oz. odgovori na vprašanja za posamezen par
publikacij.

5.

4.

3.

2.

1.

Jej, moli, ljubi : zgodba o
ženski, ki je v Italiji, Indiji in
Indoneziji iskala vse (Elizabeth
Gilbert); knjiga
Eat, pray, love; film na DVD-ju
Zločin in kazen (Fedor
Mihajlovič
Dostoevskij);
Zbirka
Klasje,
skrajšano
besedilo
Zločin in Kazen (Fedor
Mihajlovič
Dostoevskij),
celotno besedilo
Don Kihot (Miguel Cervantes
de Saavedra), zbirka Klasje,
skrajšano besedilo
Veleumni plemič Don Kihot iz
Manče (Miguel Cervantes de
Saavedra), celotno besedilo
Gospodar prstanov (J. R. R.
Tolkien)
Gospodar
prstanov,
Bratovščina prstana (J. R. R.
Tolkien), 1. del
Harry
Potter.
Dvorana
Skrivnosti (J. K. Rowling), 2.
del.
Harry Potter.
Jetnik iz
Azkabana (J. K. Rowling), 3.
del

Poznavanje vsebine
(vsaj ene v paru)

47

35

60

56

58

57

54

Prepoznavanje
obstoja povezave

59

58

39

prebrali
knjigo

17

5

11

18

12

zunanje
značilnosti
knjige

23

43

41

49

47

15

4

3

3

11

o knjigi brali
drugje

10

12

4

9

16

Kako ste prepoznali povezavo?

drugo

Naslov para

po

nadaljevanje

celota/del
ena knjiga je del
druge knjige

skrajšava
krajša verzija

skrajšava
krajša verzija

predelava
film, posnet
knjigi

Vrsta relacije

■

■

■

■

□

Pomembnost
poznavanja
relacij
■
zelo
pomembno
□ pomembno
○ ni pomembno

/

/

DA: 33

DA: 36

DA: 28

Če bi eno
knjigo želeli,
pa je ne bi
mogli dobiti,
ali
bi
bili
zadovoljni z
drugo?
(Zamenljivost)
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Preglednica 15: Prepoznavanje relacij med pari (število odgovorov)

10.

9.

8.

7.

6.

Deseti brat (Josip Jurčič)
Deseti Brat (Ivan Rob)

Somrak (Stephanie Mayer),
2. del
Mlada luna (Stephanie
Mayer), 3. del
Angeli in demoni (Dan
Brown)
Razodetje
Angelov
in
demonov:
vodnik
po
dejstvih iz romana Angeli in
demoni (Simon Cox)
Prevzetnost in pristranost
(Jane Austen)
Pride and prejudice (Jane
Austen), angleška izdaja
Povodni
mož
(France
Prešeren)
Urška (Andrej Rozman
Roza)

Poznavanje vsebine (vsaj
ene v paru)
30

39

58

59

54

52

49

4

12

11

10

6

prebrali knjigo

obstoja
Prepoznavanje
povezave

39

48

48

20

30

52

48

24

zunanje značilnosti
knjige

Kako ste
povezavo?

19

o knjigi brali drugje
1

3

1

3

7

12

3

5

15

imitacija
moderna
izvedba
sodobna
verzija
parodija
imitacija
priredba
verzih

prevod

dodatek
razlaga,
dopolnilo,
priročnik

nadaljevanje

v

prepoznali Vrsta relacije

drugo

Naslov para

○

○

■

□

■

Pomembnost
poznavanja
relacij
■
zelo
pomembno
□ pomembno
○
ni
pomembno

/

/

DA: 33

/

Če bi eno
knjigo
želeli, pa je
ne bi mogli
dobiti, ali bi
bili
zadovoljni z
drugo?
(Zamenljivo
st)
/
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KNJIŽNIČARJI SPLOŠNIH KNJIŽNIC O UPORABNIKIH IN KNJIŽNIČNEM
KATALOGU

6.8.1 Raziskovalna vprašanja

Naša raziskovalna vprašanja so bila:
-

Kakšna je ocena uporabnosti knjižničnega kataloga z vidika knjižničarja pri

-

Po katerih atributih sprašujejo uporabniki knjižničarje, ko iščejo leposlovje?

-

referenčnem pogovoru?

Katere relacije so uporabnikom pomembne?

Kako se uporabniki odločajo, ko imajo na voljo več verzij?

6.8.2 Metodologija

S knjižničarji informatorji smo izvedli fokusno skupino v Ljubljani 7. 1. 2014 ob 8.00, trajala
je trajala 1 uro in 50 minut. Ker je fokusna skupina srečanje skupine ljudi, ki se usmerjeno

pogovarjajo na temo (v našem primeru, po čem uporabniki sprašujejo knjižničarje in kako si leti pomagajo s knjižničnim katalogom), je pogovor potekal po določenem načrtu. Pripravljenih

je bilo šest vprašanj, od teh sta bili dve vprašanji zastavljeni kot individualni nalogi: naloga z
relacijami in naloga z atributi.

Četrta naloga je obsegala seznam možnih relacij med publikacijami. Na voljo so udeleženke
dobile seznam relacij, ki so bile napisane na nalepkah, te so nalepile na list od najbolj k najmanj

pogostim: nadaljevanje, predhodno delo, priredba za otroke, filmska priredba, skrajšava,

dramska priredba, glasbena priredba, parodija, imitacija, prevod, izvirno besedilo, dela o …,
spremno gradivo, zvočna priredba, priredba v prozo in celota/del.

Peta naloga je obsegala seznam atributov publikacij, iz katerega so knjižničarke izbrale tri do

pet najpogostejših atributov za različne uporabniške skupine oz. okoliščine: starši za otroke,
otroci, mladostniki, domače branje, odrasli in starostniki. Seznam atributov je obsegal: naslov

izvirnika, zvrst, čas nastanka dela, kratka vsebina, kraj dogajanja, čas dogajanja, glavne osebe,
ključne besede, UDK, prejete nagrade, je/ni izvirno besedilo, celotno/skrajšano/prirejeno

besedilo, jezik, prevajalec, težavnostna stopnja branja, ciljna skupina, kazalo vsebine, kraj
izida, leto izida, založnik, vrsta nosilca (npr. papir, dvd …), obseg, zbirka, naslovnica, barva

knjige, vezava (mehka/trda), vezava (originalna vezava/prevezana), velikost knjige, teža knjige,

debelina knjige, velikost črk, pisava (velike/male tiskane črke), ilustracije, ilustrator,
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razporeditev teksta in ilustracij, spremna beseda, življenjepis avtorja, ohranjenost knjige in
ISBN (priloga 7).

Pogovor je bil sneman zaradi lažje nadaljnje obdelave.
6.8.3 Podatki o sodelujočih

V fokusni skupini je sodelovalo pet knjižničark, ki so imele več kot 10-letne izkušnje z izposojo
in s svetovanjem različnim skupinam uporabnikov. Nobena od teh nikoli ni katalogizirala.
6.8.4 Rezultati raziskave

Knjižničarji so knjižnični katalog ocenili kot učinkovit, uporaben in informativen ter občasno

frustrirajoč, kajti pri iskanju ene in iste stvari lahko dobiš različne rezultate. Ena knjižničarka
še vedno ne ve, zakaj enkrat dobi zadetke, drugič ne, kar je za izredno neprijetno in se zaradi

tega pred uporabniki počuti neprofesionalno: »Po iskanju rečeš uporabniku, te publikacije pa v

naši knjižnici nimamo, v naslednjem trenutku pa ti katalog pokaže zadetek in se mu
opravičuješ.« Zato ena od knjižničark kombinira celo dva kataloga: COBISS 2 in COBISS

online, čeprav se ji zdi včasih nerazumljivo, a takšen način iskanja obrodi zadetke. Pri svojem
delu se pogosto poslužujejo spleta, ki je v pomoč tudi, kadar preverjajo, če se je uporabnik pri
navajanju naslova mogoče zmotil. Rezultati na spletu so mnogokrat tudi »dokazilo«, da je z

uporabniškimi podatki nekaj narobe. Menijo, da je katalog zastarel s tega vidika, saj ne najde

približnih naslovov in takšno poizvedovanje ostane brez zadetkov. Velika iznajdljivost je
potrebna pri iskanju publikacije, če uporabnik pozna le barvo naslovnice in obliko knjige.
Večkrat se knjižničarke zaradi neuspešnega iskanja po katalogu čutijo krive, da iskanja po
katalogu ne poznajo dovolj dobro in jim je zato neprijetno priznati, da si pri iskanju pomagajo

s spletom. Menijo namreč, da lahko poiščejo marsikaj, ker je katalog zelo bogat, vendar s

»kompliciranimi orodji«, ta pa so sicer preveč zamudna oz. časovno potratna ali pa jih preprosto
ne poznajo. Prav tako je problem nepoznavanje katalogizacije in »katalogizatorjeve filozofije«,

katere ključne besede je pri nekem delu uporabil, predvsem za leposlovje. Izpostavi se problem
iskanja po knjižničnem katalogu, tako uporabnikov kot knjižničarjev. Ena knjižničarka je
menila, da je možno katerokoli in kakršno koli iskanje in najdenje z uporabo UDK-vrstilca, kar

pa je za uporabnike prezahtevno. Nekatere knjižničarke opažajo, da se uporabniki pritožujejo

nad iskanjem po katalogu predvsem pri neustrezni uporabi ključnih besed. Po njihovem mnenju
bi se morali uporabniki naučiti tudi, kje je zapisana signatura ter kako se knjigo najde na polici.

Problem knjižničnih katalogov knjižničarke vidijo predvsem pri premalo vnesenih ključnih
besedah (ne izpostavljajo predmetnih oznak), starejšem gradivu, ki vsebinsko ni obdelano, in v
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splošnem pri iskanju leposlovja, kajti uporabniki predvsem sprašujejo po vsebini, pa tudi po

nagradah, ki jih je delo prejelo, »bestsellerjih« in kraju dogajanja. Zaradi potreb pri delu z

uporabniki in za uporabnike pripravljajo različne sezname (priporočenih) knjig, ki jih objavljajo
na spletnih straneh in se jih seveda pri svetovanju z uporabniki poslužujejo.

Knjižničarka je izpostavila, da je katalog neprimeren za iskanje otroškega in mladinskega
leposlovja. Mladinske knjižničarke večino knjig poznajo, zato kataloga ne uporabljajo veliko,

saj iščejo po spominu. Starši ne iščejo za otroka strokovnega gradiva, temveč slikanico z neko
tematiko (npr. obisk zdravnika, prvič v vrtec …), ki običajno v katalogu ni tako natančno

opredeljena. Na voljo so sicer različni priročniki, vendar to v katalogu ni tako dobro prikazano,

kot bi si ena od knjižničark želela. Prav tako katalog tudi ni primeren kot orodje za pomoč pri

biblioterapiji, ko uporabnik pričakuje primerne knjige in bi bilo dobro, da bi se vključilo namen

oz. okoliščine, v katerih bi bila neka knjiga primerna (npr. v procesu žalovanja za ljubljeno
osebo), kar je z geslom težko opredeliti.

Brskanja po vnaprej pripravljenih kategorijah (npr. najnovejše knjige, nagrajene knjige, poletno

branje ...) katalogi ne omogočajo niti knjižničarke tega ne pogrešajo, ker imajo na spletni strani

knjižnice in ponekod tudi v tiskani obliki tovrstne priporočilne sezname, ki jih sami
pripravljajo, in opažajo, da se jih nekateri uporabniki tudi poslužujejo. Veliko se knjižničarji

posvečajo različnim projektom za spodbujanje kakovostnega branja z različnimi tematikami,
glede na poreklo avtorja in tudi t. i. knjige Maček v žaklju, ko je uporabnik lahko vzel »paket
knjig« z določenim žanrom (npr. erotično leposlovje), geografsko določeno lokacijo (npr.
Maroko) itd.

Uporabnike, ki v knjižnico niso prišli iskat določenega naslova, temveč prosijo knjižničarja, da

jim svetuje »eno dobro knjigo«, knjižničar najprej vpraša, kaj so že prebrali in jim je bilo všeč,

ali bi »lažje« ali »bolj zahtevno« gradivo, katera je njihova priljubljena literarna zvrst, nato
uporabnika peljejo h knjižnim policam, kjer mu ponudijo naslove in najpogosteje se uporabnik
odloči na podlagi vsebine in naslovnice.

Kadar ima knjižnica na razpolago več verzij nekega dela, uporabnike vprašajo, katero verzijo

si želijo, srednješolcem pa vedno omenijo krajšo verzijo, za katero se potem tudi največkrat

odločijo, sicer pa vzamejo izključno knjige iz zbirke Klasje. Pri prevodih knjižničarji ponudijo

najlepši, novejši prevod, ponatis. Uporabnikom, predvsem starejšim, so pomembni velikost črk,
razmik med vrsticami in teža knjige in ti so pomembnejši od kvalitete prevoda in vsebine. V
preteklosti so tovrstne knjige z večjim tiskom opremljali s piktogrami, zdaj pa ta problem
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rešujejo tako, da so knjige postavljene na različnih mestih v knjižnici, ne samo na policah za
slepe in slabovidne. V večjih knjižnicah se morajo s tem strinjati v službi za katalogizacijo, da

knjige ustrezno pripravijo, v manjših knjižnicah pa morajo pri tem sodelovati vsi knjižničarji.
S tega vidika so koristne e-knjige.

Uporabniki izbirajo knjige glede na zunanji izgled: lepša oprema knjige, boljša ohranjenost,
lepša naslovnica, tako zelo, da se nekateri ne pustijo pregovoriti, kljub dobri vsebini. Številni
se izogibajo knjigam s polepljenim hrbtom in ena od knjižničark je opozorila, da so takšne
knjige »izgubljene«, ker se ne izposojajo več.

Knjižničarke smo vprašali, kako bi ponudili dve deli, ki imata različne verzije.
-

Staršem verzije Pepelke: najprej je odvisno od števila verzij, ki jih imajo v knjižnici na
voljo, večina pa jih ponudi samo »original« verzije, s čimer mislijo na avtorstvo brata

Grimm, katerega štejejo kot original. Staršem pustijo, da se odločijo in sami izberejo,
običajno na osnovi ilustracij, zelo radi izbirajo gradivo, ki je opremljeno z ilustracijami,
ki se jih spominjajo iz svojega otroštva. Zatorej prevod ni toliko pomemben. Pri
svetovanju uporabnikom za otroško literaturo je knjižničarka izrazila pomisleke, da bi

pokazala vse verzije Pepelke, ker je toliko »kičastih« in likovno neprimernih knjig za
-

otroke. Opazijo, da otroci gledajo tudi na format oz. velikost knjige.

Srednješolcem verzije Don Kihota: srednješolcem izključno skrajšano verzije in zbirko
Klasje, ko tega zmanjka, zbirko Domače branje. Knjižničarka, ki ima dolgoletne
izkušnje, se je trudila spomniti, ali je kdaj kakšen srednješolec vzel celotno verzijo.

-

Srednješolci želijo skrajšano verzijo.

Odraslim verzije klasične romane: zahtevni bralci želijo celotno besedilo, najnovejšo
izdajo, najboljšo ohranjenost in spremno besedo.
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6.8.4.1 Relacije
Pogovor je tekel o najpogostejših relacijah, po katerih uporabniki sprašujejo knjižničarje, kadar

iščejo leposlovje. Najbolj pogosto sprašujejo po nadaljevanju, predhodnem delu, prevodih,
celoti/delu, npr. trilogijah, in spremnem gradivu (slika 21). Kot najpogosteje omenjeno (ne
glede na pogostost) pa je tudi delo o… (npr. delo, ki govori o Don Kihotu), filmska priredba,
skrajšava in izvirno besedilo.

V zadnjih letih opažajo velik trend trilogij »lahkotnih ali plaža romanov«, zato je ta relacija

celota/del tudi tako v ospredju. Preseneča jih, da kljub različnim prevodom v knjižnicah (npr.

Inferno), uporabniki želijo slovenski prevod in kljub drugim izvodom v tujih jezikih, ki so
trenutno na voljo, prevod rezervirajo ne glede na dolgo čakalno vrsto.

Slika 21: Primer rešene naloge z relacijami

Kot izrazito negativno relacijo je bila označena parodija. Menile so, da bi lahko uporabniki, če

bi jih opozorili na obstoj parodije, dobili občutek, da se s tem žali njihov okus (npr. Kurja lužica
za dušo je parodija Kurje juhice).
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6.8.4.2 Atributi
Knjižničarke so dobile individualno nalogo, da med naštetimi atributi izberejo vsaj tri do pet

atributov, po katerih najpogosteje sprašuje določena uporabniška skupina, za določene namene
(slika 22).

Slika 22: Primer rešene naloge z atributi

Glede na različne uporabniške skupine je razporeditev atributov predstavljena v preglednici 16.
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Preglednica 16: Atributi, po katerih sprašujejo uporabniki
uporabniška skupina
starši za otroke

otroci

mladostniki

domače branje

odrasli

starostniki

knjižničarji

ilustracije, pisava in težavnostna stopnja branja (3)
kratka vsebina (2)
ciljna skupina, glavne osebe, nagrade, obseg, razporeditev teksta in
velikost črk
ilustracije, tipična stran (razporeditev teksta in ilustracij) in velikost
knjige (2)
barva in debelina knjige, naslovnica, obseg, čas in kraj dogajanja,
vrsta nosilca, težavnostna stopnja branja, pisava
kratka vsebina (5)
naslovnica (3)
zvrst (2)
celotno/skrajšano/prirejeno, čas in kraj dogajanja, debelina knjige,
obseg, leto izida, težavnostna stopnja branja
spremna beseda (5)
debelina knjige (3)
celotno/skrajšano/prirejeno in življenjepis avtorja (2)
kratka vsebina, obseg, zbirka
čas dogajanja in nagrade (4)
kratka vsebina in zvrst (3)
jezik, kraj dogajanja in težavnostna stopnja branja (2)
kakovostna literatura, leto izida, naslovnica, ohranjenost
velikost črk (5)
teža knjige (4)
zvrst (3)
ohranjenost knjige, nagrade, kratka vsebina, obseg, naslovnica,
vezava, težavnostna stopnja branja

V skupnem bi za vse zgoraj naštete skupine potrebovali pri iskanju leposlovja v knjižničnem
katalogu: kratko vsebino, bolj konsistentno zapisano zvrst, težavnostno stopnjo branja, velikost

črk, naslovnico, informacijo o prejetih nagradah, čas in kraj dogajanja in informacijo o
spremnih besedah, ilustracijah, podatek o debelini in teži knjige.

Na vprašanje, ali bi katalog potreboval dodatne bibliografske elemente, se vsi strinjajo, da bi
bil potreben opis vsebine ali več ključnih besed, ki bi nadomestile kratko vsebino, naštete
glavne osebe, kraj dogajanja, velikost črk in velike tiskane črke. Za slednje imajo tudi barvno

nalepko, ki je prilepljena na hrbet knjige, tako da je za otroke, ki se učijo brati, takšna knjiga
hitreje najdljiva. Vendar te oznake ni v knjižničnem katalogu, imajo pa te knjige nekontrolirane
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predmetne oznake: »velike tiskane črke«. Prav tako so omenile, da dajejo oznako »slikanice«
tistim knjigam, ki imajo več slik, »zgodbice« pa tistim, kjer je več besedila in manj slik, pa še
ta postavitev velja le za Mestno knjižnico Ljubljana. V tej knjižnici tudi ni več merilo starostna

stopnja, temveč zvrst, v čemer se postavitev otroške literature razlikuje od postavitve ostalih
slovenskih knjižnic, kjer velja t. i. CPM-postavitev. Knjižničarke med razpravo ugotavljajo

prednosti in pomanjkljivosti ene in druge postavitve, čeprav se skozi razpravo strinjajo, da je

za otroke, mladino in knjižničarje starostna postavitev bolj ustrezna, ker mora sicer knjižničar
zelo dobro poznati tako otroka kot tudi leposlovje, ki ga knjižnica hrani.

Vse knjižničarke se strinjajo, da v katalogu manjkajo ključne besede za kraj, čas in temo ter

oznaka za slab prevod. Pri leposlovju bi bilo idealno, če bi bilo gradivo razporejeno po
kategorijah, kaj je vrhunska literatura in kaj ne, čeprav v istem stavku dodajo, da se je nemogoče
izogniti subjektivnosti.

Subjektivna je sicer tudi postavitev knjig na priporočene police oz. panoje, kjer knjižničarji
izpostavijo knjige, ki so bodisi najbolj izposojene, kvalitetne, t. i. lahkotnejše romane, knjige

nekega projekta, ki ga knjižnica izvaja itd., pa vendar se te knjige hitro izposojajo in menjajo.
Uporabniki velikokrat sploh ne iščejo po drugih policah in za mnoge je to edina postaja,
knjižničarke pa so presenečene in hkrati ponosne, da jim uporabniki toliko zaupajo.
6.9

KNJIŽNIČARJI SPLOŠNIH KNJIŽNIC O UPORABNIKIH IN KNJIŽNIČNEM
KATALOGU (knjižnice Ljutomer, Gornja Radgona in Murska Sobota)

Knjižničarji so v vsakodnevnem stiku z uporabniki in vsakodnevno odgovarjajo na njihova
vprašanja glede knjižničnega gradiva. Poleg knjižničnega kataloga morajo uporabljati še druge
strategije pomoči pri iskanju gradiva.
6.9.1 Raziskovalna vprašanja

Naša raziskovalna vprašanja so bila:
-

Kakšna je ocena uporabnosti knjižničnega kataloga z vidika knjižničarja pri

-

Kako se uporabniki odločajo, ko imajo na voljo več verzij?

-

referenčnem pogovoru?

Po katerih atributih sprašujejo uporabniki knjižničarje, ko iščejo leposlovje?
Katere relacije so uporabnikom pomembne?
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6.9.2 Metodologija

Osebni, polstrukturirani intervjuji so bili izvedeni v aprilu 2014 s šestimi knjižničarji v splošnih
knjižnicah v Ljutomeru, Gornji Radgoni in Murski Soboti (priloga 8). Knjižnice so bile izbrane

priložnostno. Poslan jim je bil dopis za prošnjo o sodelovanju s tistimi knjižničarji, ki so

informatorji oz. so vsak dan v stiku z uporabniki in jim svetujejo pri iskanju ali izbiri leposlovja.
Pet pogovorov je bilo snemanih z diktafonom, ena knjižničarka pa tega ni želela, zato so njeni
odgovori le zapisani. Dolžina intervjuja je bila v povprečju pol ure.
6.9.3 Podatki o sodelujočih

Vseh šest knjižničarjev ima več kot 10-letne izkušnje z referenčnim delom v knjižnici. Dve
knjižničarki delata večino časa na mladinskem oddelku, ena občasno, drugi trije pa večino časa
delajo z odraslimi uporabniki. Intervjuvala sem tudi direktorico knjižnice, ki poleg vodstvenih
obveznostih dela kot informatorka, ter knjižničarko, ki je tudi katalogizatorka.
6.9.4 Rezultati raziskave

Knjižničarji menijo, da je knjižnični katalog informativen, priročen in lahek za uporabo, hkrati
pa predvsem mladinske knjižničarke menijo, da je pomanjkljiv in časovno potraten.

Knjižničarje smo prosili, naj povedo, v kakšnih situacijah oz. okoliščinah si ne morejo pomagati

s knjižničnim katalogom. Nekateri si niso mogli priklicati nobene situacije, so pa poudarili, da
jim pri mnogih vprašanjih pomagajo izkušnje, zanašajo se na svoj spomin in dejstvo, da si v
vseh situacijah ne more jo pomagati s knjižničnim katalogom. Izpostavili so naslednje:
-

pri seminarskih nalogah: teme so lahko tako specifične, da iskanje po ključnih besedah

ne zadostuje; knjižničarji si pomagajo s spletom in z Wikipedijo, leksikoni in
enciklopedijami, da najprej razrešijo pomen tujke, potem pa ponovno poskusijo z

-

iskanjem po katalogu;

pesmice z določeno tematiko za vzgojiteljice in učiteljice: nekateri knjižničarji
pripravljajo lastne zbirke pesmic, pravljic in zgodbic iz revij, časopisov … nekateri pa

imajo svoje interne tematske priročnike, v katere sproti dopisujejo novo gradivo, ki bi
-

tej skupini uporabnikov koristila;

otroške kartonke: kartonke so običajno v lesenih zabojih in niso urejene po abecednem

vrstnem redu, da si jih najmlajši uporabniki lahko prosto ogledajo. Knjižničarji, ki

kartonko morajo najti po naslovu, si pri iskanju pomagajo s spletnim iskalnikom, ki jim
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prikaže naslovnico. Ob tem dodajo, da to ni problem kataloga, temveč postavitve v
-

-

knjižnici;

verzije z enakim naslovom: knjižničarji si pomagajo s spletnim iskalnikom ali knjige

poiščejo na polici in jih prinesejo uporabniku, da izbere. Mnogokrat se uporabnik ne
more odločiti, dokler določene verzije ne vidi;

nadaljevanja: npr. na publikaciji je napovedano, da bo nadaljevano izšlo z nekim
določenim naslovom, vendar kasneje izide z drugačnim naslovom drugega avtorja in

knjižničarji si v tovrstnih primerih lahko pomagajo le s svetovnim spletom in z lastno
-

iznajdljivostjo.
Antologije




npr. Antologija ameriške poezije 19. stoletja: v bibliografskem zapisu so
premalo le ključne besede in knjižničar se mora zanašati na svoj spomin. Čeprav
je to zamudno, bi morali biti vneseni vsi naslovi in avtorji.

npr. Zlata čebelica (ponatis pravljic in zgodbic, ki so samostojno izšle v Zbirki

Zlata čebelica : v katalogu ni podatka, katere pravljice so vključene in kadar so

knjige izposojene, sta potrebna knjižničarjeva iznajdljivost in spomin, kje se
lahko ista vsebina (npr. pravljica) še nahaja.

-

Vsebina strokovne knjige: težko je svetovati uporabniku, če v katalogu ni zapisanih

-

Uporabnik z napačno napisanim naslovom knjige: npr. Veveriček vse vrste, namesto

naslovov in podnaslovov iz kazala vsebine.

Veveriček posebne sorte. Če knjižničar pozna naslov knjige, bo v katalogu znal poiskati
pravi naslov, če se ne spomni pravega naslova, išče po spletu z napačnim naslovom.

Knjižničarji so razložili, kako uporabnikom predstavijo različne verzije. Najprej vprašajo
uporabnika, v kakšne namene potrebuje delo in nato svetujejo določeno verzijo, hkrati pa so

omenili, da pojasnijo, kakšna je razlika med verzijami. Kot različne verzije so bile omenjane:
skrajšane verzije, verzije brez in s spremno besedo in verzije različnih ilustratorjev. Na različno
kvaliteto prevodov različnih prevajalcev včasih opozorijo bralci sami, pa tudi knjižničarji
svetujejo bralcem boljši prevod (npr. Harry Potter). Običajno uporabnika peljejo k polici in mu

pokažejo verzije. Uporabniki se najpogosteje odločijo za najbolj ohranjen izvod, preverijo
velikost črk, glede na potrebe in okoliščine se odločajo za različne vezave (npr. za na pot

vzamejo mehko vezavo, ker je lažja, četudi so črke manjše), večina uporabnikov izbira na
podlagi večjih črk in večjega razmika med vrsticami.
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Pri otrocih običajno knjižničarji priporočijo najbolj kvalitetno verzijo, da na tak način izločijo
»kič«. Najpomembnejše so ilustracije in kdo je ilustrator. Izpostavili so, da svetujejo verzijo po

izvirniku in ne priredb, mladinska knjižničarka pri slikanicah vedno priporoči prvo verzijo,
slikanice s spremno besedo ter slikanice, ki imajo priložen CD, ki so, poleg najnovejših verzij,

pri otrocih tudi najbolj priljubljene. So pa tudi naslovi, katerih vsebine knjižničarka ne pozna
in jih ne more priporočiti, uporabniki pa knjigo tudi kmalu prinesejo nazaj, češ da ni prava.

Knjižničarji so razvrstili po pogostosti iskanja uporabnikov desetih relacij, ki smo jih vzeli iz
modela FZBZ.

Relacije, ki bi jih v katalogu potrebovali in uporabniki pogosto sprašujejo po njih, so:
-

-

nadaljevanje: uporabniki pogosto dajo odziv na knjigo: »Tak konec je, ki ne vem, kaj

je.« Problem so dela v zbirki, za katere knjižničarji ne vedo, ali so nadaljevanja ali ne
(na knjigah ne piše), uporabniki pa pričakujejo, da jim bo knjižničar svetoval;
celota/del;

filmske priredbe: pogosteje uporabniki želijo knjigo, ki je bila osnova nekemu filmu;

priredbe v prozo: pomembne so predvsem za srednješolsko domače branje (npr.
Odiseja);
prevodi;

skrajšave.

Nekateri knjižničarji so omenili tudi: dela o…, izvirno besedilo (predvsem tisti, ki so
»ljubitelji« nekega avtorja), predhodno delo, priredba za otroke in zvočna priredba.

Knjižničarje sem prosila, če lahko za vsako uporabniško skupino navedejo, po katerih
elementih najpogosteje sprašujejo (preglednica 17).
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Preglednica 17: Atributi, po katerih sprašujejo uporabniki, ko prosijo za pomoč knjižničarja
uporabniška
skupina

starši za otroke

knjižničarji splošnih knjižnic

zvrst (5)

ključne besede (3)

ilustrator, kratka vsebina in težavnostna stopnja branja (2)

otroci

mladostniki

domače branje

celotno/skrajšano/prirejeno besedilo, ciljna skupina, čas in kraj
dogajanja, glavne osebe, jezik, naslovnica, obseg, pisava, velikost črk,
prejete nagrade, vrsta nosilca, zbirka, življenjepis avtorja
ilustracije (5)

debelina knjige, naslovnica, obseg, ohranjenost knjige (2)

barva knjige, glavne osebe, ključne besede, kraj dogajanja, kratka
vsebina, pisava, težavnostna stopnja branja, velikost knjige, zbirka,
življenjepis avtorja
debelina knjige, kratka vsebina (3)

čas dogajanja, naslov izvirnika, obseg (2)

glavne osebe, jezik, leto izida, naslovnica, ohranjenost knjige,
prevajalec, spremna beseda, težavnostna stopnja branja, vezava, vrsta
nosilca, vsebina, zbirka, zvrst

spremna beseda (4)

leto izida in založba (3)

kratka vsebina, skrajšana verzija, zbirka (2)

odrasli

starostniki

jezik, kazalo vsebine, obseg, prevajalec, težavnostna stopnja branja in
velikost črk
jezik, težavnostna stopnja branja, zvrst (3)

čas dogajanja, debelina knjige, kratka vsebina, prejete nagrade,
prevajalec, vezava (2)
glavne osebe, kraj dogajanja, naslovnica, ohranjenost knjige, osebe,
spremna beseda, tematika, velikost knjige

velikost črk (3)

kratka vsebina, ohranjenost knjige, zvrst (2)

debelina, jezik, kraj dogajanja, pisava, razporeditev teksta, teža knjige,
velikost knjige
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DISKUSIJA

Namen doktorske disertacije je preveriti, ali so atributi in relacije, ki so predlagani v modelu

FZBZ, ustrezni z vidika uporabniških opravil. Ustreznost je bila preverjena z uporabniškimi

študijami, ki so na različne načine odkrivale, po katerih atributih in relacijah uporabniki
pravzaprav iščejo in kateri so pomembni za njihovo odločanje.

Z različnimi metodološkimi pristopi (intervju, opazovanje, fokusna skupina, spletna anketa), z

različnimi splošnimi in konkretnimi vprašanji, izmišljenimi, a hkrati realnimi nalogami, ki smo
jih zastavili vprašanim, smo želeli odgovoriti na raziskovalno vprašanje, katere atribute in

relacije različne uporabniške skupine potrebujejo za opravila: najti, identificirati, izbrati in

pridobiti različno leposlovno gradivo v in izven knjižničnega okolja ter v bibliografskih

informacijskih sistemih, in posledično, ali je nabor atributov in relacij v modelu FZBZ ustrezen.
Od vseh storitev, ki jih knjižnice ponujajo, se uporabniki najbolj poslužujejo izposoje
leposlovja (Javnomnenjska raziskava, 2011). Z raziskavami pa se je potrdilo, da obstoječi

knjižnični katalog ni dovolj uporaben za iskanje leposlovja, če uporabnik ne pozna avtorja ali

naslova. Vprašani v splošnem navajajo, da v različnih fazah iskanja leposlovja uporabljajo

katalog (26 %), v konkretni situaciji pa je bilo tega veliko manj (10 %). Večinoma so ga
uporabili tisti, ki so vedeli, katero knjigo si želijo izposoditi. Pokazala se je velika razlika med
splošnimi odgovori in odgovori, ki so bili podani po konkretnem iskanju določene publikacije.

Bibliografski zapis bi moral vključevati vse atribute in relacije, ki so potrebni uporabniku za
brskanje, raziskovanje in najdenje in izbiro najbolj ustreznega leposlovnega dela. Prav tako
katalogi ne prikazujejo povezav med različnimi verzijami istega dela in povezav med različnimi
deli, česar pa ne ponuja niti sistem postavitve z brskanjem po knjižnih policah v knjižnici.

Tovrstno ugotavljanje odločilnih kriterijev v procesu iskanja in izbiranja ni enostavno, pa
vendar na podlagi uporabniških študij lahko zaključimo, da so uporabniki v splošnem

zadovoljni s tem, kar jim knjižnični katalogi ponujajo, čeprav jih malo uporabljajo in se
poslužujejo drugačnih načinov iskanja. Identifikacija in izbira iz bibliografskega zapisa pa sta
za uporabnike samo navidezno enostavni, saj so najprej v splošnem zadovoljni z izborom,
vendar se premislijo, ko vidijo fizične publikacije.

Bibliografske zapise obstoječih knjižničnih katalogov (TIP 1) smo za namene raziskav obogatili

(TIP 4), pripravili pa smo tudi tri nove, obogatene bibliografske zapise, ki so nastali na podlagi
modela FZBZ in uporabnikovih pričakovanj (TIP 2, TIP 3, TIP 5):
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TIP 1: obstoječi bibliografski zapis sistema COBISS,

-

TIP 3: FZBZ struktura, katerima sta bili dodani tudi naslovnica in tipična stran,

-
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TIP 2: bibliografski zapis v obliki miselnega vzorca oz. barvnih krogov,
TIP 4: obstoječi bibliografski zapis COBIB, obogaten z naslovnico,
TIP 5: strukturni stolpci.

Kljub izboljšavam nismo dosegli 100 % zadovoljstva z izborom iz bibliografskega zapisa.

Najboljše rezultate smo dobili pri bibliografskem zapisu TIP 5, kjer je bilo zadovoljstvo z

izborom 93 % in se jih je najmanj (23 %) premislilo, ko so videli tudi verzije v fizični obliki.

Enaki rezultati so bili tudi v raziskavi, kjer smo uporabili TIP 4, vendar je treba opozoriti, da je
lahko nižja motivacija udeležencev in bolj raznovrstno gradivo v tej raziskavi vplivalo na tako

visoko zadovoljstvo. Poleg preštevanja in odstotkov, katere atribute v bibliografskem zapisu
vprašani omenjajo kot pomembne, je treba preučiti izraženo nezadovoljstvo z izborom iz

bibliografskega zapisa, saj le-to projicira atribute, ki bi jih bilo treba vključiti ali bolj izpostaviti,
ter atribute, ki pojasnjujejo, kako intervjuvanci izbirajo leposlovje. Prav tako lahko atributi
brskanja med verzijami v fizični obliki, veliko pripomorejo k bogatenju zapisov.

V nadaljevanju so predstavljeni najpomembnejši poudarki iz raziskav in njihovo vrednotenje.
7.1

NAJPOMEMBNEJŠI ATRIBUTI PRI IZBIRANJU IZ BIBLIOGRAFSKIH ZAPISOV

Najpomembnejši bibliografski elementi so različni za različne zapise (saj so bili tudi različni
bibliografski elementi vključeni v bibliografski zapis) in največje je odstopanje pri starših

predšolskih otrok in dijakih. Iskanje za domače branje ali iskanje slikanic za otroke se, kot

kažejo rezultati, zelo razlikuje od branja za prosti čas odraslih. Menimo, da na seznam

najpomembnejših atributov ne vplivata samo uporabniška skupina in različen tip zapisa, temveč
tudi vrsta gradiva in namen iskanja.

V preglednici 18 so prikazani najpomembnejši atributi vseh raziskav, ki so vključevale različne

bibliografske zapise: pri vseh zapisih se pojavljajo leto izida, jezik (običajno želijo uporabniki
brati v slovenskem jeziku), ohranjenost knjige, zvrst, obseg in vrsta gradiva. Zvrst gradiva je

pomembna staršem, saj po njihovem mnenju obstaja razlika med slikanico in pravljico. Pri tem

podatku je največ nekonsistentnosti, lahko bi rekli celo zmede, saj se v katalogu za isto delo
pojavljajo: slikanice, pravljice, zgodbe, kratke zgodbe in knjiga. Enako moteče so bile različne
oznake zvrsti tudi pri izbiri verzij, kjer se je poleg oznake roman pojavila tudi oznaka knjiga.

Tako so mnogi bibliografske zapise izločili kot neustrezne prav zaradi nekonsistentnih oznak.
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Pomembnost konsistentnosti pa se veča tudi z večjim naborom različnih vrst gradiva, saj
postane zaradi tega izbira bolj zahtevna.

Zadovoljstvo z izbranim gradivom na podlagi bibliografskega zapisa, je bilo odvisno tudi od
namena uporabe. Večina odraslih (nad 80 %), ki so izbirali gradivo za prostočasno branje, so

bili s prejeto publikacijo zadovoljni. Najbolj zadovoljni so bili vprašani v raziskavi, pri kateri
so uporabljali TIP 5, ker je vseboval tudi naslovnico in tipsko stran. Presenetljivo je, da kljub
isti uporabniški skupini (odrasli) in isti prilogi (naslovnica in tipična stran) TIP 3 zaostaja v
zadovoljstvu (razlika je 9 %). Pri iskanju vzroka bi izpostavili dva. Prvič, pri raziskavi s TIP-

om 5 je bilo vključeno gradivo na različnih nosilcih (film, slikanice, članek, e-knjiga), medtem

ko so bile v raziskavi, kjer smo uporabili TIP 3, na voljo samo knjige različnih verzij in so bile

razlike med njimi zelo majhne (npr. prevezana knjiga). Kot drugo pa bi izpostavili zaznavno
manjšo motivacijo vprašanih pri raziskavi s TIP-om 5, kar se je odražalo tudi pri intervjujih
(»Mi je vseeno.«), in zato niso imeli posebnih pripomb na prejeto publikacijo.

V preglednici 18 so najpogosteje omenjeni najslednji, najpomembnejši atributi identifikacije in
izbire iz bibliografskega zapisa: naslovnica, jezik, leto izida, kratka vsebina, vrsta gradiva,
tipična stran, velikost tiska in ohranjenost knjige.
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Preglednica 18: Primerjava atributov v različnih tipih bibliografskih zapisov in zadovoljstva z
izborom.
vrsta
uporabniška skupina najpomembnejši
bibliografskeg (število udeležencev) atributi pri izbiranju v
a zapisa
bibliografskem zapisu

TIP 1

TIP 1

TIP 2

TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 5

starši predšolskih otrok avtor
leto izida
(36)
zvrst
ilustracije
obseg
jezik
odrasli (108)
leto izida
obseg
založba
zbirka
jezik
odrasli (108)
leto izida
kratka vsebina
velikost pisave
ohranjenost knjige
knjiga vsebuje tudi
srednješolci (105)
obseg
zahtevnost branja
leto izida
zvrst
ohranjenost knjige
naslovnica
odrasli (108)
jezik
tipična stran ohranjenost
knjige
leto izida
naslovnica
odrasli (120)
vrsta gradiva
leto izida
jezik
naslov
naslovnica
odrasli (120)
vrsta gradiva
leto izida
kratka vsebina
velikost pisave

zadovoljstvo z
dobljenim
gradivom
(odstotek od
števila
udeležencev)
33 %

81 %

81 %

68 %

84 %

85 %

93 %
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Opozoriti velja, da so intervjuvanci izbrali le tiste atribute, ki so jih videli v bibliografskem

zapisu. Več kot je ponujenih atributov, večja je možnost, da intervjuvanec prepozna in izbere
zanj najbolj ustrezen atribut, a se lahko pri velikem številu atributov uporabnik počuti

»izgubljenega ali/in zmedenega«. Ta občutja so izrazili nekateri vprašani pri uporabi

bibliografskega zapisa TIP 5 (slika 23). Zato ne preseneča, da so uporabniki pri tem zapisu
največkrat izpostavili, da so podatek »spregledali« (vrsta gradiva, vezava, naslov in velikost
knjige).

Slika 23: Bibliografski zapis TIP 5
Atributi nezadovoljstva

Eno od meril uspešnosti bibliografskega zapisa je prav gotovo zadovoljstvo z izborom iz
bibliografskega zapisa, pomanjkljivosti bibliografskega zapisa oz. manjkajoče atribute pa se
lahko preprosto razbere tudi iz »atributov nezadovoljstva« (preglednica 19). Najpogostejši so

naslednji: velikost pisave, podatek, da je verzija skrajšana, ohranjenost knjige, vezava, slika
naslovnice, tipična stran, teža in debelina knjige in nosilec (DVD, e-knjiga …).
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Najslabši so rezultati za bibliografski zapis TIP 1, saj so starši pričakovali drugačno slikanico

in kot glavni razlog nezadovoljstva navedli ilustracije. Prav tako so bili nezadovoljni tudi
srednješolci s TIP-om 2, saj so želeli bolj oz. manj obsežno knjigo (celotno besedilo je bilo

prezahtevno, prav tako jim niso ustrezale preveč skrajšane verzije). Na podlagi tega lahko

rečemo, da za specifično gradivo (kar slikanice in gradivo za domače branje vsekakor so)

uporabniki potrebujejo bolj specifične bibliografske podatke, ki bi obogatili obstoječe zapise.
Pri izbiri leposlovja, so se vprašani osredotočali na izgled (oblikovanost knjige, ohranjenost in

vezavo) knjige in berljivost teksta. Nezadovoljni pa so bili tudi tisti, ki so izbrali knjigo v tujem
jeziku, ker jezika niso poznali in so ta podatek spregledali.

Preglednica 19: Razlogi za nezadovoljstvo z izborom iz bibliografskega zapisa
vrsta
bibliografsk
ega zapisa
TIP 1

uporabniška
skupina (število
udeležencev)
starši predšolskih
otrok (36)

nezadovoljstvo

atributi nezadovoljstva

67 %

TIP 1

odrasli (108)

19 %

TIP 2

odrasli (108)

19 %

TIP 2

srednješolci (105)

32 %

TIP 3

odrasli (108)

16 %

TIP 4

odrasli (120)

15 %

TIP 5

odrasli (120)

7%

ilustracije, preveč ali premalo
teksta, skrajšane verzije,
premajhna pisava
premajhna velikost tiska, slaba
ohranjenost knjige, nevšečna
naslovnica, vezava (mehka, trda)
premajhna velikost tiska, slaba
ohranjenost knjige, nevšečna
naslovnica
preveč ali premalo obsežna
knjiga, neprivlačen izgled, slaba
ohranjenost knjige, grde
naslovnice
jezik, pretežka, predebela, slaba
ohranjenost knjige, premajhna
velikost tiska, tipična stran
(preveč zgoščen tekst)
nosilec (e-knjiga),
jezik, premajhne črke, nevšečen
izgled knjige in naslovnice
nosilec, ilustracije, vezava,
naslov, velikost

Podatki, pridobljeni z analizo razlogov za nezadovoljstvo, bodo lahko največ pripomogli k
bogatenju bibliografskih zapisov v obstoječih informacijskih sistemih. Čeprav so navedeni le
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največkrat omenjeni, bi bilo tudi zaradi majhnosti vzorca treba razmisliti prav o vsaki izrečeni
pripombi. V prihodnosti bi morali bolj natančno pretehtati, na kakšen način bi se določene

bibliografske elemente vključilo in v katerih primerih bi uporabnik te podatke videl, glede na
to da niso vsi zanimivi za vse uporabniške skupine.
7.2

ATRIBUTI BRSKANJA MED FIZIČNIMI OBLIKAMI

Zaradi nizke uporabe knjižničnega kataloga je bila izbira iz bibliografskih zapisov za večino

intervjuvancev neobičajna, medtem ko so bili izbiranja med verzijami v fizični obliki toliko
bolj vajeni. Izbira verzije je sicer odvisna od uporabniške skupine, okoliščin, v katerih iščejo,
itd., vendar so se pri vseh študijah ponavljali kriteriji izbire: izgled oz. všečnost naslovnice,

najnovejše leto izida, velikost pisave in velikost knjige, tipična stran (razporeditev teksta,
razmik med vrsticami in velikost pisave) ter ohranjenost knjige (preglednica 20).

Prav tako tudi izpostavljeni atributi, ki so jih vprašani uporabili za brskanje, nastavljajo zrcalo

atributom, vključenim v bibliografske zapise. Brskanje med publikacijami v fizični obliki je
enostavno in to vedenje lahko pomaga pri kreiranju in ustvarjanju novih informacijskih

sistemov. Navedeni atributi v preglednici 20 so v veliko pomoč pri iskanju rešitve, kako
prikazati seznam verzij, med katerimi so lahko zelo majhne razlike.
Preglednica 20: Najpomembnejši atributi za brskanje

vrsta
uporabniška
najpomembnejši atributi pri brskanju
bibliografskeg skupina
(število
a zapisa
udeležencev)
TIP 1
TIP 1
TIP 2
TIP 2
TIP 3
TIP 4
TIP 5

starši
predšolskih »original verzija«,
otrok (36)
lepe ilustracije, primerna dolžina
odrasli (108)
naslovnica, vezava, tipična stran, ohranjenost
knjige, velikost tiska, velikost knjige
odrasli (108)
naslovnica, velikost tiska, tipična stran, vezava
knjige, velikost in ohranjenost knjige
srednješolci (105)
ohranjenost knjige, leto izida (najnovejša), izgled
knjige, naslovnica, razporeditev teksta
odrasli (108)
naslovnica knjige, vezava,
velikost pisave, preglednost teksta, ohranjenost
knjige
odrasli (120)
naslovnica, najnovejša izdaja, ilustracije, format
odrasli (120)
naslovnica, vrsta gradiva, pisava, ilustracije,
najnovejša izdaja
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Za uporabniške študije smo bibliografske zapise bogatili in jim dajali različne priloge
(naslovnico in /ali tipsko stran), da bi preverili spremembe prisotnosti tudi drugih podatkov.

Kot je razvidno iz preglednice 21, so ti dodatki vplivali na manj zamenjav publikacij, ko so jih
dobili na vpogled v fizični obliki. Najmanj vprašanih si je premislilo pri zapisih TIP 4 in TIP 5.
Sledi bibliografski zapis TIP 3, ki sta mu bili pripeti naslovnica in tipična stran, ter TIP 2, ki je

bil uporabljen v raziskavi med odraslimi. V uporabniških študijah z bibliografskimi zapisi, se
je najslabše odrezal zapis TIP 1, saj se jih je premislilo kar 43 %. Najbolj nezadovoljni sta bili
uporabniški skupini srednješolcev (TIP 2) in starši predšolskih otrok (TIP 1). Kar tri četrtine

staršev se je odločilo za zamenjavo, kar odraža veliko neprilagojenost bibliografskih zapisov v
obstoječih tradicionalnih knjižničnih katalogih, predvsem za slikanice. Predvidevamo, da bi
bilo zadovoljstvo veliko večje, če bi zapisom dodali naslovnico in tipično stran.

Preglednica 21: Odločitev za zamenjavo publikacije po pregledu vseh izvodov v fizični obliki.
vrsta

bibliografskega

uporabniška

skupina

(število udeležencev)

drugo

TIP 1

starši predšolskih otrok (36)

27; 75 % 8; 22 %

TIP 2

odrasli (108)

41; 38 %

zapisa
TIP 1
TIP 2
TIP 3
TIP 4
TIP 5

odrasli (108)

46; 43 %

isto

61; 56 %

67; 62 %

nobene
1; 3 %

1; 1 %
/

srednješolci (105)

51; 49 % 54; 51 %

/

odrasli (120)

27; 22 %

1; 1%

odrasli (108)
odrasli (120)

31; 29 %

75; 69 %

28; 23 %

92; 77 %

92; 77 %

2; 2 %
/

Vprašani so na koncu raziskave pojasnili, da so nekatere podatke v bibliografskih zapisih
»spregledali«. Predvsem se je to razumelo kot opravičilo, ko s publikacijo, ki so jo dobili na

podlagi bibliografskega zapisa, niso bili zadovoljni, ali šele kasneje, ko so videli vse
publikacije. T. i. spregledani podatki so bili različni, še največkrat pa so se nanašali na podatke,

ki so bili napisani, a so jih težko interpretirali (npr. velikost knjige, teža knjige, velikost pisave),

ali podatke, ki jih dejansko niso opazili, bili pa so pomembni pri izboru (npr. literarna zvrst,
nosilec, jezik).
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VLOGA VIZUALNIH UČINKOV PRI IZBIRI

Na izbiro knjige oz. gradiva vplivajo tudi naša čutila: vid, vonj in otip. Izpostavljenih je nekaj
poudarkov, ki jih imajo čutila na izbor.

Izpostavili bi dve pomembni področji, ki vsebujeta več različnih atributov, ki so bili opaženi
tudi pri opazovanju izbire med fizičnimi oblikami: likovno-grafična podoba in tipografija.

Za intervjuvance je bila izredno pomembna likovno-grafična podoba knjige, kot npr. všečno

oblikovana naslovnica, debelina in velikost knjige, kakovost papirja, povzetek vsebine na

knjižnem ovitku ter velikost in oblika črk (Možina, 1997). Slednje je razumljivo, saj je naša
družba (postala) odvisna predvsem od vizualnih učinkov. Kot najpomembnejša se je izkazala
všečno oblikovana naslovnica, vendar nismo podrobneje raziskovali elementov na naslovnici:
tipografija in oblikovanje naslova, kvaliteta naslovne ilustracije, barva, logotipi itd. Naslovnica

je sicer del platnic (h kateri sodijo tudi hrbtišče, kratek povzetek vsebine na zadnji strani, ovitek
knjige), od katerih se pričakuje ne samo zaščito, temveč tudi identifikacijo (predstavitev
osnovnih informacij o knjigi), atraktivnost (skladnost oblikovanja), sporočilnost (vsebina
knjige je jasno razvidna) in promocijo (Wilson, 1993).

Grafični oblikovalci oblikujejo knjigo na podlagi njene vsebine ali samo na podlagi naslova in

povzetka (Kentrić, 2013). Tako grafični oblikovalec postane posrednik med vsebino in
potencialnimi bralci. Zatorej je razumljivo, da so naslovnice pomemben kriterij tako za bralce

kot knjigotržce, saj njihova odločitev za uvrstitev na police knjigarn temelji tudi na prvem vtisu

in dobrem instinktu (čeprav se kdaj zgodi, da kvalitetno vsebino knjige krasi »grozna«
naslovnica). Dobro oblikovana naslovnica bo vzpodbudila bralca, da knjigo vzame v roke.

Knjigotržci opažajo, da kupci trdo vezavo povezujejo s trajno kakovostjo knjigo (Schmitz,
2006). Hkrati opozarjajo tudi na pomembnost oblikovanja hrbtišča knjige, saj večina knjig nima
izpostavljene naslovnice, temveč so, kot v knjižnicah, zložene na (prenatrpane) police ena

zraven druge. Tako so knjigotržci, knjižničarji, pa tudi uporabniki velikokrat postavljeni pred
zahtevno nalogo najti iskano knjigo, saj je zaradi mnogoterih vzrokov ni na polici, kjer bi
morala biti (npr. knjiga je trenutno izpostavljena, bralec jo je vzel in vrnil na napačno mesto
itd.). Knjižničarji so pri intervjujih in fokusnih skupinah izpostavili, da jim je prav zato v pomoč

višina hrbta, navedena v bibliografskem zapisu. Chittenden (2015) meni, da bi bilo

knjigotržcem v veliko pomoč, če bi hrbtišče odražalo naslovnico, s tem da ponovi glavne
elemente naslovnice.
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V raziskavah nismo preverjali in dajali večje pozornosti tipografiji (veda o oblikovanju črk,
pisav in besedila) razen velikosti črk in tipa (velike oz. male tiskane črke), a smo ugotovili, da

je za vprašane tipografija celo bolj pomembna, kot smo pričakovali. Udeleženci raziskave so

se izrazili večinoma z opredelitvijo, ali jim je tipična stran všeč z vidika čitljivosti in
preglednosti oz. ali »stran diha« ali ne. Tako ne vemo, ali je problematičen oz. všečen le en sam
segment tipske strani ali celota. Slednje izhaja iz dejstva, da vsak različno, seveda subjektivno,

presoja čitljivost tipske strani: velikost pisave, vrsta pisave (glede na slog (npr. pokončne),

debelino reza (npr. krepke) in širino (npr. ozke) in serifnost), izbira črk (minuskul in majuskul
oz. verzalk; teža črke, slog oz. kurziva, razmik med črkami), dolžina vrstice, razmik med

vrsticami ter tudi debelina, barvni odtenek papirja, na katerem je besedilo natisnjeno in širina
belega robu okrog besedila. Dobili smo informacijo, da so obrezane knjige oz. knjige z ožjim
robom manj zaželene, saj je besedilo slabše berljivo, prav tako pa je lahko moteče tudi
neobičajno številčenje (npr. ob daljšem robu).

Vrsta pisave lahko odraža literarno zvrst, tako kot tudi tipična stran knjige, ki je odvisna od
vsebine in obsega knjige. Prav zato so bili vprašani nezadovoljni, če so dobili obrezano in

ponovno vezano knjigo, v primeru, da so imeli na voljo tudi neobrezano (v naši raziskavi primer
knjige Quo vadis?). Bralec presoja čitljivost in prazni robovi najlepše učinkujejo, če sta format

knjige in format strani v istem razmerju, nezanemarljiva pa je tudi oblika (kvadratna, ozko
oblikovano, oblikovano v zlatem rezu ali maksimalno izkoriščen knjižni format) (Možina,
1997).

To področje je seveda zelo zanimivo in potrebne bi bile raziskave z vidika izbire in

uporabnikovega predvidevanja vsebine, ciljne publike, težavnostne stopnje branja in zvrsti

glede na oblikovanje knjige. V zgodovini so bila obdobja, ko so založniki pomagali bralcu pri

izbiri tako, da je bila v podnaslovu napisana ciljna skupina (npr. v določenem obdobju, od 16.

stoletja dalje) ali zvrst, ki so jo označevali z različnimi barvami naslovnic (npr. Albatros in
kasneje Penguin). Tudi dandanes se verjetno z barvami izraža sporočilnost in značaj knjige.


Vloga otipa pri izbiri

Večina vprašanih je torej največji poudarek dala vizualnemu učinku, ki ga ima knjiga, kljub

temu pa ne gre prezreti nekaterih uporabnikov v naših raziskavah, ki so omenili vonj in otip.
Vizualna podoba pritegne bralca, da knjigo opazi in jo nato prime v roko. S tem dejanjem bralec

presodi težo knjige, »začuti velikost knjige«, v knjižnicah lahko otipa tudi kakovost papirja.
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Otipa in občutka teže ni mogoče opisati objektivno, zato uporabnikom podatek o velikosti

(izražen v cm) in o teži (izražen v kg) knjige ne pomeni veliko. Na podlagi rezultatov raziskav

menimo, da absolutne številke, izražene npr. s cm in kg, ne pripomorejo k enostavnejši izbiri,
čeprav smo zaznali potrebo po velikosti in teži. Morda bi bilo enostavneje, če bi uporabniku

ponudili kategorije (npr. lahka, srednje težka, težka) ali v katerih okoliščinah je knjiga
uporabna (npr. branje za na pot).


Vloga vonja pri izbiri

Drugo čutilo, ki pripomore k izbiri, je nos. Nekateri namreč knjige celo povonjajo. Ob

pregledovanju fizičnih izdaj so nekateri izpostavili tudi vonj: eni kot prijeten (npr. vonj nove

knjige, po tiskarski barvi in lepilu ali vonj starih knjig), drugi pa kot odbijajoč (npr. vonj po

cigaretah, vonj po starih knjigah). V raziskavah se sicer pojavlja majhen odstotek (do 2 %) ljudi,
ki si pri izbiri pomaga z vonjem (Zickuhr, 2012; Pisanski, 2009). Z opuščanjem branja tiskanih
knjig in gradiv oz. s porastom branja z zaslonov vonj in tip ne bosta več pomembna. Na drugi
strani pa obstaja raziskava, ki dokazuje, da bralec pri branju na zaslonu pogreša predvsem

volumen, otip papirja in geste listanja, ki morda igrajo vlogo pri zmožnosti razumevanja in
obnove teksta (Mangen, Walgermo in Brønnick, 2013).
7.4

POMEMBNI ATRIBUTI Z VIDIKA KNJIŽNIČARJEV

Poleg vizualnega učinka knjige, je pomembna tudi njena izpostavljenost. Ker odrasli izbirajo
leposlovje predvsem na priporočenih policah se je treba zavedati odgovornosti, ki jo ima

knjižničar v splošni knjižnici za oblikovanje bralne kulture. Razveseljivo je, da je mnenje
knjižničarjev, kaj njihovi uporabniki in uporabniške skupine potrebujejo, podobno potrebam in
rezultatom, ki smo jih pridobili z uporabniškimi študijami.

Knjižničarji so te elemente izbirali iz predlaganega seznama bibliografskih elementov (vzeti iz
ISBD-jev, modela FZBZ in rezultatov uporabniških študij) ali so napisali svoje predloge.

Opazna sta velik razkorak in razlika med bibliografskimi elementi v obstoječih bibliografskih
informacijskih sistemih in zgoraj navedenimi atributi (preglednica 22), kar postavi pod vprašaj

celotno katalogizacijo. Preseneča nas, da knjižničarji zaznavajo potrebe uporabnikov in
uporabniških skupin, vendar jim s knjižničnimi katalogi ne morejo ustreči. Na podlagi

rezultatov raziskav smo ugotovili, da knjižničarji večji poudarek sami vsebini knjige, čeprav se

zavedajo tudi pomena zunanjega izgleda. Knjižničarji so izpostavili kratko vsebino knjige,

zvrst, težavnostno stopnjo branja, informacijo o prejetih nagradah, spremni besedi in kvaliteti
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prevoda ter čas in kraj dogajanja, a na drugi strani tudi informacijo o velikosti črk, naslovnici,

teži in debelini knjige. Izpostavili so relacije: nadaljevanje, predhodno delo in relacija
celota/del.

Preglednica 22: Pomembnost bibliografskih elementov z vidika knjižničarjev
uporabniška
DELO
skupina
starši
za zvrst, ključne
otroke
besede, kratka
vsebina, glavne
osebe, čas in
kraj dogajanja

otroci

čas
in
kraj
dogajanja,
glavne
osebe,
ključne besede,
kratka vsebina

mladostniki

kratka vsebina,
zvrst, čas in kraj
dogajanja, čas
dogajanja,
naslov izvirnika,
glavne
osebe,
zvrst

domače
branje

kratka vsebina

IZRAZNA
OBLIKA
težavnostna
stopnja branja,
ciljna skupina,
celotno/skrajšan
o/prirejeno
besedilo, jezik

POJAVNA
OBLIKA
pisava, obseg,
razporeditev
teksta, velikost
črk, vrsta nosilca,
zbirka, naslovnica

in naj vključuje:
ilustracije in
življenjepis
avtorja
težavnostna
tipična
stran
stopnja branja
(razporeditev
teksta in ilustracij,
pisava),
barva,
velikost
in
debelina knjige,
naslovnica, obseg,
vrsta
nosilca,
zbirka
in naj vključuje:
ilustracije
in
življenjepis
avtorja
celotno/skrajšan naslovnica,
o/prirejeno
debelina knjige,
besedilo,
obseg, leto izida,
težavnostna
vrsta
nosilca,
stopnja branja, vezava, zbirka
jezik, prevajalec

in naj vključuje:
spremno besedo
celotno/skrajšan debelina knjige,
o/prirejeno
obseg, zbirka, leto
besedilo, jezik, izida,
založba,
prevajalec,
velikost
črk,
težavnostna
spremna beseda
stopnja branja
in naj vključuje:
življenjepis
avtorja

ENOTA

DRUGO
prejete
nagrade

ohranjenost
knjige

ohranjenost
knjige

kazalo
vsebine
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starostniki

čas
in
kraj jezik,
dogajanja,
težavnostna
kratka vsebina, stopnja branja
zvrst,
glavne
osebe
kratka vsebina, težavnostna
obseg, zvrst
stopnja branja

leto
izida, ohranjenost
naslovnica,
knjige
vezava, velikost,
debelina knjige
in naj vključuje:
spremno besedo
velikost črk, teža ohranjenost
knjige,
knjige
naslovnica,
vezava
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prejete
nagrade

prejete
nagrade

Rezultati naših raziskav so pokazali, da bi uporabniki kataloga in bralci leposlovja potrebovali
obogatene

bibliografske

zapise.

Že

samo

dodajanje

naslovnice

tradicionalnemu

bibliografskemu zapisu bi lahko prineslo večje zadovoljstvo z izbrano knjigo, izpostaviti pa je

treba, da je dodajanje atributov bibliografskim zapisov premalo, kajti zapise bi bilo potrebno za
boljšo funkcionalnost med seboj povezati.
7.5

RELACIJE

Relacije so nujne za lažjo identificikacijo in izbiro ustreznega gradiva, verjetno pa tudi za
raziskovanje oz. odkrivanje. Ne nazadnje so bili knjižničarji soglasni, da bi pri delu z uporabniki

potrebovali relacije med bibliografskimi zapisi, prav tako pa jih tudi uporabniki prepoznavajo
kot zelo pomembne, npr. povezava na nadaljevanje, skrajšavo in prevod. Šolski knjižničarji so

v spletni anketi odgovorili, da bi bilo pomembno, da katalog omogoča povezave na
nadaljevanja in predhodna dela ter povezave med različnimi nosilci enake vsebine. Tudi splošni
knjižničarji so izrazili potrebo po relacijah, ki bi jasno opredelile nadaljevanja, predhodna dela,

prevode, celoto/del (npr. trilogija) in spremna gradiva, povezave na dela, ki govorijo o nekem
delu, filmske priredbe, skrajšave in izvirna besedila. Nekatere od teh relacij niso očitne niti
zapisane v knjižničnih katalogih. Nekateri podatki o relacijah so celo zabeleženi v opombah,

vendar nekonsistentno (npr. naslov izvirnika, film, posnet po knjižni predlogi, na podlagi
romana je nastal tudi film, spremna gradiva), in v primeru želje po tej informaciji se od
uporabnikov pričakuje, da bodo odprli vsak zapis. Druga možnost je, da uporabniki za to

informacijo vprašajo knjižničarja, a kot knjižničarji sami priznavajo (v intervjujih in fokusni
skupini), si mnogokrat ne morejo pomagati s knjižničnim katalogom, temveč iščejo informacije

s pomočjo spletnih iskalnikov (npr. Google) ali v Wikipediji. Uporabniki pa so bili najpogosteje

mnenja, da bi informacijo za relacije med deli morali dobiti v knjižnicah. Po njihovem mnenju
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so najpomembnejše naslednje relacije: nadaljevanje, prevod, skrajšava in predelava (npr. film,
posnet po knjigi), medtem ko imitacija kot relacija ni pomembna.

Relacije bi knjižnični katalog prilagodile uporabnikom in njihovim pričakovanjem, poleg tega

pa bi olajšale iskanje in raziskovanje po knjižničnem katalogu. Na podlagi teh rezultatov

raziskav podajamo predlog potrebnih atributov in relacij, ki bi se morali vključiti v obstoječe
knjižnične kataloge.
7.6

PREDLOG IDEALNEGA BIBLIOGRAFSKEGA ZAPISA

Težko je napisati predlog samo enega bibliografskega zapisa, ki bi zadovoljil tako različne
potrebe različnih uporabniških skupin (ob zavedanju, da smo z raziskavami zajeli večji del
različnih uporabniških skupin, nikakor pa ne vseh). Snovalci knjižničnih katalogov bi morali

poiskati načine, kako podatke, ki so pomembni za neko skupino, prikazati, drugi skupini pa jih
skriti, ker zanjo niso relevantni. Velika razlika v uporabi kataloga je tudi med potrebami
knjižničarjev in uporabnikov knjižnice.

Vsekakor pa bi knjižnični katalogi morali vsebovati:

avtor, izvirni naslov, zvrst, kratka vsebina, glavne osebe, čas in kraj dogajanja,
težavnostna stopnja branja, ciljna skupina, jezik, celotno/skrajšano/prirejeno besedilo,
obseg, tipična stran, naslovnica, zbirka, vezava, leto izida, nosilec vsebine
ohranjenost knjige
povezave na: življenjepis avtorja, spremne besede, kazalo vsebine,
nagrade,

nadaljevanja,

celotno/skrajšano/prirejeno besedilo

prevode,

celota/del,

Seznam pomembnih atributov je morda res dolg, vendar na podlagi raziskav menimo, da bi
lahko določene obstoječe bibliografske elemente izločili iz prikaza bibliografskega zapisa.

Podajamo premislek o teh, za uporabnike manj pomembnih bibliografskih elementih za
leposlovje:
-

ISBN: številka ISBN je pomembna za knjižničarje, ker je to identifikacijska številka
knjige, zato menimo, da bi lahko bila številka manj vidna.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

-

185

Velikost knjige: uporabniki ne morejo presojati velikosti knjige na podlagi centimetrov.

Velikost in debelino knjige lahko presojajo šele takrat, ko knjigo držijo v rokah. Poleg
tega pa je velikost knjige neločljivo povezana tudi z debelino, ki jo presojajo na podlagi
števila strani. Vendar je zaradi debeline platnic in listov ter velikosti knjige ta podatek

-

nenatančen.

Založba: nekateri uporabniki, če poznajo izdana dela neke založbe, tolmačijo kakovost
izdelave knjige (predvsem vezavo in papir), kvaliteto prevoda in slovnično korektnost.
Knjižničarji pa so menili, da bi bibliografski zapis lahko vseboval oznako za slab

-

prevod, kar bi uporabnikom dalo informacijo o kvaliteti knjige in bi se izognili ugibanju.
Kraj izida: uporabniki kraja izida niso omenjali, nekateri srednješolci so ta element

označili za nepomemben. Informacija o kraju izida določene knjige uporabniku ne
pomaga pri izbiri ali identifikaciji, saj le-ta ni nujno povezana z jezikom države, v kateri

-

je knjiga izšla.

Izdaja: podatka o izdaji uporabniki niso omenjali, ker ga ne morejo nikakor
interpretirati. Podatek, da je knjiga »2. izdaja«, uporabniku ne pove ničesar, saj ob tem

ne dobi relacije na 1. izdajo, niti ne dobi informacije, v čem se druga izdaja razlikuje od
prve ter ali ima morda 2. izdaja še kakšno nadaljnjo izdajo, verzijo ali priredbo, ki je
nastala na podlagi neke izdaje, niti ne vemo, katera izdaja je zadnja, najnovejša. Zato so
-

uporabniki ta podatek namenoma spregledali oz. ignorirali.

UDK: podatka o Univerzalni decimalni klasifikaciji uporabniki niso omenjali, niti ga

niso skušali interpretirati. Ker je UDK vrstilec namenjen predvsem knjižničarjem bi bilo
treba razmisliti ali se ga sploh prikazuje in na kakšen način.

Atributi obstoječih bibliografskih zapisov se morajo dopolniti in obogatiti, ustvariti je treba

relacije in vse skupaj vizualno oblikovati, da bo ustrezno uporabnikovim opravilom in da bomo
zadovoljili njihove uporabniške potrebe.
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ZAKLJUČEK

Bibliotekarska sfera se zaveda, da knjižnični katalog izgublja svojo dominantnost za iskanje
virov, zato je sprejela model FZBZ kot rešitev in nov pristop k izboljšanju trenutnega stanja.
Določene vidike modela pa so že snovalci modela označili kot potrebne pregleda, prav tako je

tudi Delfi študija (Zhang in Salaba, 2009) z raziskovalci in znanstveniki opozorila na potrebo
po uporabniških študijah atributov in relacij. Študije, ki smo jih izvedli, so preverjale ta vidik
modela.

FZBZ ni podatkovni model, ISBD ali katalogizacijski pravilnik, temveč konceptualni model
(Le Boeuf, 2006) in se preveč razlikuje od obstoječe katalogizacijske prakse, da bi ga bilo
enostavno implementirati. Tako so mnogi novejši katalogi obšli model FZBZ in so raje samo
posodobili ali/in spremenili vmesnik. Nekateri novejši katalogi so obstoječim bibliografskim

elementom dodali še naslovnico, kratko vsebino, ocene in povezavo na spletne strani

komercialnih ponudnikov. Menimo, da je to dobrodošlo in razveseljivo, vendar premalo, če
želimo omogočiti uporabniku enostavnejše in lažje iskanje po različnih bibliografskih sistemih
(znotraj knjižničarskega, knjigotrškega ali kakšnega drugega okolja). Z opravljenimi

raziskavami smo dobili vpogled v uporabnikov proces iskanja oz. njegova opravila ter

najpomembnejše: za uporabnika pomembne atribute in relacije. Hkrati pa smo dobili vpogled
v uporabnikovo razlago bibliografskih elementov, ko potrebnih nimajo na voljo (npr. velikost

knjige in strani povezujejo z velikostjo črk, založbo s kvaliteto ali nekvaliteto). Raziskave so
tudi nedvomno pokazale na očitno podobnost odgovorov uporabnikov in knjižničarjev glede
izbiranja leposlovja. Knjižničarji imajo preko referenčnih pogovorov dober vpogled v

uporabnikove potrebe, zato so njihovi odgovori še posebno dragoceni. Uporabnikovi in
knjižničarjevi odgovori se medsebojno potrjujejo in kažejo na velik razkorak med obstoječimi

in potrebnimi bibliografskimi zapisi. To mora knjižničarjem vliti dodatnega poguma, da bi lažje
utemeljevali in zagovarjali razloge za boljše in drugačne knjižnične kataloge pred nadrejenimi
in financerji, tako kot v zgodovini Čop in Panizzi. Hkrati pa rezultati raziskav nalagajo večjo

odgovornost knjižničarjem katalogizatorjem, da preudarno in z večjim razmislekom oblikujejo
in vključujejo bibliografske elemente in povezave ter tako sooblikujejo drugačne bibliografske

informacijske sisteme. Knjižnice imajo velik pritok gradiva, zato je potrebno gradivo smiselno

popisovati in urejati, vendar tako, da katalogizacija ne bo sama sebi namen. Cilj katalogizacije
je omogočati hiter in enostaven dostop do želenih informacij o gradivu in do samega gradiva.

Še vedno obstajajo tiskani zapisi informacij, ki nikoli ne bodo dostopni na svetovnem spletu.
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Zato bodo uporabniki potrebovali orodja, ki jim bodo omogočala globlje iskanje po
bibliografskih podatkih in celotnih besedilih, ter dodatne elemente (kot npr. kazala vsebine,
povzetki itd.) za povečanje zadovoljstva v vseh uporabniških opravilih. Uporabnikom mora biti

omogočeno lahko razlikovanje: po teži in velikosti knjige, po velikosti tiska, med trdo oz.
mehko vezavo, med tiskom, ki je lažje oz. težje berljiv, različnimi verzijami (skrajšano,

predelano, originalno), med všečnimi in nevšečnimi naslovnicami in ohranjenostjo knjige ter

tudi vedenje o različnih relacijah, tako med verzijami istega dela kot tudi med deli. Z njimi se

namreč uporabniki zaradi sistema postavitve ne srečujejo niti v knjižnici kot fizičnem prostoru.
Boljši pregled nad verzijami bi omogočili že konsistenten vnos enotnega naslova in natančni
podatki, ki identificirajo izrazno obliko (npr. skrajšava, predelava, prevodi), ter jasno
prepoznavne povezave med bibliografskimi zapisi.

Tako izbiranje ne bi bilo več ugibanje oz. loterija. V nekaterih slovenskih lokalnih knjižničnih
katalogih so nekateri elementi že vključeni, kot npr. kratka vsebina knjige ali naslovnica, čeprav
segment katalogizacije ponuja še mnogo več. Verjamemo, da bodo bibliografski sistemi,
temelječi na modelu FZBZ, v resnično pomoč tudi knjižničarjem, da se jim ne bo več treba

pretežno zanašati na svoj spomin in spletne iskalnike, temveč bodo hitrejši in uspešnejši pri

iskanju in referenčnem pogovoru. Obenem pa rezultati poudarjajo večjo potrebo po zavedanju
pomembnosti in vplivanja na uporabnika predvsem pri postavitvi, razporeditvi in
izpostavljenosti gradiva tudi na priporočenih policah.

Knjižnice imajo zaradi velikega števila naslovov knjig in ogromnih baz podatkov veliko
prednost pred tekmeci, kot so npr. spletne knjigarne, hkrati pa tudi večjo odgovornost

(Coffman, 2005). Med prednosti knjižničnega kataloga vsekakor štejemo normativno kontrolo
in strukturirane vpise kataložnih podatkov, ki omogočajo združevanje večjega števila
katalogov. Normativna kontrola je velika prednost knjižničnih katalogov, ki je premalo

izpostavljena in izkoriščena. Z dosledno rabo normativne kontrole je zagotovljen popoln priklic
vsega gradiva nekega avtorja. Splet je neorganiziran in deluje kot kaos, vendar pa urejenost

rezultatov v spletnih iskalnikih daje vtis, da so prikazani vsi rezultati in podatki, ki obstajajo.
Strukturirani vpisi kataložnih podatkov pa se lahko vključijo ali integrirajo v druge podatkovne
baze ali vire in na ta način prihaja do združitev več katalogov. Tako uporabniku ni več potrebno

pregledovanje po posameznih katalogih. Še več, omogočeni so mu hkratno iskanje po OPACu in spletu, prijazen in ustrezen vmesnik, pomoč ter osebni profil (Kani-Zabihi, Ghinea, Chen,

2008; Lewandowski, 2009). Zadetki bi morali biti razvrščeni glede na kriterije, ki jih določi
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uporabnik, in/ali tako, da razvrščenost zadetkov (običajno po relevantnosti) uporabnik dejansko

razume. Nasploh uporabniki zaradi nevednosti in nepoučenosti o strukturi kataloga težje
učinkovito iščejo (Butterfield, 2003). Zatorej se poudarja potrebo po enostavnosti uporabe
knjižničnega kataloga brez velikega napora.

Nujno potrebno bi bilo implementirati FZBZ v obstoječe kataloge ter jih nadgraditi s pomočjo
orodij spleta 2.0, kar pomeni možnost interakcije uporabnika in knjižnice pri dodajanju vsebine
ter razširitev nabora potrebnih bibliografskih podatkov. V določeni meri se lahko spogledujejo
tudi s spletnimi knjigarnami in možnostmi, ki jih le-te ponujajo kupcu, a glede na potenciale se
pričakuje še veliko več.
Povzetek raziskav

Za potrebe doktorske disertacije smo opravili devet raziskav. Za metodo zbiranja podatkov so

bili izbrani intervju z nestrukturiranim opazovanjem, spletna anketa in fokusna skupina.
Raziskave so bile izvedene v obdobju med januarjem 2010 in decembrom 2014. Z raziskavami

smo zajeli različne uporabniške skupine knjižničnih katalogov (starše predšolskih otrok, dijake,
široko paleto odraslih ter knjižničarje osnovnošolskih in splošnih knjižnic), v skupnem seštevku
644 oseb. Uporabniške študije so bile izvedene na različnih geografskih lokacijah v Sloveniji
ter znotraj in zunaj prostorov knjižnice (npr. parki, plaža, na domovih, na gimnaziji itd.).

Izvedena je bila raziskava med uporabniki knjižnic, kako izbirajo leposlovje za prostočasno

branje, in ugotovili smo, da jih polovica v knjižnice vstopi s točno določenim željami, katere

knjige si želijo izposoditi. Najpogostejši način izbiranja leposlovja je samostojno iskanje po
policah in priporočenih policah.

Štiri raziskave, v katere so bili vključeni starši predšolskih otrok, dijaki in odrasli, so bile

izvedene v obliki intervjujev z nestrukturiranim opazovanjem. Vključili smo štiri različne

oblike bibliografskih zapisov, od tega je bil eden vzet iz obstoječega informacijskega sistema
COBISS, ostali trije pa so bili izmišljeni in oblikovani za potrebe raziskav. Udeleženci so med
šestimi bibliografskimi zapisi, ki so predstavljali šest verzij, morali izbrati en bibliografski zapis

oz. eno verzijo. Najpomembnejši elementi bibliografskega zapisa so bili: leto izida, jezik,
naslovnica, kratka vsebina in ohranjenost. Ugotavljali smo tudi zadovoljstvo z dejansko

publikacijo, izbrano na podlagi bibliografskega zapisa, ki je bilo največje pri zapisih, ki so
vsebovali naslovnico. Nezadovoljstvo z izborom se je nanašalo predvsem na sam izgled knjige:

na naslovnico, tipično stran, ohranjenost itd. Prav tako je bilo opaziti, da uporabniki pri izboru
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med fizičnimi publikacijami dajejo največ pozornosti oblikovanosti knjige. Zatorej se, ko vidijo
publikacije v fizični obliki, pogosto (od 22 do 75 %) premislijo in izberejo drugo.

Poleg odločujočih bibliografskih elementov smo z raziskavo med odraslimi želeli dobiti
vpogled v pomembnost relacij med različnimi deli in relacijami enega dela. Rezultati študije so
pokazali, da med najpomembnejše sodijo nadaljevanje, prevod in skrajšava.

V tri raziskave, s tremi različnimi raziskovalnimi metodami zbiranja podatkov (intervju,

fokusna skupina in spletna anketa), so bili vključeni knjižničarji, zaposleni v splošnih

knjižnicah in knjižnicah osnovnih šol. Z vidika knjižničarja so opisali, kako njihovi uporabniki
iščejo leposlovje. Opaziti je neskladnost z vidika uporabnikovih in knjižničarjevih potreb in v
tem, kar knjižnični katalogi ponujajo.

Zajeli smo širok krog (ne)uporabnikov knjižničnega kataloga in storitev izposoje v knjižnici ter
knjižničarjev, ki se dnevno srečujejo z uporabo knjižničnega kataloga in preko referenčnega

pogovora pomagajo uporabnikom pri iskanju leposlovja. Z različnimi metodološkimi pristopi
smo odgovorili na naša raziskovalna vprašanja. Poleg tega lahko potrdimo, da so bili snovalci

modela FZBZ dejansko pred zahtevno nalogo, saj za atribute in relacije niso imeli na voljo
rezultatov uporabniških študij.
Povzetek ugotovitev

Uporabniki se ne poslužujejo knjižničnega kataloga za iskanje leposlovja in zelo majhen delež

jih prosi za pomoč knjižničarja. Večinoma samostojno iščejo po policah, predvsem med
gradivom, ki ga na priporočene police postavijo knjižničarji. Po drugi strani pa pričakujejo od
knjižnice in knjižničarjev, da jim bodo posredovali informacijo o relacijah med deli.

Predpostavka, ki se je izkazala za zelo resnično, je raznolikost uporabniških skupin, ki se izraža
preko različnih potreb in bibliografskih elementov. Ni se mogoče izogniti dejstvu, da imajo na

primer starši predšolskih otrok drugačne kriterije za izbiro kot odrasli za prostočasno branje.
Vsem uporabniškim skupinam sta pomembna vsebina knjige in celoten izgled knjige, zatorej
bi bilo treba bibliografske zapise različno obogatiti za različne uporabniške skupine in za
različno gradivo.

Identificirali smo težave pri izbiri med bibliografskimi zapisi. Obogateni bibliografski zapisi

povečujejo zadovoljstvo z izborom in zmanjšujejo verjetnost zamenjave, ko uporabniki vidijo
gradivo v fizični obliki. Iskanje po knjižničnem katalogu je nezanesljivo, četudi se išče po
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znanem gradivu (kot npr. v našem primeru), ki ima več verzij. Tudi knjižničarji zaznavajo
razkorak med uporabnikovimi potrebami in vsebino bibliografskih zapisov ter menijo, da bi
knjižnični katalog moral omogočati več, a so z njim vseeno zelo zadovoljni. Poleg tega pa je

izredno presenetljivo, da so največ kritičnosti izrazili mladinski knjižničarji. Zaradi

nezadovoljstva uporabnikov in zadovoljstva knjižničarjev s knjižničnim katalogom se
postavlja vprašanje, za koga so bili katalogi zasnovani.
Omejitve in nadaljnje raziskave

Uporabniki pri izbiri uporabljajo tiste kriterije in bibliografske elemente, ki jih imajo na voljo.
Tako so med splošnimi kriteriji navedli običajno tiste, ki smo jim jih ponudili. Uporabniki sami
namreč težko podajajo predloge in mogoče izboljšave, zatorej smo šele z zastavljeno nalogo

dobili rezultate, ki nam lahko omogočajo vpogled v konkretno iskanje med velikim številom
zadetkov v knjižničnem katalogu. Uporabniki dobijo iz bibliografskih zapisov omejen nabor

osnovnih informacij in če jih polovica izbrano knjigo zamenja, pomeni, da so podatki
nezadostni in pomanjkljivi. Dodatne podatke bi lahko dobili s strukturiranim opazovanjem v

realnem okolju, tako pri referenčnem pogovoru s knjižničarjem, pri samostojnem iskanju
gradiva in v knjižničnem katalogu. Izvedle bi se lahko tudi uporabniške študije, s katerimi bi se
ugotavljale potrebe še ne vključenih uporabniških skupin, za neleposlovno gradivo, v še

neraziskanih okoljih in namenih ter izven in v okviru različnih obstoječih sistemov. Da bi
preverjali zadovoljstvo in učinkovitost zadovoljevanja uporabnikovih potreb s pomočjo

knjižničnega kataloga, bi bile potrebne še nadaljnje tovrstne raziskave z inovativnim pristopom

in motiviranimi udeleženci za sodelovanje. Z vključevanjem različnih metodoloških pristopov,
z drugačnim vzorčenjem, z večjim naborom števila knjižnic ali celo izven knjižnic, za drugačne

naslove in verzije, z vključevanjem novih nosilcev (predvsem elektronskih) vsebin ter
upoštevajoč e-knjige bi verjetno dobili rezultate, ki bi dajali dodatne odgovore na problematiko
knjižničnih katalogov.

V splošnem lahko rečemo, da je nabor atributov in relacij v modelu delno ustrezen, saj so

atributi in relacije v različnih okoliščinah in namenih ter za različne uporabniške skupine
različno pomembni. Poleg tega menimo, da bi moral obstajati obvezen nabor atributov, morali

pa bi tudi izločiti nepotrebne atribute. Glede na to, da so snovalci modela FZBZ vzeli kot vir
atributov predvsem obstoječe bibliografske elemente v ISBD, bi bilo smiselno, da se pregleda,
ustrezno dopolni in izloči nepotrebne elemente.
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POVZETEK

Knjižnični katalogi so temeljno orodje vsakega knjižničarja in mnogih uporabnikov, ki želijo
pridobiti informacije o knjižničnem gradivu ali/in do njega dostopati.

Motiv za raziskovanje in doktorsko disertacijo je potreba po preverjanju ustreznosti atributov
in relacij v modelu FZBZ. Sama model FZBZ se ujema z mentalnim modelom uporabnikov
(Pisanski, 2009), zatorej smo želeli preveriti tudi ustreznost atributov in relacij za leposlovje.

Postavili smo dve raziskovalni vprašanji: »Katere atribute in relacije različne uporabniške
skupine potrebujejo za opravila: najti, identificirati, izbrati in pridobiti za različno gradivo v in
izven knjižničnega okolja ter v bibliografskih informacijskih sistemih?« in »Ali je nabor
atributov in relacij v modelu FZBZ ustrezen in odgovarjajoč uporabniku?«

Cilj raziskave je torej preveriti ustreznost navedenih atributov in relacij v modelu FZBZ,
ugotoviti, katere atribute in relacije pri uporabniških opravilih potrebujejo, in predlagati možne
izboljšave in predloge, ki bi omogočile hitrejšo implementacijo modela in večjo izpopolnjenost
knjižničnih katalogov. Želja je, da bi obstajali bibliografski zapisi, ki bi zagotavljal 100 %

zadovoljstvo uporabnikov in da se uporabniki ne bi premislili ob pregledovanju gradiva v
fizični obliki.

Osnova, na kateri smo gradili naše raziskovanje, je mentalni model FZBZ (IFLA, 1998),
izhajali pa smo iz težav, s katerimi se uporabniki srečujejo, kadar uporabljajo knjižnični katalog.

Najbolj odmevno je bilo pisanje Christine Borgman (1986), s katerim je ostro kritizirala
obstoječe knjižnične kataloge in stopila na žulj bibliotekarski stroki, ki se je v tistem času bolj

posvečala postavitvi OPAC-ov kot pa samim uporabnikom. Vendar deset let kasneje ista

avtorica (1996) ugotovi, da se stanje ni kaj dosti spremenilo. Največjo priložnost in premik v

smeri izboljšanja predstavlja model FZBZ, saj le-ta omogoča radikalen izstop iz prepogosto
ukalupljeno-zastarelega knjižničnega kataloga. Veliko obetajo nova katalogizacijska pravila
RDA, saj posegajo tudi na področje atributov in relacij, ki naj bi jih imel knjižnični katalog in
ne gre samo za lepotne popravke vmesnika in prikaza bibliografskega zapisa ter fasetno

navigacijo. Pojavlja se tudi trend obogatenih bibliografskih zapisov, ki vključujejo dodajanje

naslovnice, kratke vsebine in razne hipertekstovne povezave. Nekaj ponudnikov programske

opreme že omogoča, da se »sorodni« zadetki tudi grupirajo in jih sistem prikazuje kot verzije.
Slednje so izredno potrebne pri gradivu, ki ima veliko število verzij, procentualno pa
predstavljajo majhen delež vseh naslovov. S tem se omogoča uporabniku, da ima boljši pregled
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nad seznamom zadetkov in lažjo izbiro ter identifikacijo. Med tem gradivom je pogosto

leposlovje, kot npr. mnogotere verzije Don Kihota, Romea in Julije, Hamleta itd. V splošnem
je malo uporabniških študij, ki bi proučevale iskanje leposlovja v knjižničnem katalogu

(Pogorelec, 2004; Godall, 1989) in kako se uporabniki odločajo, ko imajo na voljo več verzij.

Prav zato se nam je zdelo izredno potrebno, da težave identificiramo in ugotovimo njihove
vzroke. Na ta način smo ugotavljali, kateri atributi in relacije so uporabnikom pomembni in
kateri ne.

Najtežje se je bilo odločiti, na kakšen način bomo uporabniške študije izvedli in katera

raziskovalna metoda bi bila najbolj ustrezna našim raziskovalnim vprašanjem. Odločili smo se
za intervjuje (skupaj 502 uporabnika, 6 knjižničarjev iz splošnih knjižnic) z delegiranimi

nalogami in nestrukturiranim opazovanjem, fokusno skupino (5 knjižničarjev iz splošnih

knjižnic) in spletno anketo (131 šolskih knjižničarjev). Z devetimi raziskavami smo zajeli tako
različne uporabnike kataloga (knjižničarje, starše predšolskih otrok, dijake in odrasle) kot tudi
različno knjižnično gradivo (predvsem leposlovne knjige) za različne namene (branje slikanic,
domače branje, prostočasno branje), v in izven knjižničnih prostorov, na različnih geografskih

območjih Slovenije. Pri delegiranih nalogah smo uporabili obstoječe bibliografske zapise
(COBIB) in štiri drugačne bibliografske zapise: z različnim naborom atributov, relacij, različno
oblikovanih (v obliki miselnih vzorcev, stolpcev, po nivojih FZBZ) in z različnimi prilogami,
z enim samim namenom pridobiti čim širšo in jasnejšo sliko identifikacije in izbire gradiva.

Rezultate je težko primerjati, vendar so bili uporabniki najbolj zadovoljni z gradivom, ki so ga

prejeli na podlagi izbire iz bibliografskega zapisa TIP 5 in so naredili najmanj zamenjav, ko so

videli še ostalo neizbrano gradivo, ki so ga imeli na voljo. Prav tako so bili zadovoljni tisti, ki
so uporabljali zapis TIP 4 (bibliografski zapis COBIB, ki smo mu dodali naslovnico) ter zapis

TIP 3, pri katerem so bili atributi in relacije urejeni po nivojih, kot jih predvideva FZBZ. Pri
navajanju najpomembnejših atributov velja opozoriti, da se nabor spreminja glede na

okoliščine, uporabniško skupino ter omejitev pri izbiri le med atributi, ki so bili navedeni v
bibliografskem zapisu (poleg avtorja in naslova): naslovnica, leto izida, kratka vsebina, jezik,

ohranjenost, zvrst, pa tudi velikost pisave, obseg, težavnostna stopnja branja, tipična stran.

Seveda je za otroke pomembna tudi ilustracija, za odrasle pa zbirka in založba. Ugotovili smo,
da si uporabniki različno interpretirajo podatke, med katerimi izbirajo. Prav tako se njihovo

iskanje med bibliografskimi zapisi očitno razlikuje v načinu brskanja med fizičnimi izvodi, pri
katerih prevladujejo atributi izgleda knjige: naslovnica, ohranjenost knjige, velikost tiska,
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tipična stran, vezava in ilustracije. Glede relacij pa so si uporabniki enotni, da so nekatere zelo

pomembne: nadaljevanja, prevod in skrajšave ter predelava, kot npr. film, ki je nastal na podlagi

romana, ter da bi za obstoj teh relacij morali izvedeti v knjižnici. Tudi knjižničarji bi pri svojem
delu potrebovali relacije predvsem pri referenčnem pogovoru z uporabniki.

Na podlagi analize rezultatov so bili izbrani atributi in relacije za bibliografski zapis, ki se po
našem mnenju najbolj približa pričakovanjem uporabnikov in knjižničarjev: avtor, izvirni
naslov, zvrst, kratka vsebina, glavne osebe, čas in kraj dogajanja, težavnostna stopnja branja,

ciljna skupina, jezik, celotno/skrajšano/prirejeno besedilo, obseg, tipična stran, naslovnica,

zbirka, vezava, leto izida, nosilec vsebine, ohranjenost knjige ter povezave na: življenjepis
avtorja, spremne besede, kazalo vsebine, nagrade, nadaljevanja, prevode, celota/del,
celotno/skrajšano/prirejeno besedilo.

Več kot očitno je, da uporabniki pričakujejo od knjižničnih katalogov več podatkov, kot jih
navaja ISBD oz. kot jih je navedenih v obstoječih tradicionalnih knjižničnih katalogih, ob tem

pa bila smiselna presoja ali obstoječi bibliografski elementi še služijo namenu kot npr. velikost
knjige, kraj izdaje, izdaja itd. Pri primerjavi z atributi in relacijami v modelu FZBZ je opazno,
da določenim atributom in relacijam uporabniki pripisujejo večji pomen, kot je navedeno in
predvideno v modelu FZBZ.

Potrebne bi bile še nadaljnje študije, tudi v testnih bazah, z drugimi metodami zbiranja

podatkov, drugi uporabniškimi skupinami in za drugačno vrsto gradiva. Rezultati študij so
pomembni tudi za bodoči razvoj, nakup in izposojo e-knjig v različnih okoljih, predvsem pa za
boljšo uporabniško izkušnjo in zadovoljevanje uporabnikovih informacijskih potreb ter hitrejšo
implementacija modela FZBZ v informacijske sisteme.
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SUMMARY

Library catalogue is the basic tool of every librarian and many other users looking for
information about library materials and access to them.

The motivation for the research and doctoral dissertation lies in the need to verify attributes and

relationships in the FRBR model. Pisanski (2009) found out that on average mental models of
users (non-librarians) were FRBR-like and thus proved the intuitiveness of FRBR.

We established two research questions: »Which attributes and relationships do different user
groups need for the user tasks find, identify, select and obtain for different library materials

within and outside the library environment and also for bibliographic information systems?«
and »Is the set of attributes and relationships in the FRBR model suitable and appropriate for
users?«

The aim of the research was thus to verify the relevance of listed attributes and relationships in
the FRBR model to find out which attributes and relationships are needed for user activities and

to suggest possible improvements for faster implementation of the model and improvement of
library catalogues. Ideal bibliographic records would assure 100% user satisfaction and our goal
is to come close to that.

The basis on which we built our research is the FRBR model and our focus was on problems

users encounter when using a library catalogue. Christine Borgman (1986) severely criticised

existing library catalogues because librarians were more occupied with setting up OPACs than
with the users themselves. However, 10 years later the same author (1996) realised that
conditions were more or less the same. The FRBR model may be the biggest opportunity and

step forward for improvement, since it enables a radical move from the rigid, out-of-date library
catalogue. The new cataloguing rules based on FRBR, such as RDA, finally promise a change.
The new library catalogue should not bring merely cosmetic changes in the interface and

presentation of bibliographic records. There is also a trend of enriched bibliographic records

which include adding the covers, short summaries and various hypertext links. Some software
providers already enabled »related« hits to be grouped and presented by the system as

“versions”. The latter are really needed with materials that have a large number of versions but

proportionally they represent a small percentage of all titles. This enables the user a better
overview of the list of hits and simplifies the choice and identification. Fiction, such as different
versions of Don Quixote, Romeo and Juliet, Hamlet, etc. can often be found among such
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materials. Overall there are not many user studies that would examine the search for fiction in
library catalogues (Pogorelec, 2004; Godall, 1989) and how do users decide when there are

several options available. For this reason, we found it extremely necessary to identify the
problems and look for the causes. This way we made conclusions which attributes and
relationships are important for the users and which are not.

It was hard to decide and choose the most suitable research method for our research questions.

We chose interviews (together 502 users and six librarians from public libraries) with delegated
task and non-structural observation, focus group (five librarians) and online questionnaire (131

school librarians). Through nine studies, we collected opinions of different catalogue users

(librarians, parents of pre-school children, students and adults) for different library materials
(mostly fiction) for different purposes (picture book reading, assigned reading, and leisure

reading) in, outside libraries, and in different geographical areas of Slovenia. We used existing
bibliographic records (COBIB) from Slovenian union catalogue and four other bibliographic

record designs with different sets of attributes and relationships, diversely designed and

enriched with the aim to get the widest and clearest picture of the users’ process of identifying
and selecting library materials.

The results were difficult to compare, but the users were most satisfied with materials they
obtained based on the choice from bibliographic record TYPE 5 and they made the least

changes when they saw other unchosen materials available. Satisfaction was also shown by
those using TYPE 4 (bibliographic record COBIB, to which we added a cover image) and the

record TYPE 3 which had attributes and relationships ordered according to the levels suggested
in FRBR. When listing the most important attributes, it needs to be mentioned that user

decisions were influenced by the context, user group and selection restriction, which is limited
only to the attributes, listed in a bibliographic record. Our results show the most important
selection criteria: cover image, year of publication, short summary, language, physical

condition of the item, genre, and also font size, length, reading level and layout. For children

we must add the importance of illustration and for adults also series and publishers. We
concluded that users interpret the data available for selection in different manners. Furthermore,

their search among bibliographic records significantly differs when browsing among physical

copies, where they mostly pay attention to aesthetic attributes: a cover, physical condition of a
book, font size, layout, binding and illustrations. Regarding the relationships, the users agree

that some are very important: sequels, translations, short versions and adaptations, such as a
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movie based on a novel. They also agree that library is where they should find out about the
existence of such relationships. In addition, librarians should be familiar with the relationships,
especially in the reference interview.

Based on the analysis of the results, we chose attributes and relationships for a bibliographic

record which, in our opinion, meets users' and librarians' expectations to the highest possible
degree: the author, original title, genre, short summary, main characters, setting, difficulty level
of reading, target group, language, original/abridged version or adaptation, length of the story,

layout and cover, series, binding, date of publication, media type, physical condition of the item
and the links to: author's CV, preface, table of contents, awards, sequences, translations,
whole/part, original/abridged version or adaptation .

It is obvious that users expect more information from the library catalogues than those listed in
ISBD or those listed in the current library catalogues. In this regard, it would be reasonable to
estimate whether the existing bibliographic elements still serve their purpose, such as, e.g., book

size in cm, place of publication, edition statement, etc. When comparing with attributes and
relationships in the model FRBR it can be observed that the users give greater importance to
certain attributes and relationships than it is listed and anticipated in the model FRBR.

Further studies are needed, also in test environments, using other methods of data collection
and other user groups and for different kind of materials. Results of such studies are also

important for further development of e-book circulation, and above all for better user experience
and satisfaction of users' information needs and faster implementation of the FRBR model to
bibliographic information systems.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

197

LITERATURA

Aalberg, T. in Žumer, M. (2008). Looking for entities in bibliographic records. V G.
Buchanan, M. Masoodian, S. J. Cunningham (Ur.), Proceedings of the 11th International
Conference on Asian Digital Libraries: Universal and Ubiquitous Access to Information (str.
327–330). Berlin: Springer.

Aalberg, T. in Žumer, M. (2013). The value of MARC data, or, challenges of
frbrisation. Journal of Documentation, 69(6), 851–872.

Aalberg, T., Merčun, T. in Žumer, M. (2011). Coding FRBR-structured bibliographic
information in MARC. V Digital Libraries: For Cultural Heritage, Knowledge Dissemination,
and Future Creation (str. 128–137). Berlin: Springer.
ACNielsen. (2014). A National Survey of Reading, Buying and Borrowing Books for Pleasure.
Pridobljeno
26.
3.
2015
s
spletne
strani:
http://2014.australiacouncil.gov.au/__data/assets/pdf_file/0013/34105/natiional_survey_readi
ng.pdf.
Aharony, N. in Prebor, G. (2015). Librarians' and Information Professionals' Perspectives
Towards Discovery Tools—An Exploratory Study. The Journal of Academic Librarianship.
AIK: Abecedni imenski katalog. (1947). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Allison, D. (2010). Information portals: The next generation catalog. Journal of Web
Librarianship, 4(4), 375–389.

Altenman, K., Lynema, E. in Pace A. K. (2006). Toward a Twenty-First Century Library
Catalog. Information Technology and Libraries, 25(3), 128–139.
Anderson J. et al. (2001). Father's and Mother's Book Selection Preferences for their Four Year
Old Children Abstract. Reading Horizons, 41(4), 189–210.
Arnstead, C. B. (2005). Influences On Students’ Self-Selected, Recreational Reading Material.
School Libraries in Canada, 25(1), 26–31.
AustLit
(2015).
Pridobljeno
29.
http://www.austlit.edu.au/austlit/page/5961903#.

4.

2015

s

spletne

strani:

Ayres, M. L. (2005). Case studies in implementing Functional Requirements for Bibliographic
Records [FRBR]: AustLit and MusicAustralia. The Australian Library Journal, 54(1), 43–54.

Baker, S. L. in Wallace, K. (2002). The responsive public library: How to Develop and Market
a Winning Collection. Englewood: Libraries Unlimited.
Ballard, T. in Blaine, A. (2011). User search-limiting behavior in online catalogs: Comparing
classic catalog use to search behavior in next-generation catalogs. New Library World, 112(56), 261–273.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

198

Berčič, B. (2007). Avstrijska bibliotečna instrukcija iz leta 1778 in ljubljanska Licejska
knjižnica. V E. Kodrič-Dadić (Ur.), Prvi strokovni standardi za javne znanstvene knjižnice na
Slovenskem (str. 15–23). Ljubljana: ZBDS in NUK.
BibSiSt (2014). Pridobljeno
lj.si/statistika/index.php.

2.

6.

2015

s

spletne

strani:

http://bibsist.nuk.uni-

Borgman, C. L. (1986). Why are online catalogs hard to use? Journal of the American Society
for Information Science, 37(6), 387–400.

Borgman, C. L. (1996). Why are online catalogs still hard to use? Journal of the American
Society for Information Science, 47(7), 493–503.
Breeding, M. (2010). Next-gen library catalogs. London: Facet.

Butterfield, K. (2003). Online Public Access Catalogs. V Encyclopedia of Library and
Information Science (str. 2268–2273). New York, Basel: M. Dekker.

Calhoun, K. S. [et al.] (2009). Online catalogs: What users and librarians want. Dublin, Ohio:
OCLC.
Carlyle, A. (1997). The role of classification in the creation of author and work displays in
online catalogues. V Knowledge organization for information retrieval: Proceedings of the
sixth international study conference on classification research (str. 90–96).

Carlyle, A. (1999). User categorization of works: toward improved organization of online
catalogue displays. Journal of Documentation, 55(2), 184–208.

Carlyle, A. (2001). Developing organized information displays for voluminous works: a study
of user clustering behavior. Information Proccesing and Management, 37, 677–699.
Carlyle, A. (2006). Clustering Fiction Works to Improve Online Catalog Displays. Final Report
1999 OCLC/ALISE Library and Information Science Research Grant Project, 264–273.

Carlyle, A. in Becker, S. R. (2008). ASIS&T 2008 annual meeting poster FRBR and the'known‐
item'search. Proceedings of the American Society for Information Science and
Technology, 45(1), 1–9.
Cave, R. in Ayas, S. (2015). Zgodovina knjige skozi knjige. Ljubljana: UMco.

Chain, L. M. (2007). Cataloging and classification: an introduction. Lanham [etc.]: The
scarecrow Press.
Chang, H. C. (2010). Impact of enhanced records on identifying and selecting behaviour to
library catalog users. Journal of Library and Information Science Research, 5(1).

Chickering, F. W. in Yang, S. Q. (2014). Evaluation and comparison of discovery tools: An
update. Information Technology and Libraries, 33(2), 5–30.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

199

Children, Teens and Reading: A Common Sense Research Brief. (2014). Pridobljeno 16. 7.
2015 s spletne strani: file:///C:/Users/svabk/Downloads/csm-childrenteensandreading2014_0%20(1).pdf.
Chittenden, C. B. (2015, 27. april). Judging a Book By Its Spine: a plea to designers and art
directors to think beyond covers. Publishers weekly. Pridobljeno 24. 6. 2015 s spletne strani:
http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/columns-and-blogs/soapbox/article/66395judging-a-book-by-its-spine.html.

Christopherson, L. (2003). Information retrieval for juvenile and young adult fiction.
Pridobljeno
17.
6.
2015
s
spletne
strani:
http://www.unc.edu/~llchrist/portfolio/school/IRpaper.pdf.
Cmok, K., Kovačevič, V. in Vasiljevič, M. (2008). Celjski srednješolci – uporabniki knjižnic.
Raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola.

Coffman, S. (2005). Nekaj misli o knjižnicah in informacijskem trgu. Pridobljeno 20. 11. 2009
s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/oz/2005_4/html/clanek_14.html.
Coffman, S. (2012, april). The Decline and Fall of the Library Empire. Searcher, 20(3).
Pridobljeno 17. 4. 2015 spletne strani: http://www.infotoday.com/searcher/apr12/Coffman-The-Decline-and-Fall-of-the-Library-Empire.shtml.

Connaway, L. S. in Powell, R. R. (2010). Basic research methods for librarians. Santa Barbara,
CA: Libraries Unlimited.
Coyle, K. (2007). The library catalog: some possible futures. The Journal of Academic
Librarianship, 33(3), 414–416.

Craven, J., Johnson, F. in Butters, G. (2010). The usability and functionality of an online
catalogue. V F. Johnson in J. Rowley (Ur.), Aslib Proceedings (str. 70-84). Emerald Group
Publishing Limited.
Creel, S. (2015). The Impact of Assigned Reading on Reading Pleasure in Young Adults.
Journal of Research on Libraries & Young Adults, (5).

Cutter, C. A. [et al.] (1904). Rules for a dictionary catalog. Washington, D.C.: Government
Printing Office.
Černigoj, K. (2008). Šolski knjižničar – svetovalec pri izbiri knjig za domače branje. V: M.
Steibuch (Ur.), Programi šolskih knjižnic in razvijanje pismenosti: zbornik referatov (str. 56–
73). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Dali, K. in Alsabbagh, L. (2014). Learning about translators from library catalog records:
implications for readers's advisory. New Library World, 116(5-6), 264–276.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

200

Denton, W. (2007). FRBR and the history of Cataloging. V: A. G. Taylor (Ur.), Understanding
FRBR: what it is and how it will affect our retrieval tools (str. 35–57). Westport (Conn.):
Libraries Unlimited.
Denton, W. in Coysh, S. J. (2011). Usability testing of VuFind at an academic library. Library
Hi Tech, 29(2), 301–319.

Dickey, T. J. (2013). FRBRization of a library catalog: better collocation of records, leading to
enhanced search, retrieval, and display. Information Technology and Libraries, 27(1), 23–32.
Dimec Z. in Žumer, M. (2002). Merging past and future: transferring old catalogue records into
automated systems (Slovenian example). Knjižnica, 46(3), 119–128.

Dimec, Z. (2002). Slovenska katalogizacijska praksa in funkcionalne zahteve za bibliografske
zapise (FZBZ): primerjalna analiza. Knjižnica, 46(3), 35–59.
Dimec, Z., Žumer, M. in Riesthuis, G. J. (2005). Slovenian cataloguing practice and Functional
Requirements for Bibliographic Records: A comparative analysis. Cataloging & Classification
quarterly, 39(3-4), 207–227.

Djamasbi, S., Siegel, M. in Tullis, T. (2010). Generation Y, web design, and eye tracking.
International Journal of Human-Computer Studies, 68(5), 307–323.

Dnevnik: "Internetna generacija": Slovenski srednješolci se o znanosti učijo z interneta in
televizije.
Pridobljeno
12.
6.
2015
s
spletne
strani:
https://www.dnevnik.si/1042364832/magazin/znanost-in-tehnologija/1042364832.
Doiron, R. (2003). Boy books, girls books. Teacher Librarian, 30(3), 14.
Dolar, J. (1982). Spomin človeštva. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Dular, A. (2013). Najstarejše otroške knjige na Slovenskem. Knjižnica, 57 (4), 47–59.

El-Sherbini, M. (2013). RDA: Strategies for implementation. Chicago: American Library
Association.
Emanuel, J. (2009). Next generation catalogs: what do they do and why should we care?
Reference User Services Quarterly, 49(2), 117–120.

Ennemoser, M. in Schneider, W. (2007). Relations of television viewing and reading: Findings
from a 4-year longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 99(2), 349–368.

Erjavec, K. (2014). Medijska potrošnja in branje knjig pri slovenskih otrocih. Otrok in knjiga
41(89), 36–47.
Erjavec, K. in Volčič, Z. (1999) Odraščanje z mediji: rezultati raziskave Mladi in mediji.
Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

201

Escolano Rodríguez, E. (2014). Consolidated Edition of ISBD, International Standard
Bibliographic Description: A Standard to Trust, a Quality Brand. Cataloging & Classification
Quarterly, 52(8), 835–854.

EURIG survey on adoption of RDA. (2012). Pridobljeno 23. 6. 2014 s spletne strani:
http://www.slainte.org.uk/eurig/docs/EURIG_Survey_2012_v1_Final.pdf.

Goodall, D. (1989). Browsing in public libraries. Loughborough: Library and Information
Statistics Unit.
Graham, P. S. (1990). Quality in cataloging: making distinction. The Journal of Academic
Librarianship, 16(4), 213–218.

Hanuš, B. (2000). Otroške in mladinske knjige nagovarjajo starše. V M. Ivšek (Ur.) Bralna
sposobnost ima neomejene možnosti razvoja: zbornik Bralnega društva Slovenije (str. 179–
185). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
Hardesty, J. L. [et al.] (2012). Scherzo Usability Test Report: Testing a FRBR Search
Interface for Music. Pridobljeno 17. 3. 2015 s spletne strani:
http://www.dlib.indiana.edu/projects/vfrbr/projectDoc/usability/usabilityTest/ScherzoUTestR
eport.pdf.

Hawkins Wendelin, K. in Zinck, R. (1983). How students make book choices. Reading
horizons, 23(2), 2.

Healy, B. J. H. (2008). Literary self-awareness for lifelong reading in young adults. Doktorska
disertacija.
Pridobljeno
17.
9.
2012
s
spletne
strani:
http://search.proquest.com/docview/304805047/fulltextPDF?source=fedsrch&accountid=164
68.
Hegna, K. in Murtomaa, E. (2003). Data mining MARC to find: FRBR? International
Cataloguing and Bibliographic Control, 32(3), 52–55.

Hessel, H. in Fransen, J. (2012). Resource Discovery: Comparative Results on Two Catalog
Interfaces. Information Technology and Libraries, 31(2), 21–44.

Hider, P. (2008). Catalogue use at the State Library of Victoria. Australian Academic &
Research Libraries, 39(1), 14–25.
Hider, P. in Liu, Y. H. (2013). The use of RDA elements in Support of FRBR user tasks.
Cataloging & Classification Quarterly, 51(8), 857–872.

Hildreth, C. R. (1988). Online library catalogs as IR systems: what can we learn from research?
V Future trends in information science and technology: proceesings ofthe silver jubilee
conference of The City University's Department of information science (str. 9–25). London: T.
Gragam.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

202

Hildreth, C. R. (1995). Online catalog design models: are we moving in the right direction?: a
report submitted to the council on library resources. http://myweb.cwpost.liu.edu/childret/clropac.html.
Hofferth, S. L. (2009). Media use vs. work and play in middle childhood. Social indicators
research, 93(1), 127–129.
Horjak, J. (2010). Priporočamo!: vpliv bralnega seznama na izposojo v Osrednji knjižnici
Celje. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Housewright, R., Schonfeld, R. C. in Wulfson, K. (2013). Ithaka S+ R US faculty survey 2012.
New York: Ithaka S+ R. Pridobljeno 23. 5. 2015 s spletne strani:
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc234917/m2/1/high_res_d/Ithaka_S+R_US_Fac
ulty_Survey_2012_FINAL.pdf.

Huston, A. C. [et al.] (1999). How young children spend their time: television and other
activities. Developmental psychology, 35(4), 912–925.
IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. (1998)
Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. Munich: K. G. Saur.

IFLA, IFLA Cataloguing Section’s Working Group (2015). Pridobljeno 10. 4. 2015 s spletne
strani: http://www.ifla.org/node/9542?og=54.
ISBD (M): mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij. (1997).
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

ISBD International Standard Bibliographic Description Consolidated Edition. (2011).
Pridobljeno 2. 3. 2015 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbdcons_20110321.pdf.
Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih. (2009). Pridobljeno 23. 6. 2015 s spletne strani:
http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-sl.pdf.
Jacob, C. (2013). Fragments of a history of ancient libraries. V J. König, K. Oikonomopoulou
in G. Woolf (Ur.), Ancient libraries (str. 57–84). Cambridge: Cambridge University Press.

Janeš, L. (2012). Razvoj katalogizacijskih pravil in oblike bibliografskega vpisa na Slovenskem
do konca 19. stoletja. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Jansen, B. J. in Pooch, U. (2001). A review of Web searching studies and a framework for
future research. Journal of the American Society for Information Science and Technology,
52(3), 235–246.

Javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic:
poročilo. (2011). Maribor: Interstat. Pridobljeno 15. 3. 2015 s spletne strani: http://zdruzenjeknjiznic.si/media/website/javnomnenjska-raziskava-med-clani-uporabniki-in-neuporabniki-

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

203

splosnih-knjiznic-v-sloveniji/ZDRU%C5%BDENJE-SPLO%C5%A0NIHKNJI%C5%BDNIC-poro%C4%8Dilo-raziskave-29-09-2011.pdf.

Jennings, B. in Sear, L. (1986). How Readers Select Fiction - A Survey in Kent. Public Library
Journal, 1(4), 43–47.
Joint Steering Committee for Development of RDA. Pridobljeno 27. 4. 2015 s spletne strani:
http://www.rda-jsc.org/rdaprospectus.html.

Jurjovec, T. (1999). Uporabniška prijaznost Cobiss/Opac-a in izobraževanje uporabnikov za
uporabo Cobiss/Opac-a. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Kalan, P. (1967). Abecedni imenski katalog. Ljubljana: ZBDS in NUK.

Kanič, A. (2014). Cataloguing rules and their changes-current situation in Slovenia.
Organizacija znanja, 19(2), 49–53.
Kanič, I. [et al.] (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53(3-4), 3–371.

Kani-Zabihi, E., Ghinea, G. in Chen, S. Y. (2008). User perceptions of online public library
catalogues. International Journal of Information Management 28, 492–502.
Kežman, A. (1998). Izvirno slovensko leposlovje v javnih knjižnicah: odnos knjižničarjev do
slovenskega leposlovja. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kirbiš, A. in Zagorc, B. (2014). Part V: Media use. V Slovenian youth 2013: living in times of
disillusionment, risk and precarity (str. 107–138). Maribor: Center for the Study of PostYugoslav Societies (CEPYUS).

Knjižnica Senovo (2011). Pridobljeno 27. 9. 2011 s spletne strani: http://www.knjiznicakrsko.si/index.php/o-knjiznici/enote/izposojevalisce-senovo.html.

Kodrič Dadič, E. (1997). Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibliotekarstvu.
Knjižnica, 41(2-3), 17–31.
Košti, J. (2000). Domače branje v srednješolski praksi. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska
fakulteta.

Kovač, M. [et al.] (2015). Knjiga in bralci V: Bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji.
Ljubljana: UMco.

Kovačič, A., Miklič, M. in Kuštrin Tušek, N. (2007). Programski paket Šolska knjižnica v
Windows okolju: sanje ali resničnost? Šolska knjižnica, 17(3-4), 151–154.
Kragler, S. (2000). Choosing books for reading: An analysis of three types of readers. Journal
of Research in Childhood Education, 14(2), 133–141.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

204

Kragler, S. in Nolley, C. (1996). Student choices: book selection strategies of fourth
graders. Reading Horizons, 36(4), 354–365.
Krashen, S. D. (1993). The Power of Reading: Insights from the Research. New York: Libraries
Unlimited.

Larkin-Lieffers, P. A. (2001). Informational Picture Books in the Library: Do young Children
Find Them? Public Library Quarterly, 20(3), 3–28.
Larson, R. R. [et al.] (1996). Cheshire II: Designing a Next-Generation Online Catalog. Journal
of the American Society for Information Science, 47(7), 555–567.

Le Boeuf, P. (2006). Brave New FRBR World. Pridobljeno 10. 5. 2015 s spletne strani:
http://www.nl.go.kr/icc/paper/2-1.pdf.

Leskovec, M. (2005). Delo, izrazna oblika, pojavna oblika: kaj uporabniki res iščejo?.
Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Lewandowski, D. (2008). Search engine user behaviour: How can users be guided to quality
content? Information Services & Use, 28(3-4), 261–268.
Lewandowski, D. (2009). Ranking library materials. Library Hi Tech, 27(4), 584–593.

Lewis, D. W. (1987). Research on the Use of Online Catalogs and Its Implementations for
Library Practice. The Journal of Academic Librarianship, 13(3), 152–157.
Li, X. C. (2014). What would be the Future of the Integrated Library Systems? Proceedings of
the IATUL Conferences. Paper 3. Pridobljeno 13. 5. 2015 s spletne strani:
http://docs.lib.purdue.edu/iatul/2014/libservsys/3.

Lohmiller, D. (2008). Go ahead: Judge a book by its cover. Young Adult Library Services, 6(3),
13–15.
Luong, T. D. in Liew, C. L. (2009). The evaluation of New Zealand academic library OPACs:
a checklist approach. The Electronic Library, 27(3), 376–393.

Mackey, M. in Johnston, I. (1996). The book resisters: ways of approaching reluctant teenage
readers. School Libraries Worldwide, 2(1), 25–38.
Maness, J. M. (2006). Library 2.0 theory: Web 2.0 and its implications for libraries. Webology,
3(2), 2006.

Mangen, A., Walgermo, B. R. in Brønnick, K. (2013). Reading linear texts on paper versus
computer screen: Effects on reading comprehension. International Journal of Educational
Research, 58, 61–68.
Marcum, D. (2011). A Bibliographic Framework for the Digital Age. Pridobljeno 22. 5. 2015 s
spletne strani: http://www.loc.gov/bibframe/news/framework-103111.html.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

205

Markey, K. (2007). The online library catalog: Paradise Lost and Paradise Regained? D-lib
Magazine, 13(1-2).

Marn, B. (2012). Zadovoljstvo uporabnikov z novo programsko opremo COBISS/OPAC v
Matični knjižnici Kamnik in Knjižnici Čebelarske zveze Slovenije. Diplomsko delo. Ljubljana:
Filozofska fakulteta.
McNair, J. C. (2011). »It was Like a Book Buffet!« Parents and Children Selecting African
American Children’s Literature Together. The Journal of Negro Education, 80(2), 163–175.
Merčun, T. (2007). Amazon in knjižnični katalogi: podobnosti in razlike. Diplomsko delo.
Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Merčun, T. (2014). Čas za spremembe: prihodnost knjižničnega kataloga. Šolska knjižnica, 24
(3-4), 144–155.

Merčun, T. in Žumer, M. (2008). New generation of catalogues for the new generation of users:
a comparison of six library catalogues. Program: electronic library and information systems,
42(3), 243–261.

Merica, J. (2011). Iskanje po vsebini v katalogu Mestne knjižnice Ljubljana. Diplomsko delo.
Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Mi, J. in Weng, C. (2008). Revitalizing the library OPAC: Interface, Searching and Display
Challenges. Information technology and libraries, 27(1), 5–22.
Mikuletič, N. (2012). Vsebina knjige je pomembnejša od lepo oblikovane naslovnice. Šolska
knjižnica, 22(2), 82–88.

Mohr, K. A. (2006). Children's choices for recreational reading: A three-part investigation of
selection preferences, rationales, and processes. Journal of Literacy Research, 38(1), 81–104.
Moore, N. (2006). How to do research: a practical guide to designing and managing research
projects. London: Facet Pub.
Moyer, J. (2005). lt fiction reading: A literature review of readers' advisory services, adult
fiction librarianship, and fiction readers. Reference & User Services Quarterly, 44(3), 220–231.

Možina, K. (1997). Organizacija proizvodne knjige in grafični elementi estetske podobe knjige.
Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Načela, sprejeta na Mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961.
(1961). Knjižnica, 5(1-4), 110–117.
Natsiopoulou, T. [et al.] (2006). Reading children’s books to the preschool children in Greek
families. International Journal of Early Childhood, 38(2), 69–79.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

206

Nickerson, R. S. (1999). Why interactive computer systems are sometimes not used by people
who might benefit from them. International Journal of Human-Computer Studies, 51(2), 307–
321.
Norden, D. J. in Lawrence G. H., (1981). Public Terminal Use in an Online Catalog. Some
Preliminary Results. College & Research Libraries, 42, 308–316.
Novljan, S. (1981). Mladostnik in knjižnica. Knjižnica, 25(1-4), 94–102.

NUK. Zaključeni domači projekti. (2015). Pridobljeno 23. 6. 2015 s spletne strani:
http://www.nuk.uni-lj.si/nuk1.asp?id=177840822.

O'Neill, E. (2002). FRBR: application of the entity-relationship model to Humphry Clinker.
Library Resources and Technical Services, 46(4), 150–159.
Ooi, K. in Li Liew, C. (2011). Selecting fiction as part of everyday life information seeking.
Journal of Documentation, 67(5), 748–772.

Osborne, H. M. in Cox, A. (2015). An Investigation into The Perceptions Of Academic
Librarians And Students Towards Next-Generation Opacs And Their Features. Program:
electronic library and information systems, 49(1), 23–45.
Pauman, M. (2013). Variations: bibliografski informacijski sistem za glasbo. Magistrsko delo.
Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Pesjak, D. (2010). Razširjenost uporabe katalogizacijskih priročnikov in njen vpliv na kakovost
bibliografskih zapisov v vzajemnem katalogu COBIB. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska
fakulteta.
Petek, M. (1996). Zgodovinski razvoj knjižničnih katalogov in katalogizacije. V N. Češnovar
(Ur.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja.
Organizacijski, tehnološki in komunikacijski izzivi v specialnih knjižnicah (str. 125–137).
Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica Univerze.
Petek, M. (1998). Vrednotenje knjižničnih katalogov s stališča uporabnikov. Knjižnica, 42(4),
127–147.
Phillips G. in McNaughton S. (1990). The practice of storybook reading to preschool children
in mainstream New Zealand families. Reading Research Quarterly, 24(3), 196–212.
Pickard, A. J. (2013). Research methods in information. London: Facet.

Pisanski, J. (2009). Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise: analiza uporabnosti
konceptualnega modela. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Pisanski, J. in Žumer, M. (2009). Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ): analiza
uporabnosti konceptualnega modela bibliografskega sveta. Knjižnica, 53(1-2), 61–76.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

207

Pisanski, J. in Žumer, M. (2010a). Mental models of the bibliographic universe: part 1: mental
models of descriptions. Journal of Documentation, 66(5), 643–667.
Pisanski, J. in Žumer, M. (2010b). Mental models of the bibliographic universe: part 2:
comparison task and conclusions. Journal of Documentation, 66(5), 668–680.
Pogorelec, A. (2004). Metodologija vsebinske obdelave leposlovja. Magistrsko delo. Ljubljana:
Filozofska fakulteta.

Pöntinen, J. in Vakkari, P. (2013). Selecting fiction in library catalogs: A gaze tracking study.
V A. Trond et al. (Ur.), Research and Advanced Technology for Digital
Libraries: International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2013,
Valletta, Malta, September 22-26, 2013. Proceedings (str. 72–83). Heidelberg: Springer.
Prekat: pravilnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. (2001). Ljubljana: NUK.

Prvi strokovni standardi za slovenske javne znanstvene knjižnice na Slovenskem. (2007).
Ljubljana: ZBDS in NUK.
Ranganathan, S. R. (1931). The five laws of library science.

Reisp, B. (1989). Zgodovinski okvir delovanja prve znanstvene akademije v Ljubljani. V
Academia operosorum: zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici ustanovitve (str. 7-19).
Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Reutzel, D. R. in Gali, K. (1998). The art of children's book selection: A labyrinth
unexplored. Reading Psychology: An International Quarterly, 19(1), 3–50.

Riva, P. in Žumer, M. (2015). Introducing the FRBR Library Reference Model. Pridobljeno 30.
8. 2015 s spletne strani http://library.ifla.org/1084/1/207-riva-en.pdf.
Rogina, A. (2014). Katalogizacija v formatu Comarc: Kaj zdaj?: nekaj dilem, kot jih vidimo v
Mariborski knjižnici. Organizacija znanja, 19(2), 54–58.

Ross, C. S. (1999). Finding without seeking: the information encounter in the context of reading
for pleasure. Information Processing and Management, 35 (6), 783–799.
Ross, C. S. (2000). Finding without seeking: what readers say about the role of pleasure reading
as a source of information. Australian Public Libraries & Information Services, 13 (2), 72–80.
Ross, C. S. (2001a). Making choices: what readers say about choosing books to read for
pleasure. The Acquisitions Librarian, 13 (25), 5–21.

Ross, C. S. (2001b). What we know from readers about the experience of reading. V K. D.
Shearer, in R. Burgin, R. (Ur.), The Readers’ Advisor’s Companion, (str. 77-95). Libraries
Unlimited, Englewood, CO. Libraries Unlimited, Englewood, CO, 77–95.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

208

Rowlands, I. in Nicholas, D. (2008). Understanding information behaviour: how do students
and faculty find books? Journal of Academic Librarianship, 34(1), 3–15.
Saarinen, K. in Vakkari, P. (2013). A sign of a good book: readers’ methods of accessing
fiction in the public library. Journal of Documentation, 69(5), 736–754.

Sadeh, T. (2008). User experience in the library: a case study. New Library World, 109(1-2),
7–24.

Salaba, A., Zhang, Y. in Žumer, M. (2006). Functional requirements for subject authority
records V: G. Budin, C. Swertz in K. Mitgutsch (Ur.), Knowledge organization for a global
learning society (str. 101–106). Würzburg: Ergon.
Saracho, O. N. in Spodek, B. (2010). Families' Selection of Children's Literature Books. Early
Childhood Education Journal, (37), 401–409.

Saye, J. D. in Šauperl, A. (2000). Tradicionalni katalogi v sodobni informacijski družbi. V V.
Stavbar (Ur.), Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi (str. 95–107). Maribor:
ZBDS.
Saye, J. D. in Šauperl, A. (2002). Išče se učinkovit in preprost knjižnični katalog. Knjižnica,
46(3), 129–141.

Scherzo Usability Test Report: Testing a FRBR Search Interface for Music Juliet L. Hardesty,
Steven Harris, Anna Coogan, and Mark Notess Digital Library Program Indiana University
January
3,
2012.
Prodobljeno
12.
2.
2015
s
spletne
strani:
http://www.dlib.indiana.edu/projects/vfrbr/projectDoc/usability/usabilityTest/ScherzoUTestR
eport.pdf.
Schmitz, T. (2006). WHAT MAKES A GOOD...... Bookstore Book? Judging a Book by Its
Cover (Because Sometimes That's All We Get). Horn Book Magazine, 82(5), 615–619.

Schultheis, C. (1990). A Study of the Relationship between Gender and Reading Preferences
in Adolescents. Kent, OH: Kent State University. Pridobljeno 3. 7. 2015 s spletne strani:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED367376.pdf.

Sebesta, S. L. in Monson, D. L. Reading preferences.(2003). V J. Flood, D. Lapp, J. R. Squire,
and J. M. Jensen (Ur.), Handbook of Research on Teaching the English Language Arts (str.
835–847). Mahwah in NJ: Erlbaum.
Sims, R. (1983). Strong Black Girls: A Ten Year Old Responds to Fiction about AfroAmericans. Journal of Research and Development in Education, 16(3), 21–28.
Smiraglia, R. P. (1994). Derivative Bibliographic Relationships: Linkages in the Bibliographic
Universe. V Proceedings of the ASIS Mid-Year Meeting, 167.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

209

Smith, I. M. (1999). What do we know about public libraries use? Aslib Proceedings, 51(9),
302–314.

Snowball, C. (2008). Teenagers talking about reading and libraries. Australian Academic &
Research Libraries, 39(2), 106–120.
Spezi, V. [et al.]. (2013). Impact of Library Discovery Technologies: A Report for UKSG.
2013-11-01]. Pridobljeno 14. 5. 2015 s spletne strani: http://www. uksg. org/sites/uksg.
org/files/UKSG_ final_report_16_12_13_by_LISU. pdf.

Spiller, D. (1980). The provision of fiction for public libraries. Journal of Librarianship, 12(4),
238–266.
Stairs, A. J. in Burgos, S. S. (2010). The power of independent, self-selected reading in the
middle grades. Middle School Journal, 41(3), 41–48.
Sturm, B. W. (2003). The information and reading preferences of North Carolina children.
School Library Media Research, 6.

Šauperl, A. (2009). Matilda, kje si? : vsebinski opis mladinskega leposlovja v slovenskem
katalogu in katalogih sosednjih dežel. Knjižnica, 53(1-2), 165–177.

Šušteršič, O. (2005). Medijski izbirni predmet v devetletni osnovni šoli. Diplomsko delo.
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
Švab, K. in Žumer, M. (2010). Slovenian school libraries: ready for new services? V: Digital
scholarship: support by digital libraries. Digital natives: challenges & innovations in reaching
out to digital born generations. (Str. 86–93). Pridobljeno 3. 6. 2015 s spletne strani:
http://web.ffos.hr/lida/datoteke/lida_2010_proceedings.pdf.

Švab, K. in Žumer, M. (2014). Razvajeni uporabniki ali težavni katalogi? Knjižničarske novice,
24(9), 5–6.
Tam, W. in Cox, A. (2009). Student user preferences for features of next generation OPACs: A
case study of Univesity of Sheffeld international students. Program, 43(4), 349–374.
Taylor, A. G. (2006). Introduction to cataloging and classification. Westport: Libraries
Unlimited.

Thorpe, V. (2010, 25. april). Parents 'must let children choose what they read’. The Observer.
Pridobljeno
13.
7.
2011
s
spletne
strani:
www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2010/apr/25/children-books-advice-for-parents.

Tillet, B. B. (2001). Bibliographic relationships. V C.A. Bean and R. Green (Ur.), Relationships
in the Organization of Knowledge (str. 19–35). Boston: Kluwer Academic.
Torkar, S. (1992). Bralne navade srednješolcev na srednji zdravstveni šoli in gimnaziji. Jezik
in slovstvo, 38(7-8).

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

210

Tosaka, Y. in Weng, C. (2011). Reexamining content-enriched access: Its effect on usage and
discovery. College & Research Libraries, 72(5), 412–427.

Toyne, J. in Usherwood, B. (2001). Checking the books: the value and impact of public library
book reading. Centre for the Public Library and Information in Society, The University of
Sheffield.

Tuma, T. in Urankar, T. (2012). Izsledki raziskave. Pridobljeno 12. 6. 2015 s spletne strani:
http://www.knjigajmo-migajmo.si/mediji/izsledki-ankete/.

Vakkari, P. in Serola, S. (2012). Perceived outcomes of public libraries. Library & Information
Science Research, 34(1), 37–44.

Vanderschantz, N. [et al.] (2014). Family Visits to Libraries and Bookshops: Observations and
Implications for Digital Libraries. V: The Emergence of Digital Libraries–Research and
Practices (str. 182–195). Springer International Publishing.
Vanobbergen, B., Daems, M. in Tilburg van, S. (2009). Bookbabies, their Parents and the
Library: An Evaluation of a Flemish Reading Program in Families with Young Children.
Educational Review, 61(3), 277–287.

Variations: The Indiana University Digital Music Library. Pridobljeno 29. 3. 2015 s spletne
strani: http://variations.indiana.edu/.
Verona, E. (1970). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i
redalice. Zagreb: Društvo bibliotekara Hrvatske.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, odrednice i
redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Wang, Y. in Dawes, T. A. (2012). The Next Generation Integrated Library System: A Promise
Fulfilled? Information technology and libraries, 31(3), 76–84.
Webb, P. L. (2012). Discovery and data go hand in hand. Transforming publishing. Sebastopol:
O'Reilly.

Wiberley, S. E., Daugherty, R. A. in Danowski, J. A. (1995). User persistence in displaying
online catalog postings: LUIS. Library Resources and Technical Services, 39(3), 247–264.
Williams, L. M. (2008). Book selections of economically disadvantaged black elementary
students. The Journal of Educational Research, 102(1), 51–64.
Wilson, A. (1993). The design of books. San Francisco: Cronicle Books.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

211

Wynne, S. C. in Hanscom, M. J. (2011). The effect of next-generation catalogs on catalogers
and cataloging functions in academic libraries. Cataloging & classification quarterly, 49(3),
179–207.
Yang, S. Q. in Wagner, K. (2010). Evaluating and comparing discovery tools: how close are
we towards next generation catalog? Library Hi Tech, 28(4), 690–709.
Yee, M. M. (1994). What is a work? Part 1: The user and the objects of the catalog. Cataloging
& classification quarterly, 19(1), 9–28.
Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, št. 87.

Zapisnik 12. seje Komisije za katalogizacijo. (16. 12. 2014). Pridobljeno, 5. 5. 2015 s spletne
strani:
http://www.nuk.unilj.si/infobib/images/stories/Dokumenti/Zapisnik_12.seje_Komisije_za_katalogizacijo.pdf.
Zeng, M. L., Žumer, M. in Salaba, A. (2011). Functional Requirements for Subject Authority
Data (FRSAD): A Conceptual Model (Vol. 43). Walter de Gruyter.
Zhang, Y. in Salaba, A. (2009). What is Next for FRBR? A Delphi Study. The Library
Quarterly, 79(2), 233–255.
Zhang, Y. in Salaba, A. (2012). What Do Users Tell Us about FRBR-Based Catalogs?
Cataloging & Classification Quarterly, 50(5-7), 705–723.

Zickuhr, K. (2012). The smell of books. Pew Internet. Pridobljeno 18. 6. 2015 s spletne strani:
http://libraries.pewinternet.org/2012/09/28/the-smell-of-books/.

Zupan, J. (2009). Ilustracija-bližnjica h knjigi. Zbornik Bralnega društva Slovenije: Razmerja
med slikovnimi in besednimi sporočili (str. 90–93). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za
šolstvo.
Žnideršič, M., Podmenik, D. in Kocijan, G. (1999). Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska
fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Žumer, M. (2005). Ekspertna študija. V Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski
znanosti in knjigarstvu (str. 96–101). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.
Žumer, M. (2007). FRBR: The end of the road or a new beginning? Bulletin of the American
Society for information Science and Technology, 33(6), 27–29.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

9

212

PRILOGE

Priloga 1: vprašalnik in izbrani naslovi za starše predšolskih otrok
Koliko so stari vaši otroci?

Mi naštejete nekaj najljubših naslovov slikanic, ki jih imate doma? Zakaj so vam najljubše
(vsebina, ilustracije, velikost, posebnosti …)?
Na kakšen način ste jih največ pridobili?
Darilo
Sam/a kupil/a (knjigarna ali nakup preko spleta)
Izposoja (prijatelji, sorodniki)
Izposoja knjižnica
Drugo

Kdo vas navduši za določene naslove? Na kakšen način pridobite informacije o slikanicah?
V knjižnici (knjižničar, brskanje po policah)
Internet, forumi, blogi
Pogovori z znanci, s sorodniki
Predstavitve knjig v revijah, časopisih, na radiu
V knjigarni (brskanje po policah, knjigarnah)
Drugo
Katere informacije si zapomnite, ko vam kdo pripoveduje o slikanici?
Avtorja
Vsebino
Naslov
Leto izida
Kakšno posebnost
Drugo
Naslovnico
Ali vam je pri slikanicah pomembno (1 - najmanj pomembno, 5 - zelo pomembno):
-

ali je besedilo napisano z velikimi tiskanimi črkami ali z malimi 1 2 3 4 5
kakšna je velikost črk 1 2 3 4 5

Vam je pomembno vedenje, da imajo slikanico (_______ naslov) tudi v tujem jeziku?
Vam je pomembno vedenje:
-

da obstajajo z istim naslovom oz. vsebino tudi film, CD, video igrica, notno besedilo?
12345
priročnik za starše, zadaj navedene dejavnosti za branje slikanice …? 1 2 3 4 5

Na razpolago imamo različne vrste slikanic, tako po vsebini kot po izgledu (odpiranje okenc,
puzzle, zvočne knjige …). Ali je to za vas pomembno? DA NE
Kaj vas pri teh slikanicah prepriča?

Ali raje izberete navadno slikanico ali slikanice, ki so na izgled drugačne?

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

213

Ali vas zanima, da obstaja več verzij dela (originalno besedilo, predelave, skrajšano besedilo),
ki ga iščete? 1 2 3 4 5
Vam je pomembno, katero verzijo dobite? 1 2 3 4 5
Kako ugotovite, da obstaja več verzij?

Ste pred odhodom v knjižnico poiskali
knjigo v katalogu?

Izposoja v
knjižnici
Kje ste dobili
informacije o knjigi?
Kako boste knjigo
pridobili?

Na voljo je več izdaj vašega naslova.
Kako se odločite? Kateri so kriteriji?
Katero verzijo najpogosteje želite
(izvirno besedilo, skrajšana verzija ... )?

Knjige ni na voljo, ker je izposojena. Kaj
naredite? Vzamem drugo izdajo iskanega
naslova, rezerviram, vzamem drugo
verzijo, si ne izposodim nobene, grem iskat
v drugo knjižnico.
Ali se lahko zgodi, da v kakšem primeru
naslova knjige, čeprav ste jo iskali, ne bi
vzeli?

Nakup

Ne spomnite se več naslova, kako
knjigo prodajalcu opišete?

Na razpolago imamo v katalogu šest slikanic, vse z naslovom Pepelka. Za katerega bi se odločili
na podlagi bibliografskih zapisov? Zakaj? (Potem jih pokažem v fizični obliki.)
Bi se odločili še vedno za isti izvod? Zakaj da oz. ne?

Kaj bi moralo pisati v bibliografskem zapisu, da bi našli prav to slikanico?
ISKANJE NEZNANEGA GRADIVA V KNJIŽNICI

Iščete po KATALOGU?
•
Katera polja uporabljate za iskanje?
•
Na katere podatke ste pozorni in kateri podatki vas prepričajo, da se odločite za knjigo?
BRSKATE PO POLICAH?
•
na podlagi česa izberete knjigo (vsebina, naslovnica, všečne ilustracije, velikost knjige,
avtor, všečno oblikovanje …)?
VPRAŠATE KNJIŽNIČARJA?
•
Kaj ga običajno vprašate, ko iščete nedoločeno slikanico za otroka?
•
Ko prinese kup knjig, kako izločite knjige – na podlagi katerih kriterijev?
IŠČETE PO INTERNETU?
•
Kaj vpišete v iskalno polje?
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Potem preverite v katalogu ali vprašate knjižničarja za pomoč?

V KNJIGARNI
Vprašate knjigarnarja za pomoč
-> Na podlagi česa izbirate?
Brskanje med knjigami po policah -> Katera pričakovanja morajo biti izpolnjena, da vzamete
slikanico?
DRUGO

Vaša starost/Izobrazba/Kraj bivanja/Število otrok
Hvala za sodelovanje!

IZBRANI NASLOVI:

Disney, W. (1993). Pepelka. Ljubljana: Egmont: Mladinska knjiga
-

zelo skrajšano besedilo, na vsaki strani le en stavek, kartonka

-

majhno število ilustracij, cenzurirana verzija, starše slikanica spomni na njihovo
mladost, ko so jo brali kot otroci, slabo ohranjena knjiga

Grimm, J. in Grimm W. (1988). Pepelka. Ljubljana: Mladinska knjiga

Grimm, J. in Grimm W. (2006). Pepelka. Ljubljana: Mladinska knjiga
-

velik format, ilustrirala Andersenova nagrajenka, ilustratorka Alenka Sottler,
originalen, necenzuriran prevod, kakovosten papir, lepo ohranjena knjiga

Heather, A. (1988). Pepelka. Ljubljana: Cankarjeva založba
-

majhen in kvadraten format knjige, male tiskane črke, slabše ohranjena

-

skrajšano besedilo, mehka vezava, velike tiskane črke

-

ilustriral Roberto Innocenti, ilustracije za odrasle, majhna velikost pisave, dobro
ohranjena

Pejaković, S. (2005). Pepelka. Ljubljana: Karantanija
Perrault, C. (1994). Pepelka. Maribor: Obzorja
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Priloga 2: vprašalnik in izbrani naslovi za srednješolce
VPRAŠANJA za srednješolce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Katero knjigo (zapis), bi izbral za domače branje Don Kihota?
Katere lastnosti so ti bile pri iskanju najbolj pomembne?
Katere te sploh niso zanimale?
Si s knjigo, ki sem ti jo izročila, zadovoljen/a?
Katero bi vzel s kupčka knjig, ki ti jih da knjižničarka?
Kaj bi moralo pisati na zapisu, da bi izbral to knjigo?
Ko prideš v knjižnico, so vse izdaje zbirke Klasja izposodili. Kaj storiš?
a. Izbereš drugo izdajo
b. Rezerviraš
c. Greš v drugo knjižnico
d. Drugo_______________

8. Kje si izposojaš knjige za domače branje?
a. Šolska knjižnica
b. Splošna knjižnica
9. Uporabiš za iskanje domačega branja knjižnični katalog (za znano gradivo)? DA NE
10. ŠOLA_____________
11. STAROST:___________ oz. letnik____________________
IZBRANI NASLOVI:

Cervantes Saavedra, M. (1965). Čudovite prigode don Kihota, bistroumnega plemiča iz Manče.
Ljubljana: Mladinska knjiga (Moja knjižnica; letn. 1, razr. 8, knj. 3)
-

priredba za mladino, vsebuje tudi avtorjev življenjepis, pojasnilo prireditelja, opombe,
knjiga je slabo ohranjena, ima strgano zaščitno folijo, porumenele liste, črno-bele
ilustracije

Cervantes Saavedra, M. (1968). Don Kihot. Ljubljana: Jugoreklam. (Veliki pisatelji za mladino)
-

priredba za otroke, ima 23 strani, barvne ilustracije, odlična ohranjenost knjige

-

knjiga vsebuje tudi opombe, je skrajšana verzija, brez ilustracij, knjiga je podčrtana in
popisana s svinčnikom

Cervantes Saavedra, M. (1972). Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Maribir: Založba
Obzorja (Zbirka Svet v knjigi; 109)
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Cervantes Saavedra, M. (1973). Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Ljubljana: Cankarjeva
založba (Zbirka Sto romanov)
-

celotno besedilo, v štirih zvezkih, majhna pisava, brez ilustracij, prevezana knjiga,
vsebuje tudi obsežno uvodno študijo

Cervantes Saavedra, M. (1977). Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Ljubljana: Cankarjeva
založba
-

celotno besedilo, v dveh zvezkih, brez ilustracij

-

prirejeno in skrajšano besedilo, črno-bele ilustracije, prevezana knjiga, vsebuje
pisateljev življenjepis, manj znane besede

Cervantes Saavedra, M. (1978). Čudovite prigode don Kihota, bistroumnega plemiča iz Manče.
Ljubljana: Mladinska knjiga (Moja knjižnica; letn. 1, razr. 8, knj. 3)

Cervantes Saavedra, M. (1994). Don Kihot. Ljubljana: DZS (Zbirka Klasje)
-

skrajšano besedilo, vsebuje predgovore in življenjepis avtorja, na naslovnici
pravokotnik z zlato obrobo, modre barve, črno-bele ilustracije, mehka vezava;
priporočena izdaja s strani profesorja slovenščine

Cervantes Saavedra, M. (2001). Don Kihot. Ljubljana: DZS (Zbirka Klasje)
-

skrajšano besedilo, vsebuje predgovore in življenjepis avtorja, modra naslovnica, črnobele ilustracije, mehka vezava; priporočena izdaja s strani profesorja slovenščine

Cervantes Saavedra, M. (2007). Don Kihot: čudovite prigode Don Kihota, bistroumnega
plemiča iz Manče. Ljubljana: Delo, Intelego in Študentska založba
-

prirejeno in skrajšano besedilo, vsebuje spremno študijo, brez ilustracij, mehka vezava,
odlična ohranjenost knjige

Dijaki 1.d.Gimnazije Bežigrad. (2008). Don Kihot v stripu. Ljubljana: Gimnazija Bežigrad
-

predelava romana v strip, črno-bele ilustracije, mehka vezava, velike tiskane črke,
odlično ohranjena

Unamuno, M. (2006). Življenje don Kihota in Sanča. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo
Literatura (Zbirka Labirinti)
-

znanstvena monografija o Cervantesovem don Kihotu, vsebuje uvode in spremne
besede, brez ilustracij
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Priloga 3: Vprašalnik za uporabnike Mestne knjižnice Ljubljana
SPOL

STAROST

a) M

a) 18–30

IZOBRAZBA

1.

b) Ž
2.

b) 31–40
3.

4.

5.

c) 41–50
6.

7.

ZAPOSLITEV a) Zaposlen b) Upokojen c) Brezposeln d) Študent
f) Kmetovalec
Kako pogosto obiskujete knjižnico?

Ste uporabniki tudi drugih knjižnic?
Kako navadno iščete knjige?

Ali imate pogosto na voljo več verzij?
Glede na kaj potem izbirate?
a)
b)
c)
d)
e)

Jezik
Prevajalec
Ilustracije/spremna beseda
Najnovejša izdaja
Celotno/skrajšano/poenostavljeno
besedilo
f) Drugo

8.

stopnja

e) Gospodinja

NE

DA
NE

DA

ALI STE OB PRIHODU V KNJIŽNICO ŽE VEDELI, KATERE KNJIGE SI ŽELITE
IZPOSODITI?
DA

Katere?

Kako ste jih poiskali? Opišite potek.
a)Knjižničar
b) Katalog

NE

Kaj ste iskali?
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c) Police

Kako ste si pomagali? Opišite potek.
a)Knjižničar
b) Katalog
c) Police

STE NAŠLI, KAR STE ISKALI?
DA

Je bilo na izbiro več možnosti?
Katere so bile te možnosti?
a) Različne izdaje
d) Prevajalec

b) Jeziki

NE

Opišite morebitne težave.

c) Ilustracije

e) Dolžina besedila

Kako ste se odločili?
STE ISKALI ŠE KAJ?
NE

DA

Kaj ste iskali?
Kako ste si pomagali? Opišite potek.
a) Knjižničar
b) Katalog
c) Police

STE NAŠLI, KAR STE ISKALI?
DA
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NE
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Je bilo na izbiro več možnosti?
Katere so bile te možnosti?
a) Različne izdaje
d) Prevajalec

b) Jeziki

e) Dolžina besedila

Kako ste se odločili?

Hvala za sodelovanje!

c) Ilustracije

Opišite morebitne težave.
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Priloga 4: Vprašalnik in izbrani naslovi za odrasle v Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja
Loka, Knjižnici Medvode in Mestni knjižnici Kranj
Vprašalnik – leposlovje – odrasli
STAROST
a) 18–30

b) 31–40

c) 41–50

a) zaposlen

b) upokojen c) brezposeln

STATUS INTERVJUVANCA
STOPNJA IZOBRAZBA

d) 51–60

e) 61–70

f) 71– ...

d) študent

e) drugo______________

a) 1. stopnja – nedokončana OŠ
b) 2. stopnja – osnovna šola
c) 3. stopnja – nižja poklicna šola
d) 4. stopnja – srednje poklicna šola
e) 5. stopnja – gim., sr. pokl./tehniško izob. f) 6. stopnja – višje str. izobraževanje
g) 7. stopnja – univ. dodipl. izobraževanje, magisterij h) 8. stopnja – doktorat
Področje izobrazbe____________ Področje dela _______________
1. Ali poznate in uporabljate knjižnični katalog?

a) Ne poznam.
b) Poznam, a ne uporabljam.
c) Poznam in uporabljam:

V kakšnih okoliščinah predvsem uporabljate knjižnični katalog:
-

ko iščete knjige za: prosti čas, delo, študij, šola (za otroke)

Kako pogosto ga uporabljate, kadar iščete gradivo?
2. Ali si izposojate leposlovje v knjižnici?

NE
DA
Kako pogosto si izposojate leposlovje v knjižnici?

3. Kako po navadi iščete leposlovje v knjižnici?
a. Vprašate knjižničarja.
b. Iščete po policah.
c. Iščete po katalogu.
d. Drugo: kombinacije____________
4. Po katerih kriterijih se odločate za leposlovje?
a. Žanr
b. Tematika

a.) Vedno.
b.) Samo občasno.

a.) Večkrat na teden.
b.) Nekajkrat na mesec.
c.) Nekajkrat na leto.
d.) Ne vsako leto.

c. Avtor
d. Naslovnica
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e. Kratka vsebina na zadnji
strani
f. Izpostavljene knjige
g. Priporočene police
h. Jezik
Drugo_____________________________

i.
j.
k.
l.
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Spremna beseda
Najnovejša izdaja
Zbirka
Založnik

5. Če imate na voljo več verzij istega dela, na osnovi česa izbirate (jezik, prevajalec,
celotno besedilo, skrajšano besedilo, najnovejša izdaja, zbirka, ilustracije, spremna
beseda …)?
6. Katero zvrst leposlovja najraje berete? _________________________________
1. ZAPIS
Naslov knjige

Ste to knjigo že prebrali?

Katero knjigo ste izbrali?

Ste zadovoljni s to knjigo?

Bi si jo izposodili v knjižnici?

Katero bi izbrali s kupa knjig?

DA NE

a.) Sem slišal/a že za avtorja/naslov.
b.) Še nikoli nisem slišal/a zanjo.
Zakaj?

DA NE__________________________
DA NE

2. ZAPIS

Naslov knjige

Ste to knjigo že prebrali?

Katero knjigo ste izbrali?

Ste zadovoljni s to knjigo?

Bi si jo izposodili v knjižnici?

Katero bi izbrali s kupa knjig?

DA NE

a.) Sem slišal že za avtorja/naslov.
b.) Še nikoli nisem slišal zanjo.
Zakaj?

DA NE __________________________
DA NE
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3. ZAPIS

Naslov knjige

Ste to knjigo že prebrali?

Katero knjigo ste izbrali?

Ste zadovoljni s to knjigo?

Bi si jo izposodili v knjižnici?

Katero bi izbrali s kupa knjig?

DA NE

a.) Sem slišal že za avtorja/naslov.
b.) Še nikoli nisem slišal zanjo.
Zakaj?

DA NE________________________
DA NE

7. Kateri zapis vam je bil najbolj všeč? 1. COBISS, 2. KROGI, 3. KVADRATI ZAKAJ?

Hvala za sodelovanje!

IZBRANI NASLOVI:

Puzo, M. (1979). Boter. Ljubljana: Mladinska knjiga
-

roman v dveh knjigah, črno-bele ilustracije, avtorjev življenjepis, prevajalec Napist,
Zbirka Petdeset najlepših po izboru bralcev

Puzo, M. (1999). The Godfather. New York: Signet
-

celotno besedilo, angleški jezik, brez ilustracij

-

skrajšano besedilo, angleški jezik, vsebuje fotografije iz filma ter vprašanja in naloge

Puzo, M. (2000). The Godfather. Harlow: Longman
po poglavjih

Puzo, M. (2004). Boter. Tržič: Učila International
-

trda vezava, prevajalec Kumer, večja velikost črk

-

mehka vezava, prevajalec Kumer, večja velikost črk

-

zbirka Vrhunci erotike in napetosti, slabša ohranjenost knjige

Puzo, M. (2005). Boter. Tržič: Učila International
Puzo, M. (2005). Boter. Ljubljana: Delo

Salinger, J. D. (1966). Igra v rži. Ljubljana: Mladinska knjiga
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-

prevajalka Mirtič-Saje, mehka vezava, slabša ohranjenost knjige

-

angleški jezik

-

na naslovnici fotografija mladeniča, trda vezava

-

spremna beseda, pregledan in ponekod popravljen prevod iz leta 1990, trda vezava

-

angleški jezik, prevezana knjiga, slabše ohranjen izvod

-

posodobljen prevod iz leta 2002, odlična ohranjenost knjige, mehka vezava

-

skrajšano besedilo, roman v dveh knjigah, prevezan prevod, prevajalec Glonar
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Salinger, J. D. (1974). The cather in the rye. Harmondsworth: Penguin books
Salinger, J. D. (1990). Varuh mlade rži. Ljubljana: Mladinska knjiga
Salinger, J. D. (2002). Varuh v rži. Ljubljana: Mladinska knjiga

Salinger, J. D. (2010). The cather in the rye. London: Penguin books
Salinger, J. D. (2011). Varuh v rži. Ljubljana: Mladinska knjiga

Sienkiewicz, H. (1942, 1943). Quo vadis? Ljubljana: Družba svetega Mohorja

Sienkiewicz, H. (1967). Quo vadis: roman v slikah po Sienkiewizcu. Celovec: Družba svetega
Mohorja
-

prirejeno besedilo, roman v dveh knjigah, stripovska slikanica, prevezan prevod, črnobele ilustracije

Sienkiewicz, H. (1970). Quo vadis. Ljubljana: Državna založba Slovenije
-

celotno besedilo, vsebuje življenjepis avtorja

Sienkiewicz, H. (1991). Quo vadis. Ljubljana: Mladinska knjiga
-

2 izvoda istega dela:

obrezana in prevezana knjiga

nova knjiga, odlična ohranjenost

Sienkiewicz, H. (2006). Quo vadis? Tržič: Učila International
-

prevajalec Moder, večja velikost črk
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Priloga 5: Vprašalnik in izbrani naslovi za odrasle izven prostorov knjižnice
Vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spol: M Ž
Starost (18–30, 31–60, 61–)
Zaključena izobrazba (osnovna, srednja, več), ste študent?
Berete leposlovje?
Več kot 3 knjige na leto?
Kako knjige dobite?
Po katerih kriterijih izbirate?
Hodite v knjižnico?
Kako najdete leposlovje (knjižničar, police, katalog)?
9. COBISS (ne poznam; poznam, ne uporabljam; uporabljam)?
Če uporabljate COBISS: po katerih podatkih pogosto iščete leposlovje?

Naloge za posamezno delo

Martin Krpan: V mladosti/otroštvu ste brali delo Frana Levstika Martin Krpan. V spomin na
mladost bi jo želeli prebrati še enkrat. Iz bibliografskih zapisov izberite tistega, ki se vam zdi
najbolj primeren.
Petelinji zajtrk: Petelinji zajtrk je odmevna zgodba avtorja Ferija Lainščka, o kateri se je
veliko govorilo in pisalo. Vas pa zanima, ali si omenjeno delo res zasluži toliko pozornosti.
Izmed priloženih zapisov izberite tistega, ki vam najbolj pomaga pri izboru želenega gradiva.

Alamut: Zamislite si, da vas zanima leposlovje s tematiko srednjega veka. Predstavljena
knjiga* Alamut ustreza temu kriteriju. Iz bibliografskih zapisov izberite tistega, ki se vam zdi
najbolj primeren.
Hobit: Zamislite si, da vas zanimajo zgodbe, kjer nastopajo mitološka in bajeslovna bitja,
dogajanje je napeto in polno pustolovščin. Nekdo vam predlaga delo z naslovom Hobit. Izmed
zapisov izberite tistega, ki vas najbolj pritegne.
Potek raziskave za dva primera:

Preglejte in izberite najbolj ustrezen bibliografski zapis.

Zakaj ste izbrali zapis in kateri so bili ključni podatki pri izbiri?

(Po obrazložitvi udeleženec dobi gradivo, ki sodi k izbranemu zapisu.) Ali ste zadovoljni z
izbiro in zakaj/zakaj ne?

(V pregled dobi še ostalo neizbrano gradivo.) Ali bi izbrali drugo gradivo in zakaj? Katere
podatke bi dodatno potrebovali, da bi se lažje odločili? So vas kateri podatki v zapisu zavedli
oz. napeljali k napačni odločitvi?
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IZBRANI NASLOVI:

Levstik, F. (2004). Martin Krpan z Vrha. Ljubljana: Prešernova družba
-

prevod v angleški jezik, ilustracije Hinko Smrekar

-

ilustracije Hinko Smerkar, zbirka Zlata bralka, zlati bralec: posebna darilna izdaja,
vsebuje spremno besedo, izdano po originalu iz leta 1917

Levstik, F. (2007). Martin Krpan z Vrha. Ljubljana: Prešernova družba

Levstik, F. (2009). Martin Krpan z Vrha: I. in II. del. Ljubljana: Prešernova družba
-

ilustrirala Igor Ribič in Andrej Potrč

-

ilustriral Tone Kralj, miniaturna izdaja, vsebuje spremno besedo

-

ilustriral Igor Ribič

-

strip na podlagi Martina Krpana

-

trda vezava, ovojni papir naslovnice ima morsko deklico, na platnicah pa je delček
petelinje glave

Levstik, F. (2010). Martin Krpan. Ljubljana: Mladinska knjiga

Levstik, F. in Bizjak, I. (2010). Martin Krpan in pritlikavček. Piran: Sanjska knjiga
Levstik, F. in Muster, M. (1997). Martin Krpan. Vrhnika: Galerija 2
Lainšček, F. (1999). Petelinji zajtrk. Murska Sobota: Pomurska založba

Lainšček, F. (2006). Hahnenfrühstück. Celovec; Ljubljana; Dunaj: Mohorjeva
-

prevod v nemški jezik, mehka vezava knjige, na naslovnici je morska deklica

-

Mehka vezava, na naslovnici so sličice pevke Severine

-

roman se je uporabnikom ponudilo preko tabličnega računalnika

-

DVD, film je prejel nagrade, nosilno pesem v filmu poje pevka Severina

Lainšček, F. (2006). Petelinji zajtrk. Ljubljana: Študentska založba

Lainšček, F. (2013). Petelinji zajtrk [elektronski vir]. Ljubljana: Študentska založba
Naberšnik, M. (2008). Petelinji zajtrk [video posnetek]. Ljubljana: Ljubljanski kinematografi
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Naberšnik, M. in Lainšček, F. (2008). Petelinji zajtrk: scenarij največjega sodobnega
slovenskega filmskega hita. Ljubljana: UMco
-

slike iz filma, spremna besedila

-

Literarna študija romana Hobit, razlaga romana s krščanskega vidika, vsebuje spremne
študije, mehka vezava

Brown, D. (2013). Hobit, neizrečeno krščansko sporočilo. Ljubljana: Družina

Jackson, P. (2013). Hobit. Nepričakovano potovanje [video posnetek]. Ljubljana: Con film
-

DVD, 1. del trilogije

-

DVD, 2. del trilogije

-

vsebuje spremno besedo, trda vezava, čno-bele ilustracije

-

vsebuje spremno besedo, trda vezava

-

Mehka vezava, Zbirka Žepnice

-

prva izdaja, prvi natis, trda vezava, majhna velikost črk

-

vsebuje črno-bele ilustracije, trda vezava, majhna velikost črk

-

trda vezava, majhna velikost črk, brez ilustracij, vsebuje spremno besedo

-

vsebuje spremno besedo, mehka vezava, brez ilustracij

-

prevod v hrvaški jezik

Jackson, P. (2014). Hobit. Smaugova puščica [video posnetek]. Ljubljana: Menart Records
Tolkien, J. R. R. (1986). Hobit ali Tja in spet nazaj. Ljubljana: Mladinska knjiga
Tolkien, J. R. R. (2000). Hobit ali Tja in spet nazaj. Ljubljana: Mladinska knjiga
Tolkien, J. R. R. (2005). Hobit ali Tja in nazaj. Ljubljana: Mladinska knjiga
Bartol, V. (1938). Alamut. Ljubljana: Modra ptica

Bartol, V. (1984). Alamut. Maribor: Obzorja; Koper: Lipa
Bartol, V. (1988). Alamut. Ljubljana: Mladinska knjiga

Bartol, V. (2002). Alamut. Ljubljana: Sanje; Mladinska knjiga
Bartol, V. (2006). Alamut. Zagreb: V. B. Z.

ŠVAB, K. Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 2016

227

Zorn, A. (2001). Alamut. Ampak: mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo, 2 (11), str.
64–65.
-

članek o Alamutu
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Priloga 6: Vprašalnik in izbrani naslovi za identifikacijo relacij
PRVI DEL
1.

Spol: M

Ž

2.

Starost: _________ let

3.

Dokončana stopnja izobrazbe: ______________________________
1.
2.
3.
4.
5.

stopnja (nedokončana osnovna šola)
stopnja (osnovna šola)
stopnja (nižje poklicno izobraževanje)
stopnja (srednje poklicno izobraževanje)
stopnja (gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz.
drugo strokovno izobraževanje)
6. stopnja (višje strokovno izobraževanje, univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)
7. stopnja (visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno, dodiplomsko izobraževanje,
magisterij stroke (2. bolonjska stopnja))
8. stopnja (magisterij znanosti, doktorat)
4.

Status (zaposlitveni): _____________________

5. Kakšne vrste gradiva pogosto berete?
1. Leposlovje

6. V kakšnih okoliščinah berete? (odprti tip
vprašanja)

2. Strokovna literatura
3. Revije
4. Časopisi
5. Sploh ne berem
6. Drugo
7.

Približno koliko leposlovnih knjig na leto preberete za prosti čas?
1. 0–5
2. 6–12
3. 13 ali več

DRUGI DEL (za vseh 10 parov)
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1.

Oglejte si ta par. Ali ju poznate?

2.

Ali med njima obstaja kakšna vsebinska povezava?

3.

Kako bi povezavo opisali?

4.

Kako ste povezavo prepoznali? Ste:






DA
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NE (na vprašanje 9)

Knjigi prebrali
S pomočjo zunanjih karakteristik na knjigi (naslov, avtor, opis vsebine)
O knjigi prebrali nekje drugje (opis v časopisu, recenzija, ipd.)
Drugo

5.
Ali mogoče obstaja še kakšna povezava? (Podvprašanje, če udeleženec najprej najde
neko drugo povezavo, s tem pa ga vzpodbudimo, da poišče še tisto osnovno; če po tem
vprašanju ni potrebe, preidemo na vprašanje 8.)
6.
Kako bi jo opisali? (Če najde še drugo povezavo.)
7.






Kako ste povezavo prepoznali? Ste:
Knjigi prebrali
S pomočjo zunanjih karakteristik na knjigi (naslov, avtor, opis vsebine)
O knjigi prebrali nekje drugje (opis v časopisu, recenzija, ipd.)
Drugo

8.
V kakšnih okoliščinah se vam povezava zdi pomembna? (Za vsako okoliščino določimo
pomembnost – okoliščine so odprti tip, pomembnost pa zaprti; na vprašanje 10.)
Okoliščine

Pomembnost
1. Zelo pomembno
2. Pomembno
3. Ni pomembno/mi je vseeno

9.
(Če udeleženec odgovori z NE, mu povemo povezavo: preobrazba = predelava iz ene
oblike v drugo, prevod = prevod, skrajšava = skrajšava, celota/del = celota del, nadaljevanje =
nadaljevanje, dodatek = dodatek, prevod = prevod, imitacija = v drugi knjigi je spremenjena
vsebina, npr. parodija in ga vprašamo.)
Zakaj mislite, da tega niste opazili?
10.
Če bi eno knjigo želeli, pa je ne bi mogli dobiti, ali bi bili zadovoljni z drugo?
(Vprašanje postavimo pri primerih preobrazbe, skrajšave in prevoda.)
-

DA
NE

Zakaj da?
Zakaj ne?
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Kje bi, po vašem mnenju, morali izvedeti za to povezavo?
Najlepša hvala za sodelovanje v raziskavi.
IZBRANI NASLOVI:
Gilbert, E. (2010). Jej, moli, ljubi : zgodba o ženski, ki je v Italiji, Indiji in Indoneziji iskala
vse. Tržič : Učila International

Eat, pray, love [Videoposnetek]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution
Dostojevski, F. M. (2005). Zločin in kazen. Ljubljana: Mladinska knjiga
-

celotno besedilo

Dostojevski, F. M. (2006). Zločin in kazen. Ljubljana: DZS
-

skrajšano besedilo, Zbirka Klasje

Cervantes Saavedra, M. (1977). Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Ljubljana: Cankarjeva
založba

-

celotno besedilo

Cervantes Saavedra, M. (2001). Don Kihot. Ljubljana: DZS
-

skrajšano besedilo zbirka Klasje

Tolkien, J. R. R. (1995). Gospodar prstanov. Ljubljana : Gnosis – Quatro
-

celotno besedilo

Tolkien, J. R. R. (2005). Gospodar prstanov. Bratovščina prstana. Ljubljana: Mladinska knjiga
-

1. del trilogije

Rowling, J. K. (2000). Harry Potter. Dvorana skrivnosti. Ljubljana: Epta
-

nadaljevanje, 2. del Harryja Potterja.

Rowling, J. K. (2000). Harry Potter. Jetnik iz Azkabana. Ljubljana: Epta
-

nadaljevanje, 3. del Harryja Potterja.
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Meyer, S. (2008). Somrak. Tržič: Učila International
-

nadaljevanje, 2. del.

Meyer, S. (2008). Mlada luna. Tržič: Učila International
-

nadaljevanje, 3. del

Brown, D. (2005) Angeli in demoni. Ljubljana: Mladinska knjiga
Cox, S. (2005). Razodetje Angelov in demonov: vodnik po dejstvih iz romana Angeli in
demoni. Ljubljana: Mladinska knjiga

Austen, J. (2006) Prevzetnost in pristranost. Ljubljana: Cankarjeva založba
-

slovenski prevod, celotno besedilo

Austen, J. (1994) Pride and prejudice. London: Penguin
-

angleška izdaja, celotno besedilo

Prešeren, F. (2000) Povodni mož. Ljubljana: Prešernova družba
Rozman, A. R. (2010). Urška. Ljubljana: Mladinska knjiga
Jurčič, J. (1998). Deseti brat. Ljubljana: Karantanija
Rob, I. (1994). Deseti Brat. Ljubljana: Rokus
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Priloga 7: Fokusna skupina s knjižničarji
Vprašanja:

1. Kaj menite o knjižničnem katalogu?

2. Na katera uporabniška vprašanja si ne morete pomagati s katalogom?
3. Kaj storite, ko pride uporabnik, ki išče delo z več verzijami?
4. Relacije

5. Kateri elementi so različnim uporabniškim skupinam pomembni poleg avtorja in
naslova? V kakšnih situacijah?

1. Kako pogosto uporabniki iščejo recimo nadaljevanje zgodbe, otroške in filmske
priredbe, skrajšane izdaje? Pred seboj imate izpisanih nekaj primerov – rangirajte jih po
pogostosti (deset). V kakšnih situacijah?

6. Katerih podatkov ni v katalogu in katere bi si želeli?
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Priloga 8: Intervju s knjižničarji

2. Izberite tri do pet kartic, ki bodo najbolje opisale, kaj menite o knjižničnem katalogu
vaše knjižnice?

3. Na katera uporabniška vprašanja si ne morete pomagati s katalogom?

4. Ko uporabniki sprašujejo po delih, pri katerih je v knjižnici več verzij:
-

Kaj jim ponudite?

-

Kako uporabniki izbirajo med temi verzijami?

-

Ali jim poveste, da imate več verzij v knjižnici?
Ali ste opazili, da določene izdaje večkrat vzamejo s polic kot druge? Kateri so tisti
elementi, ki pomembno vplivajo na izbiro?

5. Kako pogosto uporabniki iščejo recimo nadaljevanje zgodbe, otroške in filmske
priredbe, skrajšane izdaje? Pred seboj imate izpisanih nekaj primerov – rangirajte jih po
pogostosti (deset). V kakšnih situacijah?

6. Kateri elementi so po vaših izkušnjah uporabnikom najbolj pomembni poleg avtorja in
naslova, različnim uporabniškim skupinam?

7. Katere bibliografske elemente pa bi vi vključili v katalog za referenčni pogovor in pri
delu z uporabniki?
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IZJAVA O AVTORSTVU DOKTORSKE DISERTACIJE

Podpisana Katarina Švab, z vpisno številko 18099005, rojena 19. 12. 1982 v Kranju, sem
avtorica doktorske disertacije z naslovom Analiza atributov in relacij v bibliografskih
informacijskih sistemih.

S svojim podpisom zagotavljam, da:
•

je predložena doktorska disertacija izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega

•

sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v

dela;

predloženem delu, navedena v seznamu virov in so v delu citirana v skladu z mednarodnimi
standardi in z Zakonom o avtorstvu in sorodnih pravicah (Uradni list RS št. 21/95);
•

je elektronska oblika identična s tiskano obliko doktorske disertacije in soglašam z

objavo doktorske disertacije na spletni strani Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani.

V Ljubljani, 18. 2. 2016
Podpis

