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FZBZ 

• Za uporabnike 

 

• Za knjižničarje 

• Za knjižnice 



Potencialne prednosti FZBZ 

• Zmanjšanje stroškov (kot odgovor na finančne pritiske) 
– Manj ponavljanja (normativa del in izraznih oblik) 

• Izkoriščanje obstoječih zapisov 

• Boljše storitve (na podlagi opravil uporabnikov) 

• Knjižnice dejavnik v semantičnem spletu (dvosmerna 
povezava) 

• … 

 

 

 

• Bolj pregledni in informativni prikazi za uporabnike 

 



• Relativno majhen del katalogov (približno 3/4 del ima 
samo eno izrazno in pojavno obliko)… 

• …ampak preostala četrtina so najpopularnejša / 
najpomembnejša dela (imajo več verzij) 
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Uvrstitev FZBZ v katalogizacijo 

• FZBZ: model na katerem sloni (oz. bo slonela) katalogizacija 

• Na bolj praktični ravni še mnogo drugih konkretnih korakov: 

 
– Katalogizacijska načela 

– Katalogizacijska pravila 

– Katalogizacijska praksa (institucije; tudi posamezni 
katalogizatorji)   

– Format  

– Računalniški sistem 

– Uporabniški vmesnik … 

 
– Frbrizacija 

 



Počasi… 
 

• Desetletje po sprejetju FZBZ ni bilo sprememb 

• Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih (2009) 

• Katalogizacijska pravila 

– REICAT (Italija) - 2009 

– RDA (anglo-ameriške države,…) 



Mednarodna katalogizacijska načela (2009) 

• Temeljijo na FZBZ 

• Upoštevajo uporabniška opravila 



RDA 

• Resource Description and Access 

• Katalogizacijska pravila 

• „Nadgradnja“ AACR2 

 

• Upošteva entitete FZBZ, tudi FRAD 

• Angleško govoreče države, v načrtu nemško govoreče države, 
… 

 

• Dolgotrajno testiranje 

• Marec 2013 začetek uporabe (v večini knjižnic) 

• Vedno več knjižnic 

 

 

 



RDA 

• Sicer nov korak v razmišljanju, a tesno povezan z 
dosedanjo prakso (opcija tudi sedanja praksa) 

– Delno povezano s formatom 

 

• Osredotočenost na detajle (npr. kratice je potrebno 
izpisati, ne uporabljajo se latinske kratice, …) 

• Razvoj (glede na nove partnerje iz drugačnih okolj) 

 

 

 



Slovenija 

• Ali sploh potrebujemo nova pravila in zakaj? 

1. Razmislek 

2. Implementacija 

• Kakšni koraki? 

• Zahteve po finančnih sredstvih, kadrih, času,…? 

 

• RDA? 

• Specifičnost okolja (priredba jezikovno odvisnih 
formulacij, COBISS, …) 

 



Frbrizacija 

• Pretvorba obstoječih zapisov v obliko, ki je skladna s FZBZ 

• Problem: tudi, če sprejmemo nova katalogizacijska 
pravila, imamo še vedno množico starih bibliografskih 
zapisov 

• Cilj: skupna uporaba frbriziranih in novo nastalih zapisov 

• Avtomatska frbrizacija je možna 



Frbrizacija 

• Ni 100% 

1. Algoritmi (ni one-size-fits-all rešitve) 

2. Kakovost podatkov 

– Nekonsistentnost katalogizacije (tudi zaradi sprememb v 
praksi) 

3. Format 

– Nestrukturiranost nekaterih podatkov 

 

 



Podatki 

• Npr. 

• Enotni naslovi 

• Pri pojavnih oblikah z več izraznimi oblikami  

– niso zabeležene vse izrazne oblike / ni vseh avtorjev 

– ni jasno na katera dela se navezujejo posamezne 
predmetne oznake,… 
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Normativa 

• Tudi normativa del in izraznih oblik 

• Npr. VIAF (Virtual International Authority File): skupna 
storitev pod okriljem OCLC, ki uporablja podatke iz 
različnih normativnih zbirk po svetu  

 

http://viaf.org/
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MARC 

• Namenjen izmenjavi (in shranjevanju) podatkov 

 

• MARC zastarel 

– Nastal v času pred spletom ob pretvorbi listkovnih 
katalogov v računalniške kataloge 

– Poudarek na zapisu 

– Za današnje razmere relativno šibke možnosti procesiranja 

• Nov format? 



BIBFRAME 

• Konceptualni/praktični model 

• Pot k novemu formatu 

 

• Izhaja iz anglo-ameriške prakse 

• Še v delu 

 

• http://www.loc.gov/bibframe/docs/model.html  

• http://bibframe.org/vocab-category/ 

  

http://bibframe.org/vocab-category/
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http://bibframe.org/vocab-category/
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Linked Data 

• Mreža povezanih podatkov (tudi zunaj knjižničnega 
okolja) 

• Ob predpostavki podatkov, v skladu s FZBZ, lahko 
knjižnice pripomorejo k boljšemu poizvedovanju na 
spletu 

• Možnost uporabe/prikaza bolj popolnih podatkov z manj 
katalogizacije 

• Tudi uporaba podatkov iz drugih domen 

 



FZBZ = prihodnost? 

• Potencial je prisoten 

• Delno odvisno od razvoja in implementacije 
katalogizacijskih pravil (konkretno RDA), formatov, 
prikazov … 

• Kratkoročni/dolgoročni stroški 


