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FZBZ, FRBR, FRANAR, FRAD, FRSAR, FRSAD, frbrizacija 

 

?????? 
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Saj ste že slišali…. 



• http://www.dofrbr.com/ 
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Na Googlu tudi 

http://www.dofrbr.com/
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Pa od začetka 



• Orodje knjižničarja 

• Orodje uporabnika 

– Vstopna točka do knjižnične zbirke 

– Omogoča najdenje gradiva 

– Pregled nad zbirko 
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Knjižnični katalog 



• Panizzi (1841) 

• Cutter (1876) 

• Pariška načela (1961) 

 

• IFLA IME-ICC (2009) 
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Teoretične osnove 
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Charles Ammi Cutter: Rules for a Printed 
Dictionary Catalog(1876) 
Namen kataloga je, da: 
1. Omogoči najti knjigo, za katero poznamo 
• avtorja 
• naslov ali 
• temo.  
 
2. pokaže, kaj zbirka obsega 
• glede na posameznega avtorja 
• glede na temo  
• glede na vrsto/zvrst  
 
3. Pomaga pri izbiri knjige 
• glede na izdajo 
• glede na naravo (zvrst ali tematiko) 
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Pariška načela (1961) 

Katalog mora pomagati ugotoviti: 

 

1. ali ima knjižnica določeno knjigo, ki jo označuje  

a) avtor in stvarni naslov ali  

b) samo stvarni naslov, če avtor v knjigi ni imenovan ali  

c) nadomestek za naslov, če avtor in stvarni naslov nista 
primerna ali ne zadoščata za idenfikacijo  

2. a) katera dela določenega avtorja in  

     b) katere izdaje določenega dela so v knjižnici.  



 

• Nove vrste gradiva, nova računalniška orodja 

• Nove potrebe, pričakovanja in zahteve uporabnikov 
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Zakaj so potrebne spremembe? 



• Knjižnice se na svojem lastnem terenu (prvič) srečujejo s 
konkurenco 

• Uporabniki menijo, da katalogi niso intuitivni – predvsem v 
primerjavi z drugimi orodji in storitvami 

• Uporabniki se načrtno izogibajo uporabi kataloga, celo ko si 
hočejo gradivo izposoditi  

• „Vse je na spletu“ 

• Uporabniki pričakujejo enostavna orodja, za katera ni 
potrebno posebno usposabljanje 
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Kaj je drugače? 



• Ne povsem 

– Knjižničarji premalo premišljajo o svojih orodjih 

– Se zanašajo na tradicijo 

• Po drugi strani se stvari dogajajo: 

– Novi modeli, nove teoretične osnove 

– Nova orodja in storitve (npr. Semantični splet) 

– Knjižničarji prevzemajo nove vloge (e-učenje, upravljanje s 
podatki) 
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Ali se knjižnice (knjižničarji) tega zavedajo? 



Stvari se spreminjajo že dolgo 
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NUK 1774-1900 

13 



NUK 1900-1947 
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ISBD  
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MARC 
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DC in XML 
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Pa spremembe v računalniškem katalogu… 

• Replika listkovnega kataloga 

• Spletni OPAC 

• Fasetni OPAC 

• Katalog 2.0 
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Tradicionalni katalog 
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Tradicionalni katalog 
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Katalog nove generacije 
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Torej? 

• Nove uporabniške potrebe, pričakovanja in zahteve 

• Bibliografski podatki ne bi smeli biti (več) izolirani 

• Knjižnice bi morale promovirati in izkoristiti kvaliteto 
svojih podatkov – pomislimo le na normativno kontrolo 

 

 



Kaj je narobe s sedanjimi katalogi? 

 

• Dolg seznam podobnih zapisov 

• Ni smiselnega grupiranja 

• Relacij ni (dovolj) ali niso prikazane 

• Nič zadetkov 

• Normativni podatki uporabniku niso prikazani 

• Slaba podpora raziskovanju, brskanju 
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Zato 

• Rabimo nove sisteme 

• Moramo dobro razumeti bibliografski univerzum 

 

• Konceptualni modeli so primerna osnova 

– Omogočajo razumevanje 

– So osnova za računalniško podporo 
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Functional Requirements for Bibliographic 
Records/Funkcionalne zahteve za 
bibliografske zapise 

• Razvit pod okriljem IFLE in sprejet 1997 

• Objavljen 1998 

• Konceptualni model bibliografskega univerzuma 

 

 



26 

Uporabniška opravila 

 
• Uporabiti podatke, da NAJDEMO gradivo, ki ustreza 

uporabnikovi iskalni zahtevi 
• Uporabiti najdene podatke, da IDENTIFICIRAMO 

entiteto (npr. potrdimo, da je najdeni dokument tisti, ki ga je uporabnih 
iskal ali da razlikujemo med dvema podobnima dokumentoma)  

• Uporabiti podatke, da IZBEREMO entiteto, ki ustreza 
uporabnikovim potrebam (npr. da izberemo besedilo v 
primernem jeziku ali izberemo verzijo računalniškega programa, ki ustreza 
uporabnikovi opremi)  

• Uporabiti podatke da PRODOBIMO gradivo ali dostop 
do gradiva 
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Ali drugače 

 
• NAJTI: zmanjšati množico na obvladljivo velikost 
• IDENTIFICIRATI: natančno razumeti naravo vira, ki 

ga metapodatki opisujejo 
• IZBRATI: med relevantnimi najdenimi viri izbrati 

tiste, ki so primerni 
• PRIDOBITI: pridobiti dostop do vira 

 
• RAZISKOVATI: pregledovati zbirko, da se z njo 

seznanimo in naletimo na zanimive vire  
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FRBR Entitete 

  Skupina 1: 

  (rezultati intelektualnega in umetniškega ustvarjanja) 

• Delo 

• Izrazna oblika 

• Pojavna oblika 

• Enota 

 



DELO: intelektualna/umetniška stvaritev 

IZRAZNA OBLIKA: intelektualna ali umetniška realizacija dela v 
obliki alfanumeričnih znakov, glasbe, koreografije, zvoka, slike, 
objekta itd. ali kombinaciji teh oblik 

POJAVNA OBLIKA: fizično utelešenje izrazne oblike nekega dela 

ENOTA: posamezni primerek pojavne oblike. 
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Delo 

Izrazna oblika 

Pojavna oblika 

Enota 

ima realizacijo 

Ima utelešenje 

Ima primerek eden 

mnogo 

Skupina 1 
Konceptualno/vsebina 

Fizično/zapis 
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Skupina 2 

 (agenti povezani s skupino 1) 

• OSEBA 

• KORPORACIJA 

• DRUŽINA (dodana v FRAD) 
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Teme del 

• Skupini 1 in 2 

• Skupina 3 

• Pojem 

• Objekt 

• Dogodek 

• Kraj 
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FZBZ je revolucionaren 

• Uporabniški pogled na bibliografske podatke 

• Katalog kor računalniška zbirka in ne replika 
listkovnega kataloga 

• Prevetritev teorije in prakse katalogizacije 

 

• Omogoča interoperabilnost na področju kulturne 
dediščine, koristen za upravljanje z intelektualno 
lastnino, Semantični splet 
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„Družina FZBZ“ 

• FZBZ/FRBR: izvorni model 
– Vse entitete, poudarek na Skupini 1 

• FRAD: Functional Requirements for Authority 
Data 
– Poudarek na Skupini 2 

– Sprejet 2009, objavljen 2010 

• FRSAD: Functional Requirements for Subject 
Authority Data 
– Tematska relacija 

– Sprejet 2010, objavljen 2011 
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FRAD 

• Družina dodana Skupini 2 

• Name/Ime kot entiteta 

• Dodaja opravili Justify/Upravičiti in 

Contextualise/Postaviti v kontekst 
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FRAD 
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FRSAD: začetek aprila 2005  

Poslanstvo: 

• Zgraditi konceptualni model Skupine 3 v okviru 
modela FZBZ, omejen na tematsko relacijo 
(„Aboutness“),  

• Pripraviti referenčni okvir za podatke v predmetnih 
normativnih zapisih v povezavi z uporabniškimi 
potrebami, 

• Pregledati možnosti za mednarodno uporabo in 
izmenjavo predmetnih normativnih podatkov med 
knjižnicami in širše.  
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Uporabniške opravila 

• NAJTI 

• IDENTIFICIRATI 

• IZBRATI 

• RAZISKOVATI 
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Entitete Skupine 3…. 

Deležne kritik, ker ne vključujejo časa, ker ne pokrivajo 
aktivnosti in procesov itd. (npr. Heaney, 1997;  
Delsey, T. 2005) 



42 

FRSAD – posplošitev FZBZ 
DELO

IZRAZNA OBLIKA

POJAVNA 

OBLIKA

ENOTA

OSEBA

KORPORACIJA

POJEM

PREDMET

DOGODEK

KRAJ

DELO

ima za temo

ima za temo

ima za temo

THEMA

ima za temo

je tema

NOMEN

je poimenovanje

ima poimenovanje



FRSAD 
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•Nomen: simbol ali kombinacija simbolov, pod katerimi je thema poznana 

ali jih uporabljamo, ko o themi govorimo 

 
 
Thema: vse, kar je lahko tematika dela 

 

DELO THEMA NOMEN

ima za temo

je tema

ima poimenovanje

je poimenovanje
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Nomen 

1-8 

Nomen 9 

 



Atributi theme 

• Tip 

• Opis 
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Tipi theme 

Odvisni od implementacije(domene ali kontroliranega 
slovarja) 

 

• FZBZ: predmet, pojem, dogodek, kraj, +… 

• Razred in instanca 

• Medicina: diagnoza, simptom,  terapija, zdravilo… 

• … 
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(Nekateri) atributi nomna 

– Tip (identifikator…) 
– Shema: sistem ali slovar (LCSH, UDK,…) 
– Referenčni vir 
– Reprezentacija (alfanumerična, zvok, slika,...) 
– Jezik  
– Pisava 
– Transkripcija/transliteracija 
– Kodiranje (Latin-1, UTF-8,…) 
– Oblika 
– Čas veljavnosti 
– Ciljna publika 
– Status (veljaven, zastarel, predlagan…) 
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Pomen modela za predmetno normativo 

• Ločitev stvari same od njenega poimenovanja 

• Splošen abstrakten model, neodvisen od 
področja ali implementacije 

• Omogoča interoperabilnost tudi izven domene 
knjižnic 



Functional Requirements for 
Subject Authority Data (FRSAD) - A 
Conceptual Model 

by Marcia Lei Zeng, Maja Žumer & 
Athena Salaba (Eds.) 

Series: IFLA Series on Bibliographic 
Control 43  
Publisher: De Gruyter Saur 
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http://www.ifla.org/en/publications/ifla-series-on-bibliographic-control
http://www.ifla.org/en/publications/ifla-series-on-bibliographic-control


Zakaj FZBZ? 

• Izkorišča možnosti računalnika 

• Bibliografski univerzum predstavljen kot mreža 

• Podpira raziskovanje, pregledovanje, brskanje 

• Je intuitiven 
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Če je FZBZ rešitev, zakaj ga ne uporabimo takoj? 

 

 

• Harmonizacija družine FZBZ 

• Obstoječi podatki - frbrizacija 

• Predstavitev rezultatov poizvedbe 

• Semantični splet (formati, identifikatorji) 
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