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Infographic Style
Definicije za delo, izrazno obliko, pojavno obliko in enoto 

Delo Intelektualna ali umetniška vsebina določene stvaritve.

Izrazna oblika Določena kombinacija znakov, ki izraža intelektualno ali umetniško vsebino.

Pojavna oblika Množica nosilcev, za katere predpostavljamo, da imajo skupne značilnosti tako glede

intelektualne ali umetniške vsebine kot tudi glede fizične oblike. To množico določata

vsebina in načrt za proizvodnjo nosilca ali nosilcev.

Enota Objekt ali objekti kot nosilci znakov, ki izražajo intelektualno ali umetniško vsebino.



Infographic Style
Agregati

• Pojavne oblike z več neodvisnimi izraznimi oblikami:

o agregatne zbirke (npr. zbrana in izbrana dela, več novel, objavljenih v eni knjigi ipd.);

o agregati z dodatki (npr. ilustracije, spremne besede, opombe ipd.);

o agregatne vzporednice (npr. izvirnik skupaj s prevodom, dvojezična poezija ipd.).



Cilj doktorske disertacije

Konceptualna zasnova prototipnega sistema za katalogizacijo, ki zagotavlja lažji in 

kvalitetnejši vnos bibliografskih podatkov na podlagi izkoriščanja prednosti modela 

IFLA LRM in sledi katalogizatorjevemu miselnemu procesu.  



Infographic Style

Kako običajno poteka katalogizacijski proces pri delu z obstoječim sistemom pri 

slovenskih katalogizatorjih ter kakšne so predvidene spremembe v okolju LRM?

Raziskovalna vprašanja 

Kateri koraki in kognitivni procesi so prisotni pri procesu opisne katatalogizacije?

Ali so koraki in kognitivni procesi drugačni, če katalogizatorjev obstoječi sistem ne 

omejuje oziroma kako bi opisali publikacije brez uporabe programa za katalogizacijo?

Ali lahko LRM preprosto umestimo v obstoječe kataloge brez prilagoditev katalogizacijskega

procesa in podatkov ali pa bo prišlo do znatnih sprememb pri katalogizaciji?

Katera orodja uporabljajo katalogizatorji pri svojem delu in katera bi potrebovali v novem 

okolju? 

Kakšne težave imajo pri katalogizaciji in kako jih zdaj rešujejo?

RV1

RV2

RV3

RV4

RV5

RV6



119
udeležencev

Spol

93 % 7 %

Starost

Izobrazba

20–29 let 1 %

30–39 let 14 %

40–49 let 35 %

50–59 let 44 %

60–69 let 6 %

1–5 let 9 %

5–10 let 18 %

10–15 let 13 %

Več kot 15 let 60 %

Izkušnje

% 

katalogizacije
Več kot 50 % 76 %

Manj kot 50 % 24 %

Tip 

knjižnice

Splošna 45 %

Visokošolska 39 %

NUK 16 %

Bibliotekarstvo 28 %

Drugo 72 %

Podatki o udeležencih



Infographic Style

• Narodna in univerzitetna knjižnica, 

• Univerzitetna knjižnica Maribor, 

• Mestna knjižnica Ljubljana, 

• Mariborska knjižnica, 

• Osrednja knjižnica Celje, 

• Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, 

• Cankarjeva knjižnica Vrhnika,

• Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 

• Knjižnica OHK (Filozofska fakulteta Ljubljana), 

• Miklošičeva knjižnica (Filozofska fakulteta Maribor), 

• Knjižnica Pedagoške fakultete v Ljubljani.

Sodelujoče knjižnice
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procesa

Analiza 
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201920182017201620152014

Raziskave – časovni trak



Infographic Style
Insert the title of your subtitle Here

Romeo in Julija 

(drama,

manga,

glasba za balet)

PRIMER

ustvarjanje logičnih 

povezav med različnimi 

stvaritvami, oblikami, 

verzijami ipd.  

v obliki miselnega vzorca 

NALOGA 

miselni vzorci  

in 

retrospektivna 

metoda glasnega 

razmišljanja

METODE 

RAZISKAVA MISELNIH MODELOV 
BIBLIOGRAFSKEGA UNIVERZUMA

2014

30 katalogizatorjev

7 knjižnic

KDAJ

KDO

KJE

Metodologija



Primer in interpretacija miselnega vzorca  



Povprečni graf

Glasba za balet Drama 

Izvirnik Jesihov           Župančičev 
prevod           prevod

Manga



Infographic Style
Rezultati 

• Posamezniki so imeli zelo različne miselne modele.

• Nihče ni sestavil miselnega vzorca točno po LRM.

• Večina posameznih miselnih modelov je bila blizu LRM

o 20 od 30 udeležencev je oblikovalo vsaj eno verigo po WEMI;

o 12 udeležencev je oblikovalo dve WEMI verigi;

o pri 4 udeležencih je manjkala samo ena povezava za vse tri verige. 

• Shakespearovo delo postavljeno višje na hierarhiji kot deli za mango in glasbo za 

balet (11 krat).

• Potrjena intuitivnost modela LRM.



Infographic Style
Insert the title of your subtitle Here

Romeo in Julija

(William Shakespeare)

5 različnih verzij

PUBLIKACIJE

prost verbalni opis 

monografskih publikacij

NALOGA 

metoda  opazovanja 

in 

metoda glasnega 

razmišljanja

METODE 

RAZISKAVA PROSTEGA OPISA MONOGRAFSKIH 
PUBLIKACIJ (1. krog)

2014

30 katalogizatorjev

7 knjižnic

KDAJ

KDO

KJE

Metodologija



Infographic Style
Insert the title of your subtitle Here

Boter

(Mario Puzo)

3 različne verzije

PUBLIKACIJE

prost verbalni opis 

monografskih publikacij

NALOGA 

metoda  opazovanja in 

metoda glasnega 

razmišljanja

METODE 

RAZISKAVA PROSTEGA OPISA MONOGRAFSKIH 
PUBLIKACIJ (2. krog)

2016

32 katalogizatorjev

6 knjižnic

KDAJ

KDO

KJE

Metodologija



Infographic Style
Insert the title of your subtitle Here

Don Kihot

(Miguel de Cervantes 

Saavedra)

PUBLIKACIJA

izvirna katalogizacija

monografske publikacije

NALOGA 

metoda  opazovanja, 

metoda glasnega razmišljanja

in snemanje zaslona

METODE 

RAZISKAVA KATALOGIZACIJSKEGA PROCESA

2015

30 katalogizatorjev

9 knjižnic

KDAJ

KDO

KJE

Metodologija



Infographic StylePrimerjalna analiza prostega opisa publikacij in 

katalogizacijskega procesa 

• Podatki, identificirani pri prostem opisu publikacij v 

primerjavi s podatki, ki se popisujejo pri katalogizaciji.

• Primerjava miselnih procesov v obeh primerih:

o najpogostejši potek pri prostem opisu v primerjavi s katalogizacijo.

• Pregled publikacij.



Število katalogizatorjev, ki so navedli posamezen podatek



Število katalogizatorjev, ki so navedli posamezen podatek



Primerjava najpogostejših potekov obeh procesov

PROST OPIS KATALOGIZACIJA 



Infographic Style
Pregled publikacij

• Pri prostem opisu trije različni pristopi: 

opodatek so omenili, ko so ga opazili (npr. ilustracije, jezik, zbirka);

opodatek so iskali v publikaciji (npr. število strani, spremna beseda);

opodatek so identificirali na pamet (leto izida, založnik, prevajalec). 

• Pri katalogizaciji gre v glavnem za iskanje podatkov po predpisanih 

virih podatkov za posamezno polje formata COMARC. 



Infographic Style
Insert the title of your subtitle Here

• Romeo in Julija 

• The Da Vinci code

• Bilo jih je deset

• Stebri družbe, 

Nora, Strahovi 

• Novele

PUBLIKACIJE

Kreiranje normativnih 

zapisov za dela in izrazne 

oblike.

NALOGA 

metoda  opazovanja, 

metoda glasnega razmišljanja

METODE 

RAZISKAVA O NORMATIVI
DEL IN IZRAZNIH OBLIK

2018

20 katalogizatorjev

4 knjižnice

KDAJ

KDO

KJE

Metodologija



0 5 10 15 20

Naslov dela

Avtor

Avtor (Drame)

Naslovi (Drame)

Avtorji (Novele)

Naslovi (Novele)

Prevajalec

Spremna beseda

Avtor spremne besede

Naslov izrazne oblike

Jezik izrazne oblike

Oblika dela

Prevod

Datum dela

Ilustracije

Predvidena ciljna skupina

Tema

Oblika izrazne oblike

Obseg izrazne oblike

Datum izrazne oblike

Avtor ilustracij

Okoliščine dela

Skrajšava

Predvidena zaključitev

Kritični odziv na izrazno obliko

Preobrazba

Število katalogizatorjev

Delo Izrazna oblika  
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Atributi in relacije, 
ki so jih katalogizatorji identificirali kot 

pomembne 
za normativno datoteko 

del in izraznih oblik



Infographic Style
Glavne ugotovitve

• Večina katalogizatorjev je ob jasnih in ustreznih navodilih razumela 

nekoliko drugačen način razmišljanja v smislu normativne kontrole del

in izraznih oblik.

• Glavno prednost normative vidijo v prihranku časa.



Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo  

Poudarek na

miselnih procesih katalogizatorjev v različnih kontekstih in 

izkoriščanju prednosti konceptualnega modela LRM.



Infographic Style
Cilji zasnove prototipnega sistema za katalogizacijo 

• Prikazati, kako bi lahko deloval in izgledal vmesnik za katalogizacijo, zasnovan 

na modelu LRM.

• Predstaviti način za bolj učinkovit vnos bibliografskih podatkov.

• Upoštevati uporabniške potrebe katalogizatorjev in njihove miselne modele. 

• Zasnovati orodje za kreiranje kvalitetnih podatkov, ki bodo uporabnikom 

omogočali lažje in enostavnejše poizvedovanje. 



Infographic Style
Konceptualni model LRM kot osnova za implementacijo 

• Model je precej splošen in abstrakten ter predstavlja predvsem osnovo. 

• Upoštevane so bile osnovne strukture entitet in odnosov med njimi.

• Potrebna je bila dopolnitev atributov. 



Podatkovni

model 



Infographic Style
Funkcionalnost prototipa (1)

• Normativna kontrola za dela in izrazne oblike.

• Delo se katalogizira samo enkrat za vse izrazne oblike, povezane z njim.

• Izrazna oblika se katalogizira samo enkrat za vse pojavne oblike, povezane z njo.

• Primarni odnosi med entitetami se ustvarijo samodejno.

• Ostali odnosi se kreirajo s pomočjo spustnega seznama.

• Povezave omogočene v obe smeri: (npr. ima prevod/je prevod).

• Identifikatorji za vsak zapis.



Infographic Style
Funkcionalnost prototipa (2)

• Zavihki omogočajo poljubno zaporedje ter pregleden in enostaven način vnosa podatkov.

• Združevanje podobnih podatkovnih elementov, ki so v formatih MARC pogosto ločeni.

• Vnaprej definirane vsebine polj (npr. cm, strani ipd.).

• Prikaz zapisov v strukturi WEMI omogoča pregled bibliografske družine. 

• Preprečevanje napak.





Iskalnik



Prikaz zapisa za entiteto 

v razširjeni obliki



Prikaz WEMI strukture



Urejevalnik zapisa

(pojavna oblika)



Prikaz vnosa relacij 

(izrazna oblika)



Obrazec za vnos podatkov 

za spremno besedo



Obrazec za vnos podatkov

o ilustracijah



Obrazca za vnos 

agregatne zbirke 

in 

agregatne vzporednice



Infographic Style
Scenariji

• kreiranje normativnega zapisa za delo, izrazno obliko in zapisa za pojavno obliko;

• kreiranje normativnega zapisa za agenta;

• prevzemanje normativnega zapisa za agenta;

• prevzemanje normativnega zapisa za delo, kreiranje normativnega zapisa za izrazno 

obliko in zapisa za pojavno obliko;

• prevzemanje normativnih zapisov za delo in izrazno obliko, kreiranje zapisa za pojavno 

obliko;

• prevzemanje normativnih zapisov za delo in izrazno obliko ter zapisa za pojavno obliko.



Infographic Style
Insert the title of your subtitle Here

Romeo in Julija

(2 različni verziji)

Kaj pa Leonardo? 

What about 

Leonardo?

PUBLIKACIJE

Kreiranje zapisov za delo, 

izrazno obliko in pojavno 

obliko 

NALOGA 

Fokusna skupina 

in 

metoda čarovnik iz 

Oza

METODE 

Preverjanje prototipa

2019

7 katalogizatorjev

Mariborska 
knjižnica

KDAJ

KDO

KJE

Metodologija



Infographic Style
Cilji preverjanja

• dobiti vpogled v uporabnikove miselne modele sistema;

• preveriti uporabniški vmesnik;

• preveriti funkcionalnost;

• preizkusiti interakcijo prototipnega sistema z uporabniki;

• preizkusiti način vnosa podatkov in identificirati morebitne težave pri interakciji;

• preveriti navigacijo in potek dela;

• preveriti terminologijo;

• identificirati morebitne težave in pridobiti usmeritve za nadaljnji razvoj prototipa.



Infographic Style
Glavne ugotovitve  

• Prototip je pregleden in enostaven za razumevanje.

• Težave s terminologijo in pomanjkljivim poznavanjem modela LRM.

• Ločen vnos za agregate smiseln.

• Katalogizacijski pristop po LRM sodelujočim katalogizatorjem intuitiven.

• Primerna funkcionalnost prototipnega sistema.



Infographic StyleIzvirni prispevek k razvoju bibliotekarstva in informacijske 

znanosti

• na področju implementacije modela LRM;

• razvoju izboljšanih bibliografskih informacijskih sistemov;

• racionalizaciji kreiranja bibliografskih zapisov v knjižnicah in katalogizacijskega

procesa;

• organizaciji katalogizacijskih pravil.


