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Navodila za katalogizacijo
videoposnetkov
»Zaupanje in delo naredita
čudeže.«

(Orison Swe� Marden)

Spoštovane bralke, spoštovani bralci,
pred vami je nova številka Knjižničarskih
novic, vsebinsko in strokovno bogata in
verjamem, da bo vsak izmed vas našel
nekaj zase. Izjemno vesela sem, da lahko
napovem, da boste odslej lahko v vsaki
številki prebirali kolumno – tokratno bo
uvedel kolega iz UKM Borut Gombač.
Ganjena sem, da nam čedalje bolj zaupate
tudi vaša osebna razmišljanja o naši stroki,
kar kaže na to, da naš prostor postaja zrel za
iskriva (strokovna) mnenja.
Tudi jaz, tako kot Orison S. Marden,
verjamem, da je zaupanje v kombinaciji
z aktivnim delovanjem tisti ključ, ki
odpira vrata v čudeže. In ker smo v času
prednovoletnih želja, ko vsaj enkrat v
letu naš um sproščeno naravnamo na
možnost uresničenih želja, se Vam iz srca
zahvaljujem za vašo zaupanje z željo, da
ostajate z nami tudi v novem letu.
Srečno 2020!
Mojca Trtnik
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Katalogizacijska praksa pri obdelavi videoposnetkov ni enotna, katalogizatorji
so pogosto v dilemah in dvomih, zato smo se odločili, da na podlagi
prakse in vprašanj katalogizatorjev predstavimo značilnosti katalogizacije
videoposnetkov v obliki osnovnih navodil, hkrati pa opozorimo na nekatere
težave pri katalogizaciji tovrstnega gradiva. Navodila se nanašajo tako na
videoposnetek na fizičnem nosilcu kot na videoposnetek, dostopen na daljavo.
Najprej so opisane splošne značilnosti videoposnetkov, nato so izpostavljena
tri področja, ki pri katalogizaciji videoposnetkov od katalogizatorja zahtevajo
največ premisleka, to so viri podatkov, določanje avtorstva in letnice, sledijo
navodila po poljih formata COMARC/B.

K

atalogizacija videoposnetkov zaradi
svoje raznovrstnosti in speci�čnosti
katalogizatorjem predstavlja velik izziv.
Katalogizator, ki obdeluje tovrstno gradivo,
mora najprej dobro poznati katalogizacijska
pravila za obdelavo monografskih
publikacij, nato pa še vse posebnosti, ki so
značilne za videoposnetke.
V Sloveniji v katalogizaciji še vedno
uporabljamo Pravilnik i priručnik za
izradbu abecednih kataloga Eve Verone
(prvi del je izšel leta 1970, drugi leta 1983;
pravilnik ni bil preveden v slovenščino),
ki pa je namenjen predvsem knjižnemu
gradivu oziroma tiskanim monografskim
publikacijam. Navodila za katalogizacijo
videoposnetkov, ki spadajo med neknjižno

gradivo, so vključena v mednarodni
standard za bibliografski opis neknjižnega
gradiva ISBD(NBM) iz leta 1977 (slovenski
prevod je iz leta 1997); pri katalogizaciji
spletnih videoposnetkov je treba upoštevati
še navodila mednarodnega standarda
za bibliografski opis elektronskih virov
ISBD(ER) iz leta 1997 (slovenski prevod
je iz leta 2000)1. V letu 2001 je izšel
PRE�T : priročnik za enostavno uporabo
katalogizacijskih pravil (Dimec, Hočevar in
Kavčič, ur., 2001), ki zajema katalogizacijo
različnih vrst gradiva, med njimi tudi
videoposnetkov. V pomoč so nam lahko
tudi odgovori na najpogostejša vprašanja
iz katalogizacije videoposnetkov, ki smo
jih objavili leta 2010 na spletni strani
Komisije za katalogizacijo pri NUK, ter

1Leta 2011 je izšla združena izdaja ISBD (slovenski prevod je iz leta 2017), ki je nadomestila predhodne
standarde ISBD za posamezne vrste gradiva in prinaša nekatere novosti, vendar se pri nas ne uporablja,
saj je bila sprejeta odločitev za uvedbo standarda RDA, v pripravi so tudi ukrepi in postopki za njegovo
uvedbo (RDA – Resource description and access je katalogizacijski standard, zasnovan za digitalno in
mednarodno okolje, izšel je leta 2010 in so ga že vpeljali v nekaterih evropskih državah).
2Dvojnost načina obdelave iste vsebine otežuje delo katalogizatorjev. Razlikovanje med posameznimi
nosilci je pogosto težko. Nekoč je veljalo, da videoposnetek na fizičnem nosilcu, ki ga lahko predvajaš
samo v računalniku, obravnavamo kot elektronski vir, vendar ta preizkus danes ni najbolj ustrezen. Z
razvojem novih tehnologij, predvsem pa z nastajanjem vedno novih digitalnih videoformatov, se izgublja
razlika med uporabo na posameznih napravah in predvajalnikih, tudi na videz so formati pogosto videti
enaki. Možnost predvajanja videoposnetkov (enako velja za zvočne posnetke) pa je odvisna tudi od
kodekov, ki jih podpira določena naprava oziroma predvajalnik.predstavi svojo temo na čim bolj zanimiv
in zabaven način.

Suzana Šulek

Narodna in univerzitetna knjižnica
Suzana.Sulek@nuk.uni-lj.si

jih dopolnili in posodobili leta 2018. Pri
oblikovanju normativnih točk dostopa za
osebna in korporativna imena upoštevamo
pravila, določena v ZNAČKI – priročniku
za določanje značnic pri katalogizaciji
(Dimec in Kavčič, ur., 2001). Ob vsem tem
spremljamo tudi spletno stran Komisije za
katalogizacijo pri NUK, kjer objavljamo tudi
spremembe v katalogizaciji.
Trenutno je v pripravi priročnik za katalogizacijo videoposnetkov, ki bo predvidoma
izšel v začetku leta 2020. V priročniku bodo
vsa navodila opremljena s primeri, dodani
bodo tudi primeri bibliografskih zapisov v
formatu COMARC/B.
SPLOŠNO O VIDEOPOSNETKU
Videoposnetek je posnetek vizualnih slik,
običajno v gibanju in z zvočno spremljavo,
namenjen predvajanju s pomočjo televizijskega sprejemnika ali drugih elektronskih
naprav (ISBD, 2017). Lahko je dostopen
neposredno na različnih �zičnih nosilcih
(video DVD, blu-ray plošča (v nadaljevanju
BD), USB-ključ, DVD-ROM itd.) ali
na daljavo, kjer �zičnega nosilca ni in
je dostop do videoposnetka mogoč
preko elektronske naprave, povezane
z omrežjem. Od dostopnosti oziroma
nosilca videoposnetka je odvisen način
katalogizacije. Videoposnetke na nosilcih
za videoformate, kot so npr. video DVDji, BD-ji in videokasete, katalogiziramo
po standardu ISBD(NBM), posledično
je splošna oznaka gradiva v podpolju
200b Videoposnetek. Videoposnetke na
elektronskih nosilcih in spletne videoposnetke oziroma videoposnetke, dostopne
na daljavo, pa katalogiziramo tudi po standardu ISBD(ER), posledično je splošna oznaka
gradiva v podpolju 200b Elektronski vir.2
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