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Izvleček:
Knjižnice pridobivajo gradivo na različne načine, tudi z zapuščinami posameznikov. Ti so pomembno
sooblikovali kulturni, znanstveni in socialni razvoj družbe. Eden takšnih je bil slovenski dramaturg,
režiser, gledališki in filmski ustvarjalec Fran Žižek (1914–2008). Njegovo zapuščino je Univerzitetna
knjižnica Maribor (UKM) prejela leta 2002. Del zapuščine predstavlja dokumentarno slikovno gradivo.
Prispevek predstavlja strokovne postopke ravnanja s slikovnim knjižničnim gradivom od prevzema do
njegovega posredovanja končnim uporabnikom na primeru omenjene zapuščine. Poudarek je na
postopkih, ki veljajo v knjižničarski stroki in se lahko razlikujejo od arhivske prakse. Prispevek je
pokazal, da je najzahtevnejši del strokovnega ravnanja z zapuščino njegova natančnejša identifikacija
in sortiranje oz. klasificiranje prejetih enot na posamične vsebinske sklope, na podlagi katerih se
izdelajo bibliografski zapisi po knjižničarskih standardih. S tem se informacije o zapuščini vključijo v
vzajemni katalog COBIB in postanejo dostopne uporabnikom. Sortiranje na sklope ob tem posledično
vpliva tudi na končni način hrambe.
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Abstract:
From the University of Maribor Library’s Ephemera Collection:
Image Records of the Fran Žižek's Legacy
Libraries acquire their holdings in different ways, also with legacies of individuals. These individuals
were important for the society’s cultural, scientific and social development. One of them was also the
Slovene stage manager, director, theatre and film creator Fran Žižek (1914-2008). The University of
Maribor Library received his legacy in 2002. Parts of the legacy are also image records. The article, on
the example of the above mentioned legacy, presents professional procedures of dealing with image
records from acquisition to presentation to the end users. Procedures, which are used in librarianship
and may differ from the archival practice, are emphasized. The article also shows that the most
demanding part of the professional treatment of a legacy is its precise identification and sorting or
classification of received units into separate subject groups. On this basis and according to the library
standards, the bibliographic records are made. In this way the records of a legacy are included into the
union catalogue COBIB and are available to the users. The sorting according to subject groups
consecutively affects the end method of storing the materials.
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UVOD
Neknjižno gradivo sodi zaradi svoje raznovrstnosti v kategorijo za knjižnice
zahtevnejšega knjižničnega gradiva. V primerjavi z drugim knjižničnim gradivom
zahteva pri strokovnih postopkih nekoliko drugačen in specifičen pristop. Specifičnost
določajo že raznovrstne fizične lastnosti, kot so:
•

različne dimenzije oz. formati, debelina gradiv in število fizičnih enot na
naslov,

•

slabše ali zahtevnejše kakovosti papirja, tiska ali odtisov ter vezave (in njihove
morebitne mehanske poškodbe) ter

•

ohranjenost enot samih, ki je lahko odlična ali dobra, lahko pa slaba ali celo
zelo slaba.

Tudi postopki bibliografske obdelave so strokovno tako zahtevni kot procesi
varnega materialnega hranjenja in uporabe. Obdelava, oprema in posredovanje
gradiva so časovno zamudni in dragi. Varovanje za prihodnost predstavlja knjižnicam
tako prostorski izziv kot tudi izziv zagotavljanja ustrezne zaščite. Posredovanje
gradiva oz. njegova uporaba pa je tudi predmet zaščite avtorskih pravic.
Knjižničarji si prizadevamo zadostiti vsem pogojem hrambe in poskrbeti za
primerno strokovno obdelavo ter ponuditi informacijo o gradivu najširši javnosti. Pri
slikovnem gradivu še posebej, saj je le-to bogat vir informacij, namenjen
znanstvenemu raziskovanju. To je toliko bolj pomembno, kolikor je sama tema
vezana na geografsko področje, ki ga pokriva knjižnica. Glede na to je uvrščanje
tovrstnega gradiva v fond knjižnice sestavni del nabavne politike.
FRAN ŽIŽEK IN NJEGOVA ZAPUŠČINA V UKM
Fran Žižek se je rodil v Mariboru leta 1914 in po končani gimnaziji režiral prva
dela v amaterskih gledališčih. Leta 1936 se je vpisal na dramski oddelek Državnega
konservatorija in na novinarski oddelek Svobodne šole političnih ved, ki jo je leta
1938 absolviral. Čeprav je študij dramskih ved opustil, se je udeleževal gledaliških
vaj režiserja in skladatelja Emila F. Buriana, po katerem se je zgledoval pri svojem
kasnejšem režiserskem delu. Po vrnitvi v Maribor leta 1938 je z brezposelnimi igralci
in amaterji ustanovil Neodvisno gledališče kot alternativo poklicnemu, vendar je bilo
le-to kmalu prepovedano. Istega leta je prevzel umetniško vodstvo Mestnega
gledališča v Ptuju. Leta 1940 je bil vpoklican v vojsko, bil zajet in leta 1943 izpuščen.
Do vrnitve v Maribor leta 1945 se je zaposlil v gledališču v Žatcu na Češkem. Do svoje
upokojitve leta 1982 je deloval še v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, v
Gledališču Slovenskega primorja v Kopru in v ljubljanski Drami ter na Radiu in
televiziji v Ljubljani. Poleg dramskega delovanja velja za enega izmed pionirjev
slovenske televizije, saj je postavil realizacijske osnove tako rekoč vseh televizijskih
zvrsti. Za svoje delo je prejel številna priznanja.1
Kratka bibliografija Frana Žižka kaže na njegovo bogato delo. Na svoji
življenjski poti je ob delu zbral ogromno gradiva, od knjig in revij od študijskih časov
naprej do osebne korespondence in fotografij.

1

Slovenski biografski leksikon.
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UKM je prejel zapuščino Frana Žižka leta 2002. Le-ta obsega okrog 1.300 enot,
saj natančen popis še ni zaključen. Največji del predstavljajo knjige in revije, manjši
del osebna korespondenca in fotografsko ter drugo slikovno gradivo. Značilnost
uvrstitve in postavitve ter način hrambe zapuščin v UKM ni ohranjanje primarne
izvorne ureditve v celoti. Praksa knjižnic nasploh namreč ni izključno ohranjanje
principa provenience in prvotne ureditve. Gradivo v UKM običajno delno uvrstimo
med redni knjižnični fond (predvsem knjižno gradivo in časopisje), delno pa v
posebne zbirke, pač glede na fizično obliko gradiva.2 Tak način je primernejši za
samo hrambo in zaščito gradiva. Vendar to ne pomeni, da gradiva ni mogoče poiskati
v celoti kot zapuščino. Tudi za knjižnice je izredno pomembno, da ostane neka
zapuščina kot celota, čeprav se celota ohranja abstraktno preko popisnih podatkov,
samo gradivo pa je postavljeno in hranjeno znotraj drugega knjižničnega fonda oz.
fizično na več lokacijah. Slikovno gradivo skladno s tem uvrstimo v Zbirko drobnih
tiskov, kar velja tudi za slikovno gradivo iz zapuščine Frana Žižka.
STROKOVNI POSTOPKI S SLIKOVNIM GRADIVOM
Slikovno gradivo je nenadomestljiv dokument, ki omogoča neposreden vpogled
v čas njegovega nastanka. Je vir informacij o družbi in dogajanju v določenem
obdobju in ga kot del knjižničnega gradiva nikakor ne gre jemati kot
drugorazrednega. Je neizmerno raziskovalno polje.
S slikovnim gradivom ravnamo tako kot z drugim knjižničnim gradivom. Gradivo
je potrebno v skladu s funkcijami knjižnice izbrati in pridobiti, ga bibliografsko
obdelati ter informacijo o njem vključiti v vzajemni knjižnični katalog COBIB,3 ga
primerno opremiti in shraniti ter ga glede na potrebe uporabnikov ponuditi v
raziskovalne idr. namene. Omenjene korake strokovnih postopkov lahko pogledamo
še enkrat bolj natančno in jih nanizamo v vrstnem redu, kot si sledijo. Gre za:
•

odbiranje in prevzem gradiva,

•

njegovo sortiranje in klasificiranje,

•

bibliografsko obdelavo,

•

opremo in hranjenje ter

•

posredovanje uporabnikom.

Ti postopki vplivajo eden na drugega in se medsebojno prepletajo, zato jih ni
mogoče obravnavati strogo ločeno.
Zapuščine so dokaz zbirateljstva posameznikov, vendar pred prevzemom
zahtevajo selektivno obravnavo glede na fizično stanje gradiva in glede na možnost
identifikacije. Za selekcijo ne zadostuje samo popis gradiva, temveč je nujen tudi
vizualni vpogled vanj.
Končni cilj darovalca je vedno skrbna hramba in predvsem popis in uvrstitev v
lokalni in posredno v vzajemni knjižnični katalog. Z vključitvijo v katalog informacija
o gradivu ni več izolirana, temveč postane s pomočjo sodobne informacijske
tehnologije del globalnega informacijskega prostora. V UKM smo trend dviga
2

Izjemoma ohranimo tudi celoto, kadar so za to pogoji – takšna je npr. zapuščina generala Rudolfa Maistra, t. i.
Maistrova knjižnica.

3

COBIB – Kooperativna online bibliografska baza podatkov.
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kakovosti storitev prepoznali že pred leti in kot eni prvih pristopili k bibliografski
računalniški obdelavi tudi tistih gradiv, ki se po svoji obliki uvrščajo v Zbirko drobnih
tiskov.
Da smo lahko gradivo uvrstili v knjižnični katalog, je bilo potrebno predhodno
opraviti:
•

pregled prevzetega gradiva,

•

sortiranje in formiranje pomenskih sklopov (oz. določitev vzorcev), namenjenih
zbirnim zapisom,

•

presojo formata oz. velikosti posameznih enot in določitev lokacije hrambe ter
posledično signature, ki jo določa vrsta in format gradiva, ter

•

določitev skupnih vsebinskih parametrov.
Šele nato je sledilo:

•

kreiranje bibliografskih zapisov ter

•

oprema gradiva in morebitna knjigoveška popravila.

PREGLED IN SORTIRANJE
Zapuščina Frana Žižka, ki smo jo uvrstili v Zbirko drobnih tiskov, vsebuje
naslednje slikovno gradivo:
•

5 fotografskih albumov, od tega: 1 album gledaliških fotografij oz. fotografij z
upodobitvami gledaliških predstav, 2 albuma s fotografijami umetniške
produkcije Radia in Televizije Slovenije, 1 album fotografij Bertolda Brechta, ki
ga je Franu Žižku podarila Brechtova žena, ter 1 album časopisnih izrezkov, ki
govorijo o režiserjevem delu;

•

47 fotografij večjega formata (24 x 30 cm) in 20 fotografij malega formata
(cca. 15 x 10 cm), vse z upodobitvami gledaliških predstav, ter

•

9 risanih portretov in 2 portretni fotografiji Frana Žižka.
Vse slikovno gradivo je vsebinsko povezano z življenjem ali delom Frana Žižka.
Pregled tega gradiva je pokazal naslednje ugotovitve:

Bloki fotografskih albumov so različno dobro ohranjeni. Njihovo prelistavanje je
tvegano, saj fotografije zaradi odstopanja pokrivnih folij izpadajo iz bloka (sl. 1).
Platnice so dobro ohranjene, nosilci fotografij pa zaradi plastičnih materialov
problematični. Samo en album ima identifikacijo vsebine. Večina vloženih fotografij
nima podatkov o fotografu, izvoru in vsebini.
Fotografije večjega formata (24 x 30 cm) imajo na hrbtni strani osnovne ali
podrobnejše podatke o vsebini oz. upodobitvah na fotografiji. Manjše fotografije so
večinoma brez podatkov o vsebini prikazovanega, brez datacij in brez izvora.
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Slika 1: Fotografski album v stanju, kot smo ga prevzeli

Slika 2: Prevzete posamične fotografije različnih formatov
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Primeri na slikah kažejo, v kakšnem stanju smo gradivo prevzeli. Zgoraj opisani
postopki pregleda, sortiranja in oblikovanja vsebinskih sklopov, ki jih opravi
knjižničar, pa je tisti pomembni korak, ki nato vpliva na vse naslednje postopke,
začenši s popisom.
POPISOVANJE ALI BIBLIOGRAFSKA OBDELAVA
Če torej želimo enote vključiti v knjižnični fond, jih je potrebno bibliografsko
popisati – katalogizirati ter informacijo o gradivu vključiti v knjižnični katalog.
Katalogizacija netipičnega knjižničnega gradiva se nekoliko razlikuje od
katalogizacije knjižnih enot.4 Za katalogizacijo slikovnega gradiva uporabljamo
standard ISBD(NBM).5 Čeprav se zdi standard ISBD v primerjavi s standardom ISAD(G),6
ki se uporablja za popis arhivskega gradiva, pomanjkljiv oz. bolj siromašen,7 lahko
nekatere podatke popišemo znotraj okolja COBISS 38 na nivoju posamične popisne
enote. Pravimo, da takšne podatke popišemo na nivoju zaloge. Standard za
bibliografski opis neknjižnega gradiva (ISBD(NBM)) se razlikuje od ostalih standardov
ISBD že v predpisanih virih podatkov, iz katerih črpamo podatke za katalogizacijo, saj
jih razširja. Prav pri slikovnem gradivu se zaradi pomanjkanja podatkov večinoma
pojavljajo odstopanja, saj neknjižno gradivo malokdaj vsebuje vse potrebne podatke
o tem, kdaj in kje je bilo gradivo izdano in kdo je založnik. To pomeni, da moramo
podatke za tovrstno gradivo dopolnjevati iz drugih tiskanih virov ali pridobivati s
pomočjo informatorjev. UKM je s Franom Žižkom sodeloval že v preteklosti, ko je z
njegovo pomočjo in s pomočjo dr. Bruna Hartmana dopolnil podatke o vsebinah,
igralcih in nastanku gledaliških fotografij, ki jih je posnel Mirko Japelj.9 Pred
prevzemom gradiva leta 2002 je darovalec sam opravil vlogo informatorja in opremil
nekatere fotografije z dodatnimi pojasnili, vendar ne vseh.
Bibliografski zapisi, vključeni v vzajemni knjižnični katalog, predstavljajo
informacijsko infrastrukturo med muzeji, arhivi in drugimi inštitucijami, ki s trajno
hrambo gradiva ustvarjajo kompleksno interakcijo. Bibliografski zapis postane
globalna informacija, dostopna v sistemu COBISS. Gradivo z bibliografskim opisom in
njegovo uvrstitvijo v knjižnični katalog preide iz zasebne v javno sfero.
Kompleksnejše zapuščine postanejo z vključitvijo v knjižnične zbirke in v knjižnični
katalog pomembna in organizirana informacija za uporabnike, saj ima knjižnični
katalog med drugim iskalno in hkrati zbirno funkcijo. Iskalna funkcija pomeni najti
želen dokument po določenih iskalnih parametrih, kot so npr. avtor, stvarni naslov ali
tema (npr. pojma Žižek in gledališče). Zbirna funkcija pa pomeni zbir vseh del
določenega avtorja, izdaj, prevodov ali priredb, in fizičnih oblik, kot je v našem
primeru slikovno gradivo (npr. pojma album in fotografije). Ena izmed funkcij
kataloga je tudi relacijska, saj knjižnični katalog tudi pokaže, ali so bibliografski
zapisi med seboj povezani in na kakšen način (npr. s pojmom Žižek - zapuščine).

4

Več o tem gl. Kerec, Primer obravnave fotografij in razglednic v Univerzitetni knjižnici Maribor s poudarkom na
strokovni obdelavi.

5

ISBD (NBM) – v izvirniku International Standard Bibliographical Description for Non-Book Materials, v slovenskem
prevodu Mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva.

6

ISAD(G) – v izvirniku General International Standard Archival Description, v slovenskem prevodu Splošni
mednarodni standard za arhivsko popisovanje.

7

Gl. Semlič Rajh in Šauperl, Arhivski in bibliografski opis gradiva in ustvarjalcev, str. 66–74.

8

Gre za tretjo generacijo v razvoju aplikacij sistema COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi).

9

Gl. Kerec in Kolbič, Mirko Japelj.
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Ravno ta relacijska funkcija knjižničnega kataloga ohranja zapuščino kot celoto,
čeprav le-ta ni fizično hranjena skupaj na enem mestu.
Predhodni pregled in sortiranje je vplivalo na to, da smo prejeto slikovno
gradivo razvrstili v 14 sklopov in ga popisali v prav toliko bibliografskih zapisih. Če
torej v katalog vpišemo iskalno zahtevo žižek* in zapušč* ter jo omejimo še z
iskanjem po slikovno gradivo, dobimo kot rezultat iskanja 14 zadetkov (sl. 3). Vendar
to ne pomeni, da smo prejeli le 14 fizičnih enot slikovnega gradiva. Štirinajst
bibliografskih zapisov je bilo glede na predhodno sortiranje narejenih za skupaj 409
enot.10 Tako je bilo popisanih skupaj 391 fotografij, 9 originalnih risb in 1 album.

Slika 3: Izpis rezultatov iskanja v knjižničnem katalogu

10

Z dokončnim pregledom in popisom celotne zapuščine se lahko število enot slikovnega gradiva še poveča.
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Iz izpisa na sliki 3 je razvidno, da so posamični bibliografski zapisi tvorjeni za
samostojno enoto, kot je npr. album. Za večino fotografij pa smo tvorili umetno
zbirko oz. zbirni bibliografski zapis (sl. 4 in sl. 5).
Za takšno obliko združevanja posamičnih fizičnih enot v umetne zbirke glede na
določen, običajno vsebinsko zaokrožen sklop, se odločamo zaradi prijaznejšega
izpisovanja ali pregledovanja kataloga, ki ga opravi uporabnik.
Uporabnikom je lažje pregledati 14 bibliografskih zapisov kot pa 409, ki bi jih
lahko bilo, če bi se odločili za popis posamičnih samostojnih enot. Pri tvorjenju
zbirnih bibliografskih zapisov oz. umetnih zbirk moramo biti pozorni le na to, da ne
okrnemo pomembnih podatkov.

Slika 4: Bibliografski zapis za album – izpis iz knjižničnega kataloga v polnem formatu
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Slika 5: Bibliografski zapis za več fotografij, ki smo jih popisali v enem, zbirnem
bibliografskem zapisu – izpis iz knjižničnega kataloga v kratkem formatu

Pri kreiranju bibliografskega zapisa z opisno katalogizacijo vsako posamezno
enoto natančno opišemo in ji izberemo ali določimo značnico, skladno s standardom
ISBD. Z vsebinskim delom katalogizacije opišemo enoto še po njeni vsebini. Za
kvaliteten vsebinski opis je potrebno imeti v mislih uporabnike. Poznati moramo
načine, na katere bodo določeno gradivo iskali. Z vsebinskim opisom omogočimo, da
lahko uporabnik pri iskanju po katalogu prikliče ustrezen nabor gradiva, tudi če
iskalno zahtevo oblikuje le kot vsebino ali temo. S tem uvidom je katalogizator
oblikoval predmetne oznake znotraj formata COMARC11 v bloku 6xx, natančneje v
poljih od 600 do 610. V polje 675 je dodelil še vrstilec UDK.12 Z njim izrazimo vsebino
dokumenta še v obliki števk oz. sestavljenih vrstilcev. Pri zapuščini smo glede na
popisovano enoto tako vpisali gesla v naslednja polja formata COMARC, in sicer:
•

v polje 600 – osebno ime – smo vpisali Žižek,Fran;

•

v polje 601 – ime korporacije – smo vpisali Mestno gledališče Ptuj;

•

v polje 606 – tema – smo vpisali gledališče, in

•

v polje 609 – oblikovna predmetna oznaka – smo vpisali fotografije.

Z oblikovanjem strukturiranega predmetnega niza smo podrobneje opredelili
vsebino in obliko posamezne enote. Ponekod smo uporabili tudi prosto oblikovane
predmetne oznake v polju 610. Tako smo k predmetnemu nizu npr. dodali še
vsebinske oznake: dramski igralci, dramske igralke, režiserji, Ptujsko gledališče (gl.
sl. 4).
11

COMARC format je strojno čitljiv zapis za opis in izmenjavo podatkov, ki se uporablja v COBIB-u.

12

UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija.
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Pri oblikovanju predmetnih oznak smo upoštevali pravila Splošnega slovenskega
geslovnika,13 ki ga uporabljamo pri gesljenju vsega knjižničnega gradiva. Kadar se
nam je zdelo to potrebno, smo vsebino še dodatno popisali v obliki povedi v polju
opomb. Takšna opomba je npr. Album vsebuje dokumentarne fotografije gledaliških
uprizoritev. Na fotografijah dramski igralci Babič, Veljak, Samec, Kostanjevec,
Remec, režiser Fran Žižek in drugi (gl. sl. 4). Blok 3xx v formatu COMARC je obsežen
blok opomb, ki je za opis slikovnega gradiva praviloma zelo dobrodošel. Sem smo
popisali npr. upodobljence, okoliščine nastanka, in vse druge podatke o vsebini, ki jih
nismo vključili drugam. Za takšno možnost smo se odločili, ker so ti podatki
pomembni za vse morebitne uporabnike.
Da gre za fotografije oz. drugo slikovno gradivo, nismo navedli le z vsebinsko
oznako, temveč smo to označili že v poljih kodiranih podatkov. Tako smo v polje 001
izpolnili kodo za dvodimenzionalno slikovno gradivo. V drugih poljih za kodirane
podatke pa smo lahko še dodatno in natančneje opredelili tehnične lastnosti enot.
Tako smo izpolnili npr. kode, ki nam povedo, da gre za črno-bel fotoodtis na papirju
(polje 116).
OPREMA IN HRAMBA TER UPORABA GRADIVA
Pri opremi in hrambi neknjižnega gradiva je ključnega pomena prostor in
njegova mikroklima. Priporočljiva temperatura za fotografije po načelih IFLA14 je pod
18°C in relativna vlaga od 30 do 40 odstotkov. Predstavljeno gradivo iz zapuščine je
hranjeno v skladiščnem prostoru in prostoru zbirke, v posebnih ovojih iz
brezkislinskega papirja in v kovinskih predalnikih. V obeh prostorih spremljamo
morebitna odstopanja od priporočenih vrednosti.
Gradivo je opremljeno z lokacijskimi podatki ter žigom. Z žigom označimo
lastništvo gradiva enako kot na drugem gradivu. Lokacijski podatki pa nam povedo,
kje je gradivo shranjeno oz. na kateri lokaciji ga najdemo, kar izrazimo s signaturo,
kot je npr. Zb. drobnih tiskov S 9/IXa Tvegana poroka (gl. sl. 5). Iz signature je
razvidno, da je gradivo shranjeno v Zbirki drobnih tiskov (Zb. drobnih tiskov), v njej
na mikrolokaciji S, kar pomeni hkrati tudi vrsto gradiva. Znotraj tega je gradivo
urejeno po vsebini, kar pomeni, da najdemo na enem mestu vse slikovno gradivo s
področja gledališke umetnosti in ustvarjalcev (oznaka 9/IXa pomeni gledališko
dejavnost). Vsak fizično samostojen kos označimo še z zaporedno inventarno številko,
ki jo vpišemo pod žig. Brezkislinske ovoje opremimo z nalepkami s signaturo, črtno
kodo ter inventarno številko (slika 6). Takšna oprema z nalepko s črtno kodo nam
omogoča vodenje evidence čitalniške izposoje s pomočjo čitalca črtnih kod, hkrati pa
služi za računalniško izvedbo inventurnega popisa, ki ga je knjižnica dolžna opraviti
na določeno časovno obdobje. Pred opremljanjem gradivo po potrebi popravijo še v
knjigoveški delavnici. Način opremljanja in pogoji hranjenja sledijo zahtevam Zakona
o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub).15 UKM je v skladu s tem zakonom kot druga
depozitarna organizacija v Sloveniji dolžan sprejemati, zbirati, obdelovati, hraniti in
dajati gradivo v uporabo za študijske, raziskovalne in podobne namene ter ga trajno
hraniti pod predpisanimi pogoji in ustrezno opremiti. Pri tem upoštevamo še
priporočila in izkušnje Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. To pomeni, da
13

Gl. Splošni slovenski geslovnik, ki podaja priporočila, kot so npr. kdaj uporabljati ednino, kdaj množino, kako
uporabljati tujke, kratice ipd.

14

IFLA – načela za hrambo knjižničnega gradiva, str. 82.

15

Gl. Zakon o obveznem izvodu publikacij.
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za označevanje gradiva uporabljamo predpisana pisala, za žige posebna črnila,
brezkislinski papir za shranjevanje ipd.16

Slika 6: Oprema risbe – avtoportreta Frana Žižka iz leta 1943 z žigom, signaturo ter
inventarno številko na hrbtni strani, brezkislinskim ovojem in nalepkami s črtnimi
kodami na skupnem ovoju

V čitalniškem prostoru zbirke je gradivo tudi na voljo uporabnikom. Gradivo se
lahko uporablja v raziskovalne in predstavitvene namene. Ko uporabnik pri svojem
raziskovalnem procesu naleti na potrebo po uporabi tovrstnega gradiva, lahko preko
vzajemnega kataloga COBIB pridobi osnovne informacije o gradivu, torej o njegovi
vsebini, obliki in količini ter o lokaciji gradiva.
Sledi vzpostavitev kontakta s strokovno referentko Zbirke drobnih tiskov, ki
odbrano gradivo poišče in ga pripravi za uporabo. Uporabniku tako omogočimo
vpogled v gradivo oz. njegovo uporabo v čitalnici zbirke. Pri tem pa seveda pazimo,
da se gradivo pri rokovanju ne bi poškodovalo.

16

Gl. Poličnik Čermelj, Tereza: Oprema knjižničnega gradiva na primerih kulturne dediščine NUK.
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ZAKLJUČEK
Zapuščina Frana Žižka je za UKM dragocena pridobitev. Kot celota je skladna z
nabavno politiko knjižnice, saj izpolnjuje kar dve od treh osnovnih funkcij. Ker gre za
rojenega Mariborčana, ki je določeno obdobje tudi preživel v Mariboru in tu
ustvarjal, je zanimiv z domoznanskega vidika. Ker pa je pomen njegovega delovanja
širši, saj velja za enega izmed pionirjev slovenske televizije, je zanimiv tudi v širšem
prostoru – s tem izpolnjuje kriterij t. i. slovenike, ki jo UKM zbira kot druga
depozitarna organizacija v Sloveniji.
Dokumentarno slikovno gradivo iz zapuščine smo uvrstili v Zbirko drobnih
tiskov. Izvedba strokovnih postopkov popisa in opreme sloni na standardih in
priporočilih, ki veljajo v slovenskem knjižničarstvu. Ker pa tudi ti dopuščajo možnost
izbire v nekaterih segmentih, kot je npr. izdelava zbirnih bibliografskih zapisov v
računalniško podprtem katalogu COBIB, zahteva sprejetje odločitev za oblikovanje
vsebinskih sklopov večkratno pregledovanje samih enot. Ob tem je potrebno tudi
dopolnjevanje identifikacijskih podatkov, v kolikor so ti pomanjkljivi, običajno s
pomočjo informatorjev. Omenjeno smo upoštevali in izvedli tudi pri delu z zapuščino.
Pregled fizičnega stanja in morebitna poškodovanost samega slikovnega gradiva iz
zapuščine pa sta vplivala na način in vrstni red nadaljnjih strokovnih postopkov. Ker
zahteva sortiranje in identifikacija ter dopolnjevanje podatkov o vsebinah večkratno
pregledovanje gradiva, zahteva tudi več časa. Časovno zamudno je iskanje primernih
informatorjev in delo z njimi ter oblikovanje pomenskih sklopov, ki prav tako vplivajo
na nadaljnje strokovne postopke. Zato lahko zaključimo, da predstavljajo postopki
pregledovanja, sortiranja in identificiranja že pred popisovanjem skoraj
najzahtevnejši del korakov, ki se zaključijo z uvrstitvijo gradiva v knjižnični katalog.
Kljub temu je dobro ohranjeno dokumentarno slikovno gradivo iz zapuščine Frana
Žižka bogata kulturna dediščina, ki ji je vredno nameniti več časa in z informacijo o
njem seznaniti širši slovenski prostor preko javno dostopnega knjižničnega kataloga
COBIB.
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SUMMARY
FROM THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY’S EPHEMERA COLLECTION: IMAGE
RECORDS F THE FRAN ŽIŽEK'S LEGACY
Libraries acquire their holdings in different ways, also with legacies of
individuals. These individuals were important for the society’s cultural, scientific and
social development. One of them was also the Slovene stage manager, director,
theatre and film creator Fran Žižek (1914-2008). In the year 2002 the University of
Maribor Library received his legacy which contains 1.300 units. Parts of the legacy
are also image records.
The article presents professional procedures of dealing with image library
records from acquisition to presentation to the end users on the example of the
above mentioned legacy. Procedures, which are used in librarianship and may differ
from the archival practice, are emphasized.
Materials, other than in form of a book, belong to the category of the most
pretentious library materials. Compared to others, this material requires a different
and more specific professional approach. Procedures of library processing are equally
pretentious as processes of safe storage and use. Processing, equipping and
presenting material is time consuming and expensive. It is a space challenge as also a
challenge of guaranteeing adequate protection of image records especially since
these are great sources of information for scientific research. As preservers of
legacies, our final goal is safekeeping, describing and enlisting them into the local
and indirectly also to the mutual library catalogue. When information about the
material is enlisted into the catalogue, it is no longer isolated and, with the help of
modern information technology, becomes a part of a the global information space.
Professional procedures of description and equipping are based on standards
and recommendations, which are used in Slovenian librarianship. Legacy materials in
the University of Maribor Library are usually placed inside library fonds (mostly books
and newspapers), however some parts, based on their physical appearance, are
included in special collections. Image records are therefore included in the Ephemera
Collection, which was also the case with the legacy of Fran Žižek.
In further processes these materials are treated the same as other library
materials. In compliance with the library's functions, the material is selected and
acquired, bibliographically processed and enlisted in the mutual library catalogue
COBIB.
Measures, taken to enlist materials to the library catalogue, are:
•

inspection of acquired materials,

•

sorting and forming individual contextual groups,
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•

estimation on the format or size of individual units, defining the location of
storage and signature, which is defined by the kind and size of the unit and

•

defining common content parameters.
These are followed by:

•

creating bibliographical records and

•

material equipping and eventual restoration.

The present paper shows that the most pretentious part of professional
processing of legacies is their thorough identification and sorting or classification of
acquired units into individual contextual groups.
The legacy of Fran Žižek, which was included in the Ephemera Collection
contains the following image materials:
•

5 photo albums: 1 album with theater photographs, 2 albums with photographs
of the art production of the Radio and Television Slovenia, 1 album with
photographs of Bertold Brecht and 1 album of newspaper clippings about the
stage manager's work;

•

47 photographs (24 x 30 cm) and 20 photographs (15 x 10 cm) all taken at
theater productions and

•

9 drawn portraits and 2 portrait photographs of Fran Žižek.

With the inspection of materials, we sorted the acquired image records into 14
contextual groups and made as many bibliographic records. Therefore, if today we
search for žižek* and zapušč* in the catalogue, and limit the search to image records,
we get 14 results. However, this does not mean that we acquired only 14 units. 14
bibliographic records were made for 409 units together. Therefore, we described 391
photographs, 9 original drawings and 1 album.
After the material is bibliographically processed, it must be adequately stored
for further usage. The present paper presents the manners of equipping and storing
the legacy of Franc Žižek. They follow IFLA principles and recommendations and
experiences of the National and University Library in Ljubljana. Special pens are used
for marking the material, special inks for stamping and acid free paper for storage.
The material can be used for research and exhibition purposes.
Well kept image records from the legacy of Fran Žižek represent a collection
rich with information, which should be thoroughly dealt with; information about
them should be disseminated through Slovenia also with the library catalogue COBIB.
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