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Основ на и нај ва жни ја функ ци ја би бли о теч ких 
ка та ло га је да на нај јед но став ни ји и нај пот пу ни ји 
на чин да ју од го во ре о гра ђи ко ју би бли о те ка по-
се ду је. Од пр вих би бли о теч ких ка та ло га на гли не-
ним та бли ца ма, па све до нај са вре ме ни јих на Ве бу, 
би бли о те ка ри ши ром све та на сто је да усва ја њем и 
при ме ном ка та ло шких пра ви ла што ви ше уни фи-
ци ра ју свој по сао, ка ко би ко ри сни ци ма, за хва љу ју-
ћи нај са вре ме ни јим тех но ло ги ја ма, би ле до ступ не 
ин фор ма ци је. Ме ђу на род на би бли о теч ка за јед ни ца 
већ де це ни ја ма по ку ша ва да нaђе на чин ка ко би се 
спро вео кон цепт нор ма тив не кон тро ле у би бли о те-
ка ма ши ром све та, чи ме би се по сти гла уште да у 
вре ме ну и нов цу при ли ком ка та ло ги за ци је, а још 
ви ше тач ност и по у зда ност на ве де них по да та ка. 
Нор ма тив на кон тро ла по ма же ко ри сни ци ма при 
про на ла же њу ин фор ма ци ја за хва љу ју ћи сво јој до-
след но сти у струк ту ри са њу по да та ка. Има ју ћи у ви-
ду да ко ли чи на ин фор ма ци ја до ступ них ко ри сни ци ма 
ра сте бр зо и не пре кид но из да на у дан, ефек тив на упо-
тре ба нор ма тив не кон тро ле по ма же би бли о те ка ри ма-
ка та ло ги за то ри ма да кре и ра ју при ступ не тач ке за пи си-
ма елек трон ског ка та ло га, а са мим тим се олак ша ва и 
убр за ва ко ри снич ко пре тра жи ва ње.

Про јек ти нор ма тив не кон тро ле

Сре ди ном де ве де сетих го ди на два де се тог ве ка, 
Европ ска ко ми си ја је по кре ну ла дво го ди шњи Про је кат 
AUT HOR у ко јем је уче ство ва ло пет европ ских на ци-
о нал них би бли о те ка: На ци о нал на би бли о те ка Фран-
цу ске, Бри тан ска би бли о те ка, Кра љев ска би бли о те ка 
у Бел ги ји, На ци о нал на би бли о те ка Шпа ни је и На ци о-
нал на би бли о те ка Пор ту га ла. Ру ко во ђе ње про јек том 
по ве ре но је На ци о нал ној би бли о те ци Фран цу ске. Циљ 
Про јек та је био ис тра жи ва ње ме ђу на род не раз ме не и 
по нов но ко ри шће ње нор ма тив них за пи са за лич на и 
ко лек тив на име на.

Иза бран је узо рак од 100.000 нор ма тив них за пи-
са за лич на и ко лек тив на име на ко ји су кон вер то ва-
ни уз по моћ USE MAR CON1 кон вер то ра у UNI MARC2 
фор мат нор ма тив них за пи са за тест ну ба зу. Ба за је 
би ла до ступ на уз по моћ прото колa Z39.50 пре ко Ве-
ба. По се бан иза зов пред ста вља ла је чи ње ни ца да су 
би бли о те ке ко ри сти ле раз ли чи те је зи ке за ка та ло ги-
за ци ју (ен гле ски, не мач ки, пор ту гал ски, шпан ски и 
хо ланд ски), ка та ло шка пра ви ла (AACR23 и на ци о нал-
не стан дар де Бел ги је, Фран цу ске, Пор ту га ла и Шпа-
ни је), фор ма те би бли о граф ских за пи са и ло кал ни си-
стем за сво је он лајн нор ма тив не за пи се. У упо тре би 
је би ло пет MARC4 фор ма та: KBR MARC (Бел ги ја), IN-
TER MARC (Фран цу ска), BLMARC (Ве ли ка Бри та ни ја), 
UNI MARC (Пор ту гал) и IBER MARC (Шпа ни ја) и че-

1 USE MAR CON - Uni ver sal MARC Re cord Con ver tor
2 UNI MARC - Uni ver sal Mac hi ne-Re a da ble Ca ta lo gu ing
3 AACR2 - An glo-Ame ri can Ca ta lo gu ing Ru les, Se con Edi tion
4 MARC - Mac hi ne-Re a da ble Ca ta lo ging

Са же так
У ра ду је при ка зан раз вој ме ђу на род не нор ма тив не кон тро ле, као и при ме ри нор ма тив них за пи са про јек та VI AF.

Кључ не ре чи: 
нор ма тив на кон тро ла, VI AF, OCLC, ка та ло ги за ци ја, MARC, UNI MARC

Нор ма тив на кон тро ла  
у ме ђу на род ним окви ри ма
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ти ри ло кал на си сте ма: GE AC (Фран цу ска и Пор ту-
гал), VU BIS (Бел ги ја), WLN (Ве ли ка Бри та ни ја) и 
ARI AD NA (Шпа ни ја).

Кон гре сна би бли о те ка у Ва шинг то ну, у са рад-
њи са око 80 би бли о те ка у све ту, у окви ру Про гра ма 
уза јам не ка та ло ги за ци је уче ству је и гра ди нор ма-
тив ну да то те ку име на – NA CO5. Ова да то те ка са-
др жи пре ко по ла ми ли о на нор ма тив них за пи са за 
лич на име на, ко лек тив на те ла, је дин стве не ствар не 
на сло ве, на сло ве се ри ја и ге о граф ске на зи ве. По ред 
ове, по зна та је и нор ма тив на да то те ка пред мет ни ца 
- SA CO6. Мно ге би бли о те ке у све ту ку пу ју ове нор-
ма тив не ба зе по да та ка. На ци о нал не би бли о те ке Ру-
си је, Фран цу ске и Не мач ке пот пи са ле су уго вор са 
NA CO и уче ству ју у Про гра му и на тај на чин ус по-
ста вља ју нор ма тив ну кон тро лу у сво јим зе мља ма.

Про је кат Вир ту ел на ме ђу на род на  
нор ма тив на да то те ка - VI AF7

Ре зул тат на по ра да се уште де сред ства и вре ме 
при ли ком ка та ло ги за ци је пред ста вља и про је кат Вир-
ту ел на ме ђу на род на нор ма тив на да то те ка - VI AF ко ји 
су по кре ну ле 2003. го ди не Кон гре сна би бли о те ка у Ва-
шинг то ну, Не мач ка на ци о нал на би бли о те ка и OCLC8, 
а ка сни је им се при дру жи ла и Фран цу ска на ци о нал на 
би бли о те ка. То је за јед нич ки про је кат у ко јем би бли о те-
ке уче сни це на сто је да ре а ли зу ју кон цеп ци ју IFLA-ине9 
Сек ци је за ка та ло ги за ци ју ко ја се од но си на ме ђу на род-
ну са рад њу у обла сти нор ма тив них да то те ка.

Кон цепт VI AF под ра зу ме ва вир ту ел но по ве зи ва-
ње на ци о нал них нор ма тив них да то те ка лич них име на 
пре ко укр ште не да то те ке, чи ме је кре и ра на јед на ме-
ђу на род на нор ма тив на да то те ка. Упа ри ва њем и по ве-
зи ва њем нор ма тив них да то те ка лич них име на ве ли ких 
на ци о нал них би бли о те ка ко је уче ству ју у овом про јек-
ту, до ка за но је да се VI AF при ступ мо же спро ве сти и са 
ве о ма ве ли ким ко ли чи на ма по да та ка.

Про је кат је био по де љен на че ти ри ступ ња у ко ји ма 
је из вр ше но:

•	 упа ри ва ње да то те ка, иден ти фи ко ва ње иден тич-
них за пи са, по ве зи ва ње иден тич них нор ма тив-
них за пи са име на у укр ште ну да то те ку;

•	 из град ња VI AF сер ве ра;
•	 ус по ста вља ње ре дов ног то ка ак тив но сти из ме-

ђу VI AF-а и нор ма тив них да то те ка ко ри шће њем 
п ро то ко ла OAI10 и

•	 из ра да ко ри снич ког ин тер феј са, при ме на Uni co-
de11, ак ти ви ра ње за ко ри снич ка пре тра жи ва ња.12

У окви ру пр вог ступ ња про јек та, OCLC је вр шио 
упа ри ва ње нор ма тив них за пи са лич них име на Кон гре-
сне би бли о те ке са не мач ком нор ма тив ном да то те ком 

5 NA CO - Na me Aut ho rity Co o pe ra ti ve Pro gram
6 SA CO - Su bject Aut ho rity Co o pe ra ti ve Pro gram
7 VI AF - The Vir tual In ter na ti o nal Aut ho rity Fi le
8 OCLC - On li ne Com pu ter Li brary Cen ter
9 IFLA - The In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons
10 OAI - Open Ar chi ves Ini ti a ti ve
11 Uni co de - Uni que, Uni ver sal, and Uni form cha rac ter en Co ding
12 Bri ta Vol de ring, „Po ve zi va nje sa ko ri sni ci ma: Evro pa i vi še je zič nost“, Gla
snik Na rod ne bi bli o te ke Sr bi je 1 (2006): 23-36.

лич них име на - Per son nen na men da tei. За упо ре ђи ва ње 
ка рак тер ских ни ски ко ри шћен је ал го ри там за сно ван 
на три гра ми ма. Кад се про на ђе по ду дар ни за пис име на, 
кре и ра се VI AF за пис. VI AF за пис са др жи иден ти фи ка-
ци о ни (ID) број нор ма тив не да то те ке и усво је ну пер со-
нал ну од ред ни цу за оба из во ра, чи ме се упу ћу је на зад 
на из вор не за пи се. При ли ком упа ри ва ња, по сто ја ли су 
ја ки атри бу ти за по кла па ње: за јед нич ки на слов, за јед-
нич ки кон трол ни бро је ви (ISBN13, ISSN14, или LCCN15), 
тач на го ди на ро ђе ња и смр ти, име као пред мет и за јед-
нич ки ауто ри. Као сла би атри бу ти на ве де ни су: са мо го-
ди на ро ђе ња или смр ти, фор мат (књи га, филм...), је зик, 
из да вач, де ли мич но по кла па ње на сло ва, го ди на из да ва-
ња, зе мља...16

Од је се ни 2009. го ди не, у про јек ту уче ству је 15 ор-
га ни за ци ја: На ци о нал на би бли о те ка Аустра ли је, На ци-
о нал на би бли о те ка Че шке, Би бли о те ка Алек сан дри на у 
Егип ту, На ци о нал на би бли о те ка Фран цу ске, Не мач ка 
на ци о нал на би бли о те ка, Ис тра жи вач ки ин сти тут Ге ти, 
На ци о нал на би бли о те ка Изра е ла, Цен трал ни ин сти тут 
за уза јам ни ка та лог у Ита ли ји, На ци о нал на би бли о те-
ка Пор ту га ла, На ци о нал на би бли о те ка Шпа ни је, На ци-
о нал на би бли о те ка Швед ске, Швај цар ска на ци о нал на 
би бли о те ка, Кон гре сна би бли о те ка, Ва ти кан ска би бли-
о те ка и OCLC. У VI AF про је кат укљу чу ју се и ја пан ски 
На ци о нал ни ин сти тут за ин фор ма ти ку, Ка над ска би-
бли о те ка и ар хив и NU KAT - пољ ски уза јам ни ка та лог.

Глав ни и ду го роч ни циљ овог про јек та је укљу чи ва-
ње што ве ћег бро ја би бли о те ка са њи хо вим нор ма тив-
ним за пи си ма ко ји ће пу тем Ве ба би ти до ступ ни ко ри-
сни ци ма ши ром све та.

Пре тра га VI AF-а је при лич но јед но став на (сли ка 1). 
Ли ни ја за пре тра гу има три де ла. У пр вом се мо же ода-
бра ти по ље ко је се пре тра жу је: Сва по ља (All Fi elds), Сва 
име на (All Na mes), Усво је на име на (Pre fer red Na mes) и 
на сло ви де ла (Work Ti tles). Дру ги део ну ди мо гућ ност 

13 ISBN - In ter na ti o nal Stan dard Bo ok Num ber
14 ISSN - In ter na ti o nal Stan dard Se rial Num ber
15 LCCN - Li brary of Con gres Con trol Num ber
16 Ric hard Ben nett et al., “Vir tual In ter na ti o nal Aut ho rity Fi le (PPT)“ (Рад 
пред ста вљен на ALA An nual Con fe ren ce, New Or le ans, Lo u i si a na, USA, 
24 Ju ne 2006).

Ре зул тат пре тра ге
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из бо ра свих или са мо од ре ђе не нор ма тив не да то те ке 
не ке од зе ма ља уче сни ца про јек та. У ли ни ји за пре тра-
жи ва ње до вољ но је за по че ти ку ца ње пре зи ме на же ље-
ног ауто ра и у па да ју ћем ме ни ју се ни жу пре зи ме на ко-
ја по чи њу тим сло ви ма ну де ћи пре зи ме, име и го ди не 
ро ђе ња и смр ти.

Као ре зул тат (сли ка 2) до би ја се ис пис ко ји са др жи 
сле де ће:

•	 спи сак усво је них име на (Pre fer red For mes) - за-
ста ви ца озна ча ва зе мљу у чи јем се ка та ло гу нор-
ма тив на да то те ка на ла зи. На осно ву озна ке по ља 
мо же се ви де ти да ли је струк ту ра нор ма тив не 
да то те ке у MARC21 (100a) или UNI MARC (200a) 
фор ма ту;

•	 спи сак не у сво је них та ча ка при сту па - по ље 400а;
•	 спи сак срод них та ча ка при сту па - по ље 500а;
•	 спи сак ода бра них на сло ва;
•	 спи сак зе ма ља у ко ји ма су де ла из да та. У овом 

по љу се на ла зи ма па и спи сак зе ма ља и број де-
ла ко ја су из да та, а за ста ва по ред озна ча ва нор-
ма тив ну да то те ку ко ја има ма кар не ко из да ње из 
на ве де не зе мље;

•	 ста ти сти ка об ја вљи ва ња де ла;
•	 у по љу иза бра них из да ва ча на ла зе се по да ци о 

то ме ко ја нор ма тив на да то те ка има не ко из да ње 
на ве де ног из да ва ча;

•	 основ не ин фор ма ци је о ауто ру (пол, на ци о нал-
ност, је зик на ко јем пи ше), као и ре ле вант ни лин-
ко ви на ко ји ма се мо же про чи та ти не што ви ше 
о ње му.

Упо тре ба ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у раз во ју 
ауто ма ти зо ва них би бли о теч ких си сте ма у прет ход ним 
де це ни ја ма олак ша ла је и уна пре ди ла спро во ђе ње нор-
ма тив не кон тро ле у би бли о те ка ма и омо гу ћи ла по ве зи-
ва ње би бли о те ка на свет ском ни воу.

Раз во јем OPAC-a17 и нор-
ма тив не кон тро ле, ко ри сни ци би бли о те ка мо гу са да да 
бу ду ауто мат ски пре у сме ре ни са не у сво је не тач ке при-
сту па на усво је ну тач ку при сту па, без ула га ња би ло ка-
квог до дат ног на по ра при ли ком пре тра жи ва ња.

Ка та ло ги за то ри за из ра ду до бре нор ма тив не да то-
те ке ула жу огро ман труд, ис тра жи ва ње и зна ње, док 
ко ри сни ци то че сто и не при ме те. Ово је пот пу но ра-
зу мљи во, с об зи ром на чи ње ни цу да ко ри сни ка је ди но 
за ни ма ка ко да на нај јед но став ни ји на чин до ђе до же-
ље них ин фор ма ци ја, а по сао ка та ло ги за то ра је да то 
омо гу ћи.

17 OPAC - On li ne Pu blic Ac cess Ca ta lo gue

Aut ho rship Con trol in In ter na ti o nal Bo un da ri es

Ab stract
This pa per pre sents the de ve lop ment of in ter na ti o nal aut ho rity con trol, as well as exam ples of aut ho rity re cords VI AF pro ject.

Key words: 
Aut ho rity con trol, VI AF, OCLC, ca ta lo ging , MARC, UNI MARC
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(горе) –  
Ли ста не у сво је них и  

срод них та ча ка при сту па

(де сно) –  
До дат ни по да ци упи та


