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Сажетак
Током више од три деценије примене AACR2, као међународно прихваћеног каталошког правилника, настајале су његове 
бројне ревизије и допуне, са циљем реорганизације и поједностављења правила. Потреба ревидирања Правилника 
узрокована је техничко-технолошким развојем, променама до којих је дошло у издавачкој делатности и конкретним 
потешкоћама које су они изазвали у каталошкој пракси. Рационалност и економичност су почеле све више да добијају на 
значају. Не треба изоставити ни чињеницу да се развој каталошке мисли већ убрзано кретао ка апстракцији. Опис извора 
и приступ (Resource Description and Access – RDA), као нови каталошки код, развио је Управни одбор за развој RDA (Joint 
Steering Committee for Development of RDA) у оквиру свог стратешког плана за период 2005-2009. године. RDA је развијен 
са циљем да замени друго, прерађено издање Англо-америчких каталошких правила, које је објављено 1978. године. 
Конципиран је као сет правила и упутстава која би требало да омогуће откривање извора. 

Кључне речи:
RDA, AACR, каталогизација, каталошки правилник, библиографски опис, библиографски извор, претраживање, FRBR, IFLA

Ка новим правилима за каталогизацију 

Пр во из да ње Ан гло-аме рич ких ка та ло шких пра-
ви ла (An glo-Ame ri can Ca ta lo ging Ru les – AACR) об-
ја вље но је 1967. го ди не као два одво је на тек ста 
– бри тан ски и се вер но а ме рич ки. Ова пра ви ла 
пред ста вља ла су по ку шај об је ди ња ва ња до та да-
шњих при сту па ка та ло шкој те о ри ји и раз ли чи тих 
прак си во де ћих би бли о граф ских аген ци ја, углав-
ном ен гле ског го вор ног под руч ја. Нај ши ре гле да-
но, Ан гло-аме рич ка ка та ло шка пра ви ла су за сно-
ва на на Па ри ским на че ли ма, Пра ви ли ма Америчкe 
библиотеч кe асоцијациje, прин ци пи ма Сеј мо ра 
Лу бец ког (Seymo ur Lu betzky) и Пра ви ли ма Кон гре-
сне би бли о те ке. Дру го из да ње (AACR2), об ја вље но 
1978. го ди не, об је ди њу је прет ход на два се та пра-
ви ла и ускла ђу је их са Ме ђу на род ним стан дар дом 
за би бли о графсски опис – ISBD (In ter na ti o nal Stan-
dard for Bi bli o grap hic De scrip tion). Кључ ни прин ци-
пи ко ји су у AACR по што ва ни су ка та ло ги за ци ја 
de vi su уме сто из во ђе ња ин фор ма ци ја из екс тер-
них из во ра и по што ва ње кон цеп та главнoг из во ра 
ин фор ма ци ја.

То ком ви ше од три де це ни је при ме не AACR2, као 
ме ђу на род но при хва ће ног ка та ло шког пра вил ни ка, 

на ста ја ле су ње го ве број не ре ви зи је и до пу не, са 
ци љем ре ор га ни за ци је и по јед но ста вље ња пра ви-
ла. По тре ба ре ви ди ра ња Пра вил ни ка узро ко ва на 
је тех нич ко-тех но ло шким раз во јем, про ме на ма 
до ко јих је до шло у из да вач кој де лат но сти и кон-
крет ним по те шко ћа ма ко је су они иза зва ли у ка-
та ло шкој прак си. Ра ци о нал ност и еко но мич ност су 
по че ле све ви ше да до би ја ју на зна ча ју. Не тре ба 
из о ста ви ти ни чи ње ни цу да се раз вој ка та ло шке 
ми сли већ убрза но кре тао ка ап страк ци ји. Све сло-
же ни ји на чи ни пре тра жи ва ња, пре ци зни ји ре зул-
та ти ко ји се до би ја ју пре тра жи ва њем и ви ше вр сни 
од но си ус по ста вље ни из ме ђу еле ме на та ме та по да-
та ка у елек трон ским ка та ло зи ма усло жња ва ли су и 
ка та ло ги за ци ју као про цес, а те о риј ску осно ву на 
ко јој она по чи ва до ве ли до ни воа ап страк ци је. На-
кон Ме ђу на род не кон фе рен ци је о прин ци пи ма и 
да љем раз во ју AACR у То рон ту 1997. го ди не, по-
чео је да пре о вла ђу је став да про бле ме и пи та ња 
ко ји су раз ма тра ни на Кон фе рен ци ји ни је мо гу ће 
ре ши ти об ја вљи ва њем тре ћег из да ња AACR већ да 
је по тре бан но ви ка та ло шки код. Овај став је по др-
жа ла и IFLA сту ди јом Функ ци о нал ни зах те ви за би-
бли о граф ске за пи се (FR BR – Fun cti o nal Re qu i re ments 
for Bi bli o grap hic Re cords).
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Но ви ка та ло шки пра вил ник тре ба ло би да 
оства ри сле де ће ци ље ве:

•	  да обез бе ди кон зи стен тан, флек си би лан и 
по го дан оквир за из ме не и до пу не, на ме њен 
свим вр ста ма из во ра и об ли ци ма са др жа ја;

•	  да бу де ком па ти би лан са ме ђу на род но усво-
је ним прин ци пи ма и стан дар ди ма;

•	  да бу де при мен љив пр вен стве но у окви ру би-
бли о теч ке, али да мо гу да га ко ри сте и дру ге 
ин фор ма ци о не за јед ни це;

•	  да омо гу ћи ко ри сни ци ма да про на ђу, иден-
ти фи ку ју, ода бе ру и при ба ве из вор ко ји за до-
во ља ва њи хо ве ин фор ма ци о не по тре бе;

•	  да бу де ком па ти би лан са би бли о граф ским опи-
си ма и при ступ ним тач ка ма у по сто је ћим ка та-
ло зи ма и би бли о граф ским ба за ма по да та ка;

•	  да бу де раз ви јен не за ви сно од фор ма та, ме-
ди ја или си сте ма ко ји се ко ри сте за по хра њи-
ва ње и раз ме ну по да та ка;

•	  да мо же да се при ла го ди но вим струк ту ра ма 
ба за по да та ка ко је се раз ви ја ју;

•	 да се ко ри сти као он лајн алат;
•	  да бу де на пи сан на јед но став ном ен гле ском 

је зи ку и да мо же да се ко ри сти и у дру гим 
је зич ким за јед ни ца ма;

•	  да бу де јед но ста ван и ефи ка сан за ко ри шће-
ње, ка ко то ком ра да, та ко и за уче ње.1

Опис из во ра и при ступ (Re so ur ce De scrip tion and 
Ac cess – RDA) раз вио је Управ ни од бор за раз вој 
RDA (Jo int Ste e ring Com mit tee for De ve lop ment 
of RDA) у окви ру свог стра те шког пла на за пе ри од 
2005-2009. го ди не. Раз ви јен је са ци љем да за ме ни 
дру го, пре ра ђе но из да ње Ан гло-аме рич ких ка та ло-
шких пра ви ла, ко је је об ја вље но 1978. го ди не. Кон-
ци пи ран је као сет пра ви ла и упут ста ва ко ја би тре-
ба ло да омо гу ће от кри ва ње из во ра. Ова пра ви ла се 
од но се на све вр сте са др жа ја и њи хо вих фи зич ких 
но си ла ца. Рад на но вом пра вил ни ку је по чет 2004. 
го ди не, упра во у вре ме ка да је Од бор ди рек то ра 
AACR (Com mit tee of Prin ci pals for AACR) име но-
вао То ма Дел си ја (Tom Del sey) за уред ни ка. На црт 
RDA ко ји је он из ра дио гру па струч ња ка је на до-
гра ди ла и на пра ви ла основ ну вер зи ју пра ви ла.

Кра јем 2004. го ди не на црт пр вог де ла AACR3 
био је спре ман за пре гле да ње и ре ви зи ју. Но-
ви кон цепт усво јен је 2005. и при хва ћен је ње гов 

1  Li brary of Con gress, “Re port and Re com men da ti ons of the U.S. RDA Test 
Co or di na ting Com mit tee“, http://www.loc.gov/bi bli o grap hic-fu tu re/rda/so ur-
ce/rda te sting-fi nal re port-20ju ne2011.pdf  (пре у зе то 8. 7. 2012).

на зив: RDA: Re so ur ce De scrip tion and Ac cess. Кра јем 
исте го ди не из ра ђен је на црт пр вог де ла ових пра-
ви ла, а то ком на ред не две го ди не усле ди ле су но ве 
вер зи је. Усво је на је но ва ор га ни за ци ја RDA и ко-
нач на вер зи ја на цр та овог пра вил ни ка је за вр ше-
на 2008. го ди не. О њој се рас пра вља ло на са стан ку 
Управ ног од бо ра 2009. и ре ви ди ра ни текст је об ја-
вљен као RDA To ol kit2 2010. го ди не.

Основ RDA чи не FR BR – Функ ци о нал ни зах те-
ви за би бли о граф ске за пи се и FRAD – Функ ци о нал ни 
зах те ви за нор ма тив не по дат ке (Fun cti o nal Re qu i re-
ments for Aut ho rity Da ta). 

Про ме не ко је је RDA до нео

Са ко јим ци ље ви ма је раз ви јен RDA, од но сно 
на ко је то зах те ве тво ра ца и ко ри сни ка са вре ме-
них ка та ло га AACR2 ни је мо гао да од го во ри?

У на ме ри да об у хва те у це ли ни све ве ћи број 
раз ли чи тих фор ма та из во ра, пра ви ла ко ја је про-
пи си вао AACR2 по ста ју све ком плек сни ја. По ве ћа-
вао се број спе ци фич них пра ви ла ко ја су тре ба ла 
да омо гу ће би бли о граф ску об ра ду раз ли чи тих вр-
ста гра ђе и по ну де ре ше ње за оне си ту а ци је ко је 
ни су би ле об у хва ће не оп штим пра ви ли ма. При-
ли ком раз ви ја ња RDA во ди ло се ра чу на о то ме да 
се пра ви ла по јед но ста ве, да бу ду при мен љи ва на 
што ве ћи број фор ма та из во ра и да се по тре ба за 
спе ци фич ним пра ви ли ма све де на нај ма њу мо гу ћу 
ме ру.

Струк ту ра AACR2 на ме та ла је ре до след по сту-
па ка. Пр во је тре ба ло од ре ди ти ко јој вр сти гра ђе 
из вор при па да, а за тим при сту пи ти ка та ло ги за-
ци ји, ка ко би се у кон крет ном слу ча ју при ме ни ла 
аде кват на пра ви ла. При том, тре ба има ти у ви ду 
да вр ста гра ђе ни је пре ци зно де фи ни са на и да то 
оста вља про стор за раз ли чи те ин тер пре та ци је. Та-
кав слу чај је, на при мер, гра фи ка у елек трон ском 
об ли ку, за ко ју је у ка та ло шком сми слу вр ло зна-
чај но од ре ди ти да ли при па да гра фич кој гра ђи или 
елек трон ским из во ри ма. Ова кве не до у ми це су от-
кло ње не ти ме што је иден ти фи ка ци ја вр сте из во ра 
озна че на као пр ви ко рак у ка та ло ги за ци ји и у но-
вим ка та ло шким пра ви ли ма упут ства за иден ти фи-
ка ци ју из во ра чи не увод на оп шта пра ви ла.

Про блем струк ту ре AACR2 се про ши ру је у про-
блем кон зи стент но сти. По сто ја ње оп штих и по себ-
них пра ви ла до пу шта раз ли чи то тре ти ра ње из во ра, 

2  RDA To ol kit , http://www.rda to ol kit.org. (пре у зе то 8. 7. 2012).
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док по сто ја ње из бор них пра ви ла ства ра до дат не 
по те шко ће. Раз ли чи та ту ма че ња до во де до си ту а-
ци ја да је исти или сро дан би бли о граф ски из вор 
ка та ло ги зо ван на раз ли чи те на чи не или да се тре-
ти ра раз ли чи то у сми слу иден ти фи ка ци је вр сте 
гра ђе. По јед но ста вље ње и ве ћа пре ци зност пра ви-
ла ко је про пи су је RDA ума њу је ту мо гућ ност.3

Кључ ни ин те ре си ко ри сни ка би бли о граф ских 
за пи са са вре ме ног до ба, ко ри сте ћи FR BR тер ми-
но ло ги ју, је су ен ти те ти. Основ на ка рак те ри сти ка 
ин фор ма ци је са др жа не у са вре ме ним ка та ло зи ма 
је ње на до ступ ност у раз ли чи тим фор ма ти ма. Сто-
га је нео п ход но утвр ди ти ве зе ме ђу ен ти те ти ма, 
што је об ја шње но у FR BR, али се AACR2, у те о риј-
ском сми слу, не осла ња ди рект но на ње га. Од но си 
ме ђу ен ти те ти ма су из у зет но ва жни за аде кват но 
рас по ре ђи ва ње за пи са ко ји се пре тра жу ју, ка ко би 
и они са ми од ра жа ва ли од но се ко ји су ме ђу њи ма 
ус по ста вље ни.

Тер ми но ло ги ја ко јом се до во де у ве зу са др жај и 
фор мат би бли о граф ског из во ра је по јед но ста вље-
на и у из ве сном сми слу уоп ште на. По пи си тер ми на 
за оп шту и по себ ну озна ку гра ђе ко ји су се до са да 
при ме њи ва ли мо жда су пре ци зни ји, али су бр зо и 
за ста ре ва ли. Нео п ход но је би ло омо гу ћи ти упо-
тре бу оних тер ми на ко ји се не на ла зе у по пи си ма, 
а на аде ква тан на чин опи су ју фор мат из во ра.

Кључ не из ме не у при сту пу ка та ло ги за ци ји и 
про ме не у од но су на AACR2 јед но став но осли ка ва 
и тер ми но ло ги ја:

•	  оп ште озна ке гра ђе за ме њу ју еле мен ти по-
да та ка ко ји се од но се на вр сту ме ди ја, вр сту 
но си о ца и об лик са др жа ја;

•	  „од ред ни цу“ за ме њу је „при ступ на тач ка“;
•	  упут ни це „ви ди“ за ме њу ју ал тер на тив не при-

ступ не тач ке;
•	  је дин стве ни на слов за ме њу је пре фе рент ни 

на слов;
•	  ка да је из ме ђу пре фе рент ног на сло ва и твор-

ца де ла ус по ста вље на ве за, до би ја се „пре-
фе рент на при ступ на тач ка“ за то де ло.

При су ство но ве фи ло зо фи је ка та ло ги за ци-
је или јед но став ни је FR BR-иза ци ја RDA и ISBD 
је очи глед на. Са аспек та функ ци је ка та ло га, она 
се од на ла же ња и са ку пља ња ши ри ка на ла же њу, 
иден ти фи ко ва њу, ода би ра њу и при ба вља њу.

3  Све тла на Јан чић, „Ан гло-аме рич ка ка та ло шка пра ви ла - AACR“, Гла сник 
На род не би бли о те ке Ср би је бр. 1 (2005): 21.

За што нам је RDA по тре бан? 

RDA је раз ви јен са ци љем да бу де ка та ло шки 
код по ме ри ди ги тал ног окру же ња. Он је оквир за 
опис свих вр ста из во ра. Ње гов ути цај на оста ле ка-
та ло шке пра вил ни ке би, пре све га, тре ба ло да се 
огле да у ре ду ко ва њу њи хо ве не а де кват но сти у од-
но су на са вре ме но окру же ње, с об зи ром на то да 
је  RDA пр ви пра вил ник ко ји ува жа ва све осо бе но-
сти но вих вр ста но си ла ца ин фор ма ци је и уна пре-
ђу је њи хо во опи си ва ње и про на ла же ње. Јед на од 
основ них при ме на овог ка та ло шког пра вил ни ка би 
се огле да ла у ре ви ди ра њу и оса вре ме ња ва њу на-
ци о нал них пра ви ла за ка та ло ги за ци ју, за шта би он 
по слу жио као осно ва.

Ако ка же мо да је при ли ком ства ра ња RDA 
ко ри сник био у сре ди шту па жње, он да је RDA и 
оквир за ор га ни зо ва ње ка та ло га по ње го вој ме ри, 
а то је при бли жа ва ње ин фор ма ци је ко ри сни ку. 
Ра зно вр сност при ступ них та ча ка, са јед не стра не 
ума њу је по тре бу ко ри сни ка да по се ду ју од ре ђе на 
би бли о теч ка зна ња, али је овла да ва ње тим ве шти-
ма, са дру ге стра не, нео п ход но за раз у ме ва ње ве за 
ус по ста вље них уну тар ка та ло га и кре та ње кроз та-
кав сло же ни си стем.

RDA је про ши ре ње и још сна жни ја по др шка 
раз ме ни ин фор ма ци ја ме ђу би бли о теч ким и њи ма 
срод ним за јед ни ца ма. Мре жни при ступ ин фор ма-
ци о ним из во ри ма и на ме ра да се што ефи ка сни-
је од го во ри на све сло же ни је зах те ве са вре ме ног 
ко ри сни ка су све ин тен зив ни је на ме та ли ту по те-
бу. Ка да је реч о из ме ње ним функ ци ја ма ка та ло-
га и но вим по тре ба ма и оче ки ва њи ма у од но су на 
ње га, RDA омо гу ћа ва ра зно вр сност у ко ри шће-
њу ка та ло га и ње го во при бли жа ва ње ве ћем бро ју 
ко ри сни ка.

Но ви ка та ло шки пра вил ник у ве ли кој ме ри ме ња 
по глед ин фор ма ци о них струч ња ка на област иден-
ти фи ко ва ња ка рак те ри сти ка из во ра и од но са ме ђу 
њи ма. Он пру жа но ви од нос пре ма ко ри шће њу и 
ма ни пу ли са њу би бли о граф ским ме та по да ци ма и 
у том сми слу се мо же сма тра ти тач ком ко нач ног 
на пу шта ња ли не ар не струк ту ре ли сних ка та ло га. 
Ова кву ква ли фи ка ци ју му омо гу ћа ва раз вој но вих 
си сте ма от кри ва ња из во ра, што је би ло је дан од 
основ них ци ље ва RDA. Спе ци фич но сти ко је су ко-
ри сни ци ка та ло га по зи тив но оце ни ли у ева лу а ци ји 
RDA ко ју је спро вео Аме рич ки ко ор ди на ци о ни од-
бор за те сти ра ње RDA (U. S. RDA Test Co or di na ting 
Com mit tee) су упо тре ба је зи ка ко ри сни ка уме сто 



 76 Читалиште 21 (новембар 2012) МРЕЖА

 Савић А. „Нови међународни каталошки правилник“, 73 — 77

ла тин ских скра ће ни ца, ве ћи број ви дљи вих ве за, 
пру жа ње ве ћег бро ја по да та ка о од го вор но сти за-
хва љу ју ћи на пу шта њу пра ви ла „до три“, ве ћи број 
иден ти фи ка ци о них по да та ка у нор ма тив ним за пи-
си ма и по ве ћа не мо гућ но сти ме ђу на род не раз ме-
не по да та ка.

RDA је за ми шљен као ме ђу на род ни ка та ло шки 
пра вил ник. На ме ра је да он бу де при хва ћен вр ло 
ши ро ко ван ен гле ског го вор ног под руч ја. Ка та ло-
шки пра вил ник, за ко ји се пре тен ду је да бу де ме-
ђу на род но усво јен, тре ба да по се ду је од ре ђе не 
атри бу те. „У кон тек сту ди на мич них и ко ре ни тих 
про ме на ка та ло шког кон цеп та, пред ка та ло шке 
пра вил ни ке по ста вља ју се сле де ћи за да ци: при-
ла го ђе ност по тре ба ма ко ри сни ка, пре ци зност у 
пред ста вља њу ен ти те та, из бор бит них та ча ка при-
сту па, еко но мич ност, стан дар диз ци ја оп се га по да-
та ка, по ве за ност оп штих и по себ них пра ви ла, усва-
ја ње и нор ма ти ви за ци ја но ве лек си ке.“� У струч ним 
кру го ви ма тре нут но пре о вла да ва ми шље ње да се 
RDA раз ви јао упра во у том сме ру, об је ди њу ју ћи 
све ове прин ци пе.

За кљу чак

Не ки од ци ље ва за да тих на по чет ку ра да на 
RDA по стиг ну ти су у пот пу но сти, не ки де ли мич-
но. С об зи ром на то да је је дан од основ них да овај 
ка та ло шки пра вил ник бу де та ко кон ци пи ран да га 
је мо гу ће ла ко из ме ни ти и про ши ри ти, не ма ве ће 
за бри ну то сти у ве зи са ње го вим бу ду ћим раз во-
јем. По сто је, ме ђу тим, дру ге бо ја зни. У еко ном-
ском сми слу, озбиљ но се раз ма тра од нос тро шко-
ви-до бит. У ве ли ким би бли о те ка ма се раз ми шља 
о ути ца ју при ме не но вог ка та ло шког пра вил ни ка 
на про цес ра да и бр зи ну оба вља ња по сло ва. Нео-
п ход но је уло жи ти ве ли ки на пор и сред ства у обу-
ку ка та ло ги за то ра. То под ра зу ме ва и ан га жо ва ње 
би бли о те ка ра ко ји су већ об у че ни за рад у скла ду 
са но вим кон цеп том. За ка та ло ги за то ре мо же да 
пред ста вља про блем и пре ла зак са AACR тер ми но-
ло ги је на RDA тер ми но ло ги ју. Ве за но за ко ри сни ке, 
по ста вља се пи та ње ко ли ки ће на пор они мо ра ти 
да уло же да са вла да ју све но ви не ко је RDA до но си. 
По ред то га, ко ри сни ци су већ за си ће ни ин фор ма-
ци ја ма и по ста вља се пи та ње да ли ће до дат не ин-
фор ма ци је ко је RDA пру жа њи ма би ти од ко ри сти 
или ће по ве ћа ти пре за си ће ност ин фор ма ци ја ма.

По ред свих по зи тив них и не га тив них про ме-
на ко је RDA до но си и не до у ми ца ве за них за но ва 

ка та ло шка пра ви ла, као и ува жа ва ња не си гур но-
сти ко ја се увек ја вља пред не по зна тим, основ но 
пи та ње ко је се са те о риј ске тач ке по сма тра но мо-
ра по ста ви ти је да ли је RDA оти шао пре да ле ко. Да 
ли је он у овом тре нут ку пр ви ко рак ка ап стракт ној 
ка та ло ги за ци ји? Чи ни се да је да нас оп ште ми шље-
ње да те о ри ја ка та ло ги за ци је, у же љи да се ка та ло-
зи што ви ше при бли же са вре ме ним ко ри сни ци ма, 
иде у прав цу усло жња ва ња про це са ка та ло ги за-
ци је до ме ре пре тва ра ња про из во да тог про це са у 
соп стве ну су прот ност. Раз ла га ње еле ме на та по да-
та ка и њи хо во до во ђе ње у ви ше а спект не ве зе ла ко 
мо же да до ве де до усло жња ва ња пре тра жи ва ња и 
оте жа ног пре ци зног иден ти фи ко ва ња же ље ног из-
во ра. На ме ра да се ко ри сни ку пру жи „све“ уме сто 
„по треб ног“ во ди ка пре те ра ном оче ки ва њу у од-
но су на ко ри сни ке. Њи хо ве ве шти не пре тра жи ва-
ња ће мо ра ти да бу ду на из у зет но ви со ком ни воу 
ка ко би до шли до пре ци зне, ре ле вант не ин фор ма-
ци је. То до во ди у пи та ње де мо кра тич ност би бли о-
те ке као ин сти ту ци је и ње но пре тва ра ње у си стем 
на ме њен уском кру гу ко ри сни ка то јест, са мо они-
ма ко ји су пот пу но овла да ли од ре ђе ним зна њи ма и 
ве шти на ма. Та кви ко ри сни ци су до бро до шли, али 
не тре ба за бо ра ви ти чи ње ни цу да би бли о те ке пру-
жа ју сво је услу ге и они ма скром ни јих зна ња. 

Фи ло зо фи ја ка та ло ги за ци је је по треб на као 
јед на у ни зу по твр да би бли о те кар ства као на уч не 
ди сци пли не, али она ни ка ко не сме да се на ме ће 
нај ши рем кру гу чла но ва би бли о теч ке за јед ни це. 
Би бли о граф ски за пи си као скуп ме та по да та ка са 
ком пли ко ва ним ре ла ци ја ма и још ком пли ко ва-
ни јом се ман ти ком су оли че ње ка та ло ги за ци је за 
се бе. Ка та лог ни је про стор у ко ме ће ка та ло ги за-
то ри од ме ра ва ти соп стве на зна ња и до стиг ну ћа. 
Кон цеп ти „би бли о те ка без зи до ва“ и „би бли о те ка 
2.0“ ни су је ди на бу дућ ност ка та ло га. Уз ува жа ва ње 
ових кон це па та тре ба ло би ин си сти ра ти и на по ну-
ди оно га што са мо би бли о те ка по се ду је и не мо же 
се на ћи на дру гом ме сту. Би бли о те ке су одав но из-
гу би ле ста тус је ди ног по ну ђа ча ин фор ма ци ја, и то 
не по врат но. Же ља да оне одр же свој иден ти тет не 
под ра зу ме ва тр ку са вре ме ном и тех но ло шким до-
стиг ну ћи ма већ ускла ђи ва ње са њи ма. Ка та лог би 
тре ба ло да бу де по ме ри са вре ме ног ко ри сни ка, 
али је ну жно на ћи и пра ву ме ру из ме ђу ап стракт-
ног и кон крет ног. Бу ду ћи, из ме ње ни ка та ло зи ће 
по ка за ти да ли је но ви ка та ло шки пра вил ник та ме-
ра, али је RDA сва ка ко ка та ло шки пра вил ник XXI 
ве ка. 
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New International Cataloguing Code or Toward an Abstract Cataloguing

Summary
During more than three decades of using the internationally accepted cataloguing code AACR2, there was a number of revisions 
and amendments to these regulations, with the aim of reorganization and simplification of the rules. The need of revising the 
regulations is due to technical and technological developments, changes that occurred in the field of publishing industry and 
the particular difficulties that caused all of this. Efficiency and economy have begun to gain in importance. We should not omit 
the fact that the development of cataloguing thoughts moved rapidly toward abstraction. After the International Conference 
on Principles and Future Development of AACR held in Toronto in 1997 the prevailing attitude was that problems and issues 
discussed at the conference could not be solved by publishing the third edition of AACR, but that a new catalog code was 
needed. This view was supported by the IFLA study Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). Resource 
Description and Access (RDA) was developed by the Joint Steering Committee for Development of RDA, as a part of  its 
strategic plan 2005-2009. RDA was developed to replace the second, revised edition of the Anglo-American Cataloguing Rules, 
published in 1978. It provides  a set of rules and guidelines that should enable resource discovery. New cataloguing code should 
achieve the following objectives:
 •  to provide a consistent, flexible and suitable for amendments framework covering all types of sources and all types of 

content;
 • to be compatible with internationally accepted principles and standards;
 • to be applicable primarily within the library community and to be used by other information community; 
 • to allow users to find, identify, select and obtain a source that meets their information needs;
 • to be compatible with bibliographic description and access points in existing catalogs and bibliographic databases;
 • to be developed independently of format, media or systems used to store and exchange data;
 • to be able to adapt to the new database structures that are developing;
 • to be used as an online tool;
 • to be written in plain English and can be used in other language communities;
 • to be simple and efficient to use, both during the work and learning.
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