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Trudności w odróżnianiu wydawnictw ciągłych od wydawnictw zwartych towarzyszą bibliotekarzom codziennie i w mniejszym lub 
większym stopniu będą towarzyszyły.  Pomyłki w zakwalifikowaniu wydawnictwa do jednych lub drugich skutkują dodatkowymi 
pracami.  Pomyłka w katalogu NUKAT to dodatkowa praca dla bibliotek, które skopiowały błędnie utworzony opis do katalogów OPAC 

 

 

Tytuł prezentacji 

Spotkanie pt. „Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT”,                                                     
23-24.05.12, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 

 

Książka czy czasopismo?  
Ustalanie typu dokumentu  

w praktyce Oddziału Wydawnictw 
Ciągłych BUW 



Wydawnictwo ciągłe 

• Dokument ciągły wydawany w kolejnych, 

oddzielnych wydaniach lub częściach, 

zazwyczaj numerowanych,  

• bez określonego zakończenia, taki jak np.: 

czasopismo, magazyn, czasopismo 

elektroniczne, okresowe wydawnictwo 

informacyjne, raport roczny, gazeta, seria 

monograficzna. 
… zazwyczaj numerowanych: oznacza to, że może się zdarzyć pierwszy nie numerowany, nie oznaczony zeszyt wliczony w ciąg 

wydawnictwa. Dotyczy to także nienumerowanych serii monograficznych.  

Jeśli wydawca nie wspomina o tym, że będzie wydawał następne zeszyty / numery, musimy sobie radzić sami. Należy poszukać dokumentu 

w bibliografiach, katalogach bibliotek polskich, obcych, dopytywać się u wydawcy o dalsze plany wydawnicze. Czasem upominanie się o 

kolejne numery przynosi efekt w postaci informacji o wydawnictwie. Wydawca oświadcza, że nie zamierzał publikować kolejnych tomów / 

zeszytów / numerów / roczników, albo że będzie kontynuował dany tytuł. 

 



Wydawnictwo ciągłe 

(wg PN-ISO 5127 : 2005) 

   Publikacja w formie drukowanej lub innej, 

wydawana częściami zwykle 

oznaczonymi numerycznie lub 

chronologicznie o nie przewidzianym  

z góry zakończeniu.  

 O jakiejkolwiek częstotliwości. 

 



Dokument zwarty 

• Dokument bibliograficzny kompletny w 

jednej bądź w określonej, skończonej 

liczbie części. 

PN-92/N-01227 : „Wydawnictwo zwarte; wydawnictwo nieperiodyczne – wydawnictwo ukazujące się od razu jako 

całość lub którego zakończenie zostało z góry przewidziane”. „Książka dokument graficzny, najczęściej 

piśmienniczy, opublikowany jako wydawnictwo zwarte; może mieć formę kodeksu o objętości powyżej 4 stronic, 

skoroszytu, teki , harmonijki lub zwoju” 

PN-ISO 5127:2005 : „Wydawnictwo zwarte publikacja w formie drukowanej lub innej, kompletne w jednym woluminie 

bądź kompletne lub przewidziane do skompletowania w określonej liczbie woluminów”.  „Książka dzieło 

opublikowane w formie pisanej, drukowanej lub elektronicznej, zwykle paginowane i stanowiące jednostkę 

fizyczną”. 

 



Jak uniknąć pomyłek? [1] 

 Należy ze szczególną uwagą oglądać wpływające do biblioteki wydawnictwa takie 
jak: informatory, sprawozdania, katalogi, raporty, kalendarze, spisy, bibliografie, 
statystyki, schematyzmy, wydawnictwa skoroszytowe, jednodniówki. 

 

 Brak ISSN-u lub nadany ISBN nie zawsze oznacza, że mamy do czynienia z 
wydawnictwem zwartym. 

 

 Jednoczesne wystąpienie daty wydania i daty nominalnej zwiększa 
prawdopodobieństwo, że jest to wydawnictwo ciągłe. 

 

 Należy dokładnie zapoznać się z treścią wstępu od redakcji lub wydawcy zwracając 
uwagę na informacje o sposobie ukazywania się dokumentu, czy ukazały się 
wcześniejsze wydania pod tym samym tytułem. 

 

 Ustalić czy wydawnictwo faktycznie dotyczy konkretnego okresu, najczęściej 
podanego w dacie nominalnej czy może zawiera dane ogólne.  

 

 Pojawiające się w wydawnictwie działy takie jak np.: kronika, sprawozdanie za okres, 
chronologia wydarzeń są typowe dla wydawnictwa ciągłego. 



Jak uniknąć pomyłek? [2] 

 Przeprowadzić poszukiwania w katalogach własnej biblioteki i innych 
bibliotek (w polskich lub obcych, zdalnie dostępnych lub drukowanych) oraz 
w bibliografiach. 

 

 Jeśli zdarzy się nam natknąć na tytuł wielokrotnie pojawiający się w 
indeksie skatalogowany jako kolejne woluminy wydawnictwa zwartego, 
różniące się między sobą oznaczeniem części i datami, należy zachować 
ostrożność przy przejmowaniu opisu bibliograficznego, gdyż może to być 
wydawnictwo ciągłe. 

 

 Przeglądać strony internetowe wydawców, szukać informacji w sieci. 

 

 W razie braku zadowalających rezultatów poszukiwań kontaktować się z 
redakcją lub wydawcą. W rozmowach nie należy sugerować się 
terminologią stosowaną przez wydawców, redaktorów. 



„Nadolzie” – indeks NUKAT 

Pomimo naszych starań w katalogach starych i nowych są już błędy i trzeba je naprawiać.  
Wydawnictwo „Nadolzie” skatalogowano jako siedem wydawnictw zwartych i jedno wydawnictwo ciągłe. 

 



Rekord bibliograficzny czasopisma „Nadolzie” 

Szereg pozycji w indeksie NUKAT z 

powtarzającym się tytułem „Nadolzie” 

zostało zauważone przez jedną z bibliotek. 

 



Pierwszy zeszyt czasopisma „Nadolzie” z 1982 r. [1] 

W BUW, „Nadolzie”,  przed laty było skatalogowane i zinwentaryzowane jako wydawnictwo zwarte. 

Pierwszy katalog miał tylko datę wydania i brakowało w nim  informacji od redakcji, że będzie się on 

ukazywał przez kolejne lata. 

 



Czasopismo „Nadolzie” [2] 

Skreślono sygnaturę 

wydawnictwa zwartego. 

Nadano sygnaturę 

wydawnictwa ciągłego. 

Przemieszczono z 

wydawnictw zwartych 

do wydawnictw 

ciągłych. 



„Nadolzie” zeszyt z 2005 r. 

Ostatni zeszyt wydawnictwa ciągłego w zbiorach BUW. Mamy  zeszyty od 1982, 1988-2005. Komplet. 

 



Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra …”, opracowano na potrzeby BUW i systemu biblioteczno-

informacyjnego UW  „Instrukcję ewidencji materiałów bibliotecznych”. W jednym dokumencie 

ustalono zasady ewidencji dla wszystkich typów dokumentów gromadzonych w bibliotece. 



Instrukcja ewidencji materiałów bibliotecznych 

 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 

• 5. Ewidencja ubytków 

• 5.1. Szczegółowa i sumaryczna ewidencja ubytków obejmuje materiały wyłączane  
ze zbiorów. 

• 5.2. Ewidencję ubytków prowadzi się oddzielnie dla każdej grupy zbiorów objętych odrębnymi 
księgami inwentarzowymi. 

• 5.3. Podstawę ewidencji ubytków stanowią dowody ubytków zaakceptowane przez Dyrektora 
Biblioteki. Nie wymagają takiej akceptacji protokóły  ubytków materiałów bibliotecznych 
niezwróconych przez czytelników, za które BUW otrzymała ekwiwalent.  

• 5.4. Dowodami ubytków są: 

• 1) protokół ubytków dla materiałów niezwróconych przez czytelników, za które Biblioteka 
otrzymała ekwiwalent; wzór takiego protokółu zawiera Procedura jego sporządzania, stanowiąca 
załącznik nr 4  do niniejszej Instrukcji, 

• 2) protokół komisji w sprawie ubytków dla materiałów niezwróconych przez czytelników, za które 
biblioteka nie otrzymała ekwiwalentu,  którego procedurę sporządzania  stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszej Instrukcji, 

• 3) protokół komisji dla materiałów wycofanych ze zbiorów w wyniku selekcji  lub nieodnalezionych 
w trakcie skontrum, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia; 

• 4) protokół ubytków materiałów bibliotecznych przeznaczonych na makulaturę, sporządzany 
według procedury zawartej w załączniku nr 6 do niniejszej Instrukcji. 

Po ustaleniu z Oddziałem Opracowania Zbiorów, że skatalogowano wydawnictwo ciągłe jako wydawnictwo zwarte, 

podejmujemy procedurę przemieszczenia. Zaczynamy od napisania protokołu ubytków,  podpisania go przez 

członków komisji składającej się z osób zajmujących się inwentarzami, skontrum oraz  gromadzeniem zbiorów. 

 



Protokół Komisji Selekcyjnej 

Koleżanki z Oddziału Opracowania Zbiorów 

znalazły wydawnictwo skatalogowane w BUW 

jako wydawnictwo zwarte, a w katalogu NUKAT 

jako wydawnictwo ciągłe. Po konsultacji z 

Oddziałem Wydawnictw Ciągłych postanowiono 

przemieścić je do „czasopism”.  



Protokół Komisji Selekcyjnej [c.d.] 

 

Podpisuje kierownik Oddziału Wydawnictw Ciągłych i członkowie Komisji Selekcyjnej. 
W 2011 roku trafiło do Oddziału Wydawnictw Ciągłych BUW 14 protokołów komisji, zawierających 181 

woluminów przemieszczonych z wydawnictw zwartych do wydawnictw ciągłych. 

 



Rejestr Ubytków wydawnictw zwartych [1] 

Protokół Komisji wpisywany jest do rejestru ubytków wydawnictw zwartych – w Oddziale 

Opracowania Zbiorów. 

 



Rejestr Ubytków wydawnictw zwartych [2] 

Wpisano cały protokół 

 



Inwentarz książek [1] 

W Oddziale Opracowania 

Zbiorów wykreśla się 

wydawnictwo z inwentarza 

książek. 

 



Inwentarz książek [1] 

Wydawnictwo ciągłe 

wykreślone z inwentarza 

książek. RU – Rejestr 

Ubytków i numer rejestru 

ubytków 

 



Handbuch fur die Provinz Posen 1901 [1]  

Skreślony barkod – ponieważ do wydawnictw ciągłych, które nie są pożyczane w BUW nie tworzy się rekordu 

egzemplarza. 

 



Handbuch fur die Provinz Posen 1901 [2] 

W Oddziale Wydawnictw Ciągłych 

nadawana jest nowa sygnatura oraz nowa 

proweniencja – przemieszczenie Pr 

 



Rejestracja wpływu do Oddziału Wydawnictw Ciągłych 

Nasz „modułu gromadzenia - Access” używany do rejestru wpływu wydawnictw ciągłych oraz do drukowania inwentarza. Jako 

źródło wpływu podaje się: z przemieszczenia Pr. 

 



Rekord zasobu  

Jeśli mamy opis 

bibliograficzny w 

katalogu NUKAT, 

kopiujemy opis i 

tworzymy zasób.  

Jeśli opisu nie ma 

tworzymy rekord 

bibliograficzny  i 

rekord zasobu. 

 



Księga inwentarzowa wydawnictw ciągłych [1] 

Wydawnictwo trafia do inwentarza wydawnictw ciągłych wygenerowanego z danych 

znajdujących się w „Accessie” za określony rok. 



Księga inwentarzowa wydawnictw ciągłych [2] 

Zapis w inwentarzu wydawnictw ciągłych. 

 



 

Dziękuję za uwagę! 
 

 

Ewa Rejmer 


