
Magdalena Ruszkowska 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 

e-mail: m.ruszkowska@ug.edu.pl 

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

 

Elektroniczne wydawnictwa ciągłe vs. wersja 

drukowana: kiedy rekord bibliograficzny a kiedy link? 



Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 W NUKAT tworzymy rekordy bibliograficzne dla wydawnictw 

ciągłych wg określonych zasad od kilkunastu lat (wcześniej 
CKTCz). 

Coraz częściej wersja drukowana wydawnictwa nie jest jedyną z 
której można skorzystad. Dostęp do tych samych treści na innych 
nośnikach, np. na CD ROM-ie lub online, nikogo już nie dziwi. 

Za kilka lat opisów bibliograficznych bez pól 530, 856 i 776 będzie 
niewiele.  

Takie rekordy jak poniższy przykład będą należed do wyjątków. 

Pomimo tych zmian zadaniem bibliotekarzy jest starad się, aby 
korzystanie z katalogów było użytkownikom ciągle potrzebne i 
pomagało w wyszukiwaniu przydatnych treści. 



Jest to jeden z najstarszych rekordów, utworzonych w pierwszym roku istnienia bazy CKTCz – 
1996. Poprawny i nadal aktualny. Studia Niemcoznawcze ukazują się tylko w wersji drukowanej. 



Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 

Przykładem zmian niech będzie opis (fragment) „Paryskiej” bazy 
ISSN, którą posługujemy się na co dzieo. 

Przez kilka lat wersja na CD ROM-ie była pierwszą i jedyną z jakiej 
korzystaliśmy przy tworzeniu rekordów bibliograficznych. 

Aktualnie dostępna jest wersja online lub potal. 

Ukazywała się także na taśmie magnetycznej i mikrofilmie. 

 





Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 

Nie budzi wątpliwości tryb postępowania w przypadku, kiedy 
wersja drukowana ma swoją kopię w bibliotece cyfrowej lub w 
jakimś innym repozytorium. 

W rekordzie bibliograficznym dla wersji drukowanej dodajemy 
pole 530 i 856. Pola mogą się powtarzad. 

Ze względu na prawa autorskie może to byd tylko częśd zasobu 
lub z ograniczonym dostępem. 

Przykłady: 

Kwartalnik Historyczny – digitalizacja wykonana do 1952 roku 

Przegląd Poznaoski – całośd dostępna w WBC 

O Trwały Pokój, o Demokrację Ludową – dostęp ograniczony 









Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 

W Bibliotece Uniwersytetu Gdaoskiego wykonano digitalizację 
tygodnika O Trwały Pokój, o Demokrację Ludową z dwóch 
powodów: 

- W celu ochrony czasopisma. Stan fizyczny nie pozwala na 
udostępnianie oryginału w wersji drukowanej (kwaśny papier) 

- Udostępnienie szerszemu gronu użytkowników treści z okresu, 
którym na nowo  interesują się historycy i socjologowie. 

Dostęp nie jest powszechny ze względu na zachowanie praw 
autorskich. 



Tak wygląda informacja dla użytkownika, który jest poza siecią lokalną Uniwersytetu 
Gdaoskiego. 



Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 

Dla użytkownika będącego 
w sieci Uniwersytetu 
Gdaoskiego po 
wyszukaniu tytułu w 
katalogu online ,jedno 
kliknięcie umożliwia 
dostęp do całego zasobu 
tygodnika w Bibliotece 
UG. 



Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 

W przypadku, gdy wersja na CD ROM-ie jest kopią 1:1 wersji 
drukowanej i na płycie jest taki sam nr ISSN, lub nie ma go w 
ogóle, należy ją traktowad jako dokument towarzyszący do wersji 
drukowanej. W praktyce jest to archiwum mogące służyd do 
ochrony zbiorów. 

Bardzo dobrze przedstawia to poniższy przykład. 



Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 



Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 

Jako dokument towarzyszący należy także uznad wydaną na 
płytach CD, w trzech wersjach językowych treśd czasopisma 
UNASYLVA z okazji 60 lat istnienia wydawnictwa. Brak numeru 
ISSN. Z perspektywy czasu można uznad, że jest to wydawnictwo 
jednorazowe i traktowad je jako dokument archiwalny. Pewności 
jednak nie ma. 

Poza tym jest powszechnie dostępna wersja online, co ma 
odzwierciedlenie w rekordzie bibliograficznym dla wersji 
drukowanej. 

http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/ 



Trzy płyty we wspólnym opakowaniu, zawierają treśd wydawnictwa  w trzech wersjach 
językowych bez nr ISSN. Jest to kopia 1:1 wersji drukowanej. 



W katalogu centralnym utworzono jednak odrębny rekord dla wersji na CD-ROM-ie 



Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 

Dokumenty towarzyszące na CD ROM-ie, które zawierają inne 
treści niż dokument główny drukowany są traktowane różnie. 

W większości jako dokumenty niesamoistne wydawniczo, chociaż 
mogą byd wyjątki. 

Przykładem jest kwartalnik Karta, do którego wydawca dołącza 
różne, często bardzo wartościowe dodatki. Czasem jest to nawet 
film. Należy go przekazad do opracowania zgodnie z odpowiednią 
instrukcją. 



Kwartalnik Karta powstał w stanie 
wojennym i do 1989 r. tworzony był w 
„drugim obiegu”. Przez 30 lat ukazywania 
się czasopisma, tytułu posiada dużo 
różnych dodatków: 
Dodatek do nr 51 (2007) – Aktor: 
słuchowisko Teatru Polskiego Radia – 
dokument dźwiękowy 
Dodatek do nr 52 (2007) – Kołyma: zapis 
programu telewizyjnego – dokument 
audiowizualny 
Dodatek do nr 68 (2011) – płyta 
promocyjna zespołu muzycznego z 
nagraniami podziemnych utworów 
rockowych z lat 80-tych – dokument 
dźwiękowy 
 





Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 

Do niedawna wersja drukowana dzienników urzędowych była 
podstawową. Częśd była dostępna także online na stronach 
domowych macierzystych instytucji. Od stycznia 2012 r., zgodnie z 
ustawą, stanowione prawo ma byd publikowane wyłącznie w 
postaci elektronicznej. 





Wydawnictwa ciągłe w wersji drukowanej 
 

W NUKAT wszystkie rekordy bibliograficzne dla dzienników 
urzędowych w wersji drukowanej wymagają „uporządkowania”. 
Wersję drukowaną należy zamknąd. Dodad pole 530 i 856. Nie 
ma potrzeby tworzenia odrębnego rekordu dla wersji online. 

Jeżeli np. pojawi się dziennik nowego ministerstwa, to wtedy 
konieczne będzie utworzenie samodzielnego opisu dla wersji 
elektronicznej. 

W poniższym przykładzie informację o dostępności i link dodano 
z poziomu rekordu zasobu. 





Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – CD ROM-y  
 Główny Urząd Statystyczny, tak jak i inne urzędy centralne, ma 

obowiązek udostępniad swoje wydawnictwa w wersji online bez 
ograniczeo. 

W przypadku GUS-u prawie wszystkie tytuły z planu 
wydawniczego ukazują się na 3 nośnikach: druk, CD ROM i 
online. 

Druk i wersja na CD ROM-ie, w większości przypadków, są 
równoległe, z odrębnymi numerami ISSN. Należy utworzyd 
rekordy dla obu wersji z informacjami w polu 530 i 856 o 
dostępie online.  

Wersja online np. dla Małego Rocznika Statystycznego Polski jest 
odzwierciedleniem 1:1 wersji drukowanej. 





Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – CD ROM-y  
 

Sposób gromadzenia niektórych czasopism w bibliotekach 
czasem wymaga wykorzystania rekordu bibliograficznego dla obu 
wersji. Może o tym przesądzid koszt wersji drukowanej, która jest 
dużo wyższa niż wersja na CD.  

W BUG zrezygnowano z prenumeraty wersji drukowanej World 
Development Indicators wydawanego przez Bank Światowy na 
korzyśd wersji na CD ROM-ie. Ważny okazał się sposób 
korzystania z wydawnictwa na nośniku elektronicznym. O wiele 
łatwiej i efektywniej jest sortowad dane statystyczne, jeżeli ma 
się do dyspozycji możliwośd automatycznego przeszukiwania 
treści. 



Od 2005 r. dostępna jest także wersja 
online na stronie domowej  
The World Bank. 
 
Także instytucje Unii Europejskiej 
umożliwiają dostęp do dokumentów i 
wydawnictw w wersji online bez 
ograniczeo. Można z nich skorzystad 
np. na stronie Biblioteki Głównej 
Komisji Europejskiej 
http://ec.europa.eu/libraries/index_
en.htm 
 

http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/libraries/index_en.htm


Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – CD ROM-y  
 

W przypadku gdy wydawca rezygnuje z druku i wydaje tylko CD 
ROM a także udostępnia wersję online, to „zamykamy” rekord 
bibliograficzny dla wersji drukowanej i tworzymy dla nośnika 
elektronicznego. W obu rekordach wprowadzamy odpowiednie 
pola związku. Nie ma potrzeby tworzenia rekordu dla wersji 
online w bibliotece cyfrowej, np. dla Polskiej Bibliografii 
Wojskowej. 





Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – CD ROM-y  
 Wydawcy, szczególnie polscy, wersję na CD traktują jak sposób na 

obniżenie kosztów związanych z wydaniem danej publikacji. 

Czasopismo Portfel.pl ukazuje się równolegle drukiem i na CD-
ROM-ie (odrębne numery ISSN). Bez ograniczeo jest też 
dostępne e-wydanie. 

Większośd bibliotek ma w swoich zbiorach CD, gdyż wydawca 
egzemplarz obowiązkowy przysyła tylko w takiej formie. 

Dwa rekordy bibliograficzne dla obu wersji w takiej sytuacji są 
niezbędne. 



Prenumeratorzy otrzymują tradycyjnie 
wersję drukowaną wraz z wszystkimi 
dodatkami jakie w ramach zamówienia 
przysługują.  
Wszystkie trzy wersje: druk,  
CD ROM i online są identyczne. 



Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Wszystkie czasopisma wydawane przez Symposium Journals są 
dostępne tylko online (born digital). Nie mają odpowiednika w 
postaci druku. 

Dla takich czasopism tworzy się rekord bibliograficzny. Niezbędne 
jest podanie pól 530 i 856 pomimo dostępu na subskrypcję. 

Z poziomu rekordu zasobu w BUG podana jest szczegółowa 
informacja o zakresie dostępu. 







Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Tak jak w przypadku zastąpienia wersji drukowanej przez CD 
ROM, taki i wersja online może byd od pewnego momentu 
jedyną formą dostępu do czasopisma.  

Sztandarowy kwartalnik Instytutu Oceanografii UG – 
Oceanological and Hydrobiological Studies, od vol. 40 (2011) 
wydaje Springer jedynie w wersji online.  



Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Poniżej został przedstawiony sposób postępowania począwszy od 
modyfikacji rek. bibliogr. dla wersji drukowanej, utworzenia rek. 
bibliogr. dla wersji online, do informacji w rekordzie zasobu. 
Rekord dla wersji drukowanej nie został zamknięty, bo 
otrzymujemy do biblioteki jeden egzemplarz archiwalny. 
Redakcja otrzymuje od wydawcy dla pracowników naukowych 
kilkanaście egzemplarzy. Niezbędne są zatem rekordy 
bibliograficzne dla wersji drukowanej i elektronicznej. 



Dodatkowo został podany link do 
archiwum czasopisma na stronie domowej 
Instytutu Oceanografii UG od 2003 roku. 
 
http://www.oandhs.org/articles/index  
 
Rekord bibliograficzny dla wersji 
elektronicznej zawiera wszystkie 
informacje ułatwiające dostęp do bardzo 
dobrego, specjalistycznego czasopisma. 
 
Nie oznacza to, że po jakimś czasie nie 
trzeba będzie dodad nowej uwagi o 
sposobie dostępu i nowy link. 
Może pojawi się inny nośnik? 





Dla użytkownika będącego w 
sieci lokalnej Uniwersytetu 
Gdaoskiego, który poszukuje 
tytułu w katalogu online, w 
rekordzie zasobu podane są 
linki i szczegółowa informacja o 
dostępie. 



Jest jeszcze jedno źródło 
informacji o dostępie online do 
czasopisma – tzw. lista A- to- Z. 
Jest to produkt firmy EBSCO, 
wykupiony przez Bibliotekę UG i 
pełni funkcję katalogu 
pełnotekstowych czasopism 
elektronicznych udostępnianych 
w sieci UG. 



Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 W katalogu biblioteki np. dla Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America będą 
funkcjonowad obie wersje – druk i online (odrębne n-ry ISSN). 
Ma to miejsce w sytuacji, kiedy po kilkudziesięciu latach 
gromadzenia czasopisma, trzeba np. ze względów finansowych 
zrezygnowad z wersji drukowanej. W tym konkretnym przypadku 
niebagatelne znaczenie miał czas dostawy. Amerykaoskie 
czasopismo docierało do Biblioteki UG po dwóch miesiącach od 
ukazania się kolejnego numeru. Dla biotechnologów szybki 
dostęp do najnowszych wyników badao jest priorytetem. 

Wykupienie prenumeraty dla wersji online ma dodatkowy bonus 
w postaci dostępu do pełnych archiwów wydawnictwa od 1915 r. 





Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Czasopismo The Journal of Biological Chemistry wydawane przez 
The American Society of Biological Chemistry ukazuje się w 
trzech wersjach: druk, CD ROM i online. Wszystkie wersje 
posiadają odrębne numery ISSN. Pod koniec ubiegłego roku 
Biblioteka UG otrzymała informację od wydawcy, że od 2012 r. 
tytuł będzie się ukazywad tylko w wersji online. 

Należy utworzyd rekord dla wersji online. Wersja drukowana 
pozostaje „otwarta”. Może ukazywad się np. druk na życzenie. 
Poza tym, w przyszłości któraś z bibliotek współpracujących z 
NUKAT, może byd zainteresowana tylko wersją online. 

 



W BUG zastosowano 
rozwiązanie 
tymczasowe – do 
momentu utworzenia 
właściwego rekordu 
bibliograficznego. 
W zasobie dla wersji 
drukowanej dodano 
link do wersji online.  



Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 Czy dostępnośd 

czasopism w 
Wirtualnej 
Bibliotece Nauki i 
innych 
licencjonowanych 
bazach można 
uznad za 
powszechny i 
rezygnowad z 
tworzenia rekordów 
bibliograficznych 

dla wersji online? 



Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Odrębnym zagadnieniem jest aktualizacja rekordów 
bibliograficznych dla wersji drukowanej, w momencie kiedy 
pojawiają się wersje na innych nośnikach. 

Międzynarodowa baza ISSN jest uzupełniana o te informacje. 
Pojawiają się dopowiedzenia w tytule kluczowym, dodawane są 
pola 776 i 856. 



Rekord został utworzony w 2001 r. i nie ma informacji o wersji online. 
Link w polu  500 jest nieaktualny. 



Rekord w „Paryskiej” bazie ISSN 
zaktualizowano w 2004 r. Zostało 
dodane pole 776  
i utworzony nowy opis dla wersji 
online. Posiada kilka pól 856. 
Czy w NUKAT należy zrobid 
niezbędne poprawki, czy 
poczekad aż będzie potrzebna 
wersja online? 
W jaki sposób wyszukad tytuły 
wymagające takich uzupełnieo? 



www.lider.szs.pl 

http://www.lider.szs.pl/


Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

„Od roku 2012 Lider wchodzi w 
nowy etap. Przestaje wychodzid 
wersja drukowana – 
koncentrujemy się na 
unowocześnieniu i rozbudowaniu 
wydania internetowego”.  
Począwszy od numeru 1.2012 (251) 
kolejne Lidery są zawieszane na 
stronie internetowej 
www.lider.szs.pl pod postacią 
dokumentu programu microsoft 
word.  

Jak nie „gubid” takich informacji? Wersja online jest powszechnie dostępna, nie ma 
odrębnego nr ISSN. Wystarczy dodad pole 530 i 856 w rek. bibliograficznym. 



Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 Często podawany przez wydawcę link do wersji online 

czasopisma zawiera nie tylko pełne teksty, ale dużo innych treści. 
Np. na stronie www Buchaltera znajduje się wyszukiwarka 
umożliwiająca przeszukiwanie tematyczne. Zawiera także dostęp 
do aktów prawnych związanych z tematyką wydawnictwa. 

Pełne teksty dostępne są tylko dla prenumeratorów. 





Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 W wielu rekordach dla wersji drukowanej są linki w polach 856, 

które są nieaktywne, albo prowadzą do innych treści. 

Np. Poznaj Świat 

Adwokat Domowy 

Advertising & You 

Acta Sueco-Polonica 

Niezbędne byłoby narzędzie umożliwiające automatyczne 
sprawdzanie i aktualizację linków. Czy jest to możliwe? 











Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Należy mied nadzieję, że poniższy przykład jest wyjątkiem. 

E-Teki – pismo Naukowego Koła Historyków UG zostało wydane 
w 2008 roku w wersji elektronicznej, powszechnie dostępne na 
stronie domowej Wydziału Historycznego UG. 

Wydawnictwu został przydzielony nr ISSN i opis znalazł się w 
bazie. 

Aktualnie nie ma dostępu do wydawnictwa (stan na 21.05.12) 

http://nkh.fh.univ.gda.pl/?id_cat=10&lang=pl 

Jaki przyjąd tryb postępowania, gdyby został utworzony w NUKAT 
rekord bibliograficzny? 

http://nkh.fh.univ.gda.pl/?id_cat=10&lang=pl




Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Równie trudna sytuacja byłaby w przypadku kwartalnika Res 
Publica Nowa. 

ISSN druk: 1230-2155  

ISSN online: 1689-1872 

Wersja online posiada w opisie pole 856 z nieaktualnym linkiem. 

http://respublica.onet.pl/  

Obecnie na stronie domowej wydawnictwa 

http://publica.pl/ 

nie ma dostępu online do pełnych tekstów w żadnej formie –
subskrypcja lub open access.  

 

http://publica.pl/




Mylące i nieprawdziwe są informacje w rekordzie bibliograficznym dla wersji 
drukowanej: pole uwag i pole 856. 



Wydawnictwa ciągłe elektroniczne – online 
 

Dodanie pola 530 i 856 może bardzo poszerzad dostęp do 
bieżących treści wydawnictwa. 

W tytule Niebieska Linia wszystkie informacje podane w tych 
polach są aktualne. 

Zasoby wersji drukowanej w kilku bibliotekach kooczą się na roku 
2007.  





Elektroniczne wydawnictwa ciągłe vs. wersja drukowana: 

kiedy rekord bibliograficzny a kiedy link? 
 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


