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Od kiedy biblioteki współkatalogujace czasopisma w katalogu NUKAT podjęły prace nad dawnymi zbiorami, pojawiły się rozmaite, złożone problemy 
bibliograficzne. Nie występowały one w takim natężeniu podczas katalogowania czasopism współczesnych. Szczególnie wiele problemów związanych 
jest z katalogowaniem dawnych gazet, do których często dołączane były dodatki i jednodniówki. Jednodniówki ukazywały się również zamiast  
czasopisma, wypełniając w ten sposób lukę związaną z zawieszeniem przez cenzurę wydawnictwa. Pojawiły się odmienne trendy w ich katalogowaniu. 
Stąd potrzeba wypracowania jednoznacznych zasad dla bibliotekarzy wprowadzających rekordy dla jednodniówek uznanych za wydawnictwo ciągłe. 
Powstały nowe ustalenia. Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie Paostwu problematyki w nich zawartej. 

 

 

Tytuł prezentacji 

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

 

Dylematy katalogera:  

opisywanie jednodniówek  

w rekordach bibliograficznych 

wydawnictw ciągłych 



Ustalenia na stronie NUKAT 

 

Ustalenia dotyczące 

jednodniówek obowiązują od 

stycznia 2012 a ich tekst 

dostępny jest na stronie 

NUKAT. 

Jeżeli ustalimy, że 

jednodniówka/jednodniówki 

są częścią wydawnictwa 

ciągłego, to wprowadzamy je 

do rekordu tego wydawnictwa 

w określony przez instrukcję 

sposób, stosując 

odpowiednie pola formatu 

MARC 21. 

 



Czasopismo „Wiedza” 

Przykład znaleziony w Katalogu NUKAT przedstawia opis czasopisma, które po 

zawieszeniu przez cenzurę ukazywało się w postaci czterech kolejnych 

jednodniówek o podobnych tytułach, utrzymując ten sam format, szatę graficzną a 

przede wszystkim układ stałych rubryk i tematykę zamkniętego czasopisma. 

Redakcji nie udało się reaktywować czasopisma pod tym samym tytułem. 

Kontynuowano je, po przerwie wypełnionej jednodniówkami, pod zmienionym 

tytułem.  

Opisy jednodniówek wprowadzone zostały pod swoimi indywidualnymi tytułami. 

Tytuły połączono kolejno: z zawieszonym czasopismem i ze sobą  polami związku. 

Ostatni rekord związany z tym ciągiem to czasopismo pod zmienionym tytułem. 

Opracowano w sumie 6 rekordów połączonych łańcuszkiem pól związku. 

Zmiany tytułu właściwego jednodniówek zgodnie z obowiązującymi zasadami , 

pozwalają na sporządzenie odrębnych rekordów bibliograficznych. Jednakże 

bardzo trudno byłoby  zorientować się w całości wydawniczej, śledząc opisy 

kolejnych jednodniówek powiązanych z czasopismem i/lub między sobą. Jest to 

przyczyna dla której wprowadzono inne zasady dla jednodniówek związanych z 

czasopismami. 

W opisie  czasopisma „Wiedza” prosimy zwrócić uwagę na pole 362 (daty 

nominalne ukazywania się wydawnictwa) i pole 785 (następny tytuł). 



Czasopismo „Wiedza” - strona tytułowa 

 

Ostatni numer „Wiedzy”, o którym 

informuje pole 362 rekordu 

bibliograficznego na poprzednim slajdzie. 

 



Jednodniówki, numer po numerze, katalogowane osobno 

jako wydawnictwo ciągłe 

Rekord bibliograficzny jednodniówki „Wiedza Społeczna” 

Rekord jednodniówki „Wiedza Społeczna” powiązany polem 

780 z tytułem zawieszonego czasopisma „Wiedza” i polem 

785 z tytułem następnej jednodniówki: „Wiedza i Życie”.  

W polu 362 data opisywanej jednodniówki. 

 



Strona tytułowa i odwrocie strony tytułowej jednodniówki „Wiedza Społeczna” 

 

Jednodniówka, dla której utworzono rekord 

bibliograficzny przedstawiony na wcześniejszym 

slajdzie. Na odwrocie strony tytułowej znajdujemy 

informację o przyczynie zawieszenia czasopisma 

„Wiedza”, z którym jednodniówka jest związana. 

Prezentowana jednodniówka wyraźnie nawiązuje do 

zawieszonego czasopisma formatem, szatą graficzną, 

spisem treści a nawet tytułem.  

 



Rekord bibliograficzny jednodniówki „Wiedza i Życie” 

Kolejna jednodniówka zatytułowana „Wiedza i 

Życie” powiązana z rekordem tytułu poprzedniej 

jednodniówki „Wiedza Społeczna” i rekordem 

bibliograficznym następnej jednodniówki „Życie 

Współczesne”. 

 



Strona tytułowa jednodniówki „Wiedza i Życie” 

„Wiedza i Życie”, jednodniówka z poprzednio 

prezentowanego rekordu bibliograficznego. 

Możemy zauważyć zbliżony tytuł, podobną szatę 

graficzną, ten sam format, podobny spis treści, 

co w czasopiśmie „Wiedza”. 

 



Strona tytułowa jednodniówki „Życie Współczesne” 

Jednodniówka „ Życie Współczesne” 

zbliżona jest bardziej tytułem do  

poprzedniej jednodniówki, niż do tytułu 

czasopisma.  

W przedstawionych przykładach wyraźnie 

widać, że redakcja czasopisma „Wiedza”, 

stara się utrzymać profil ideowy czasopisma, 

mimo niesprzyjających okoliczności, lokując 

nieprawomyślne treści w formie 

jednodniówki.  

 



Rekord bibliograficzny jednodniówki „Życie Współczesne” 

 

Po tytule „Życie Współczesne” mamy jeszcze 

jednodniówkę „Życie Społeczne” a po nim 

jednodniówki przekształcają się w nowy tytuł 

czasopisma „Nowe Życie : tygodnik społeczno-

polityczny, popularno-naukowy i literacki”. 

 



Rekord bibliograficzny czasopisma „Nowe Życie” 

Rekord bibliograficzny czasopisma „Nowe Życie”, w które 

przekształciła się „Wiedza”. 

Przykład ten ilustruje trudności w zorientowaniu się w zawiłościach 

ukazywania się czasopism polskich. Większość bibliotekarzy taki  

przypadek podzieliłaby na dwie jednostki bibliograficzne: 

czasopismo „Wiedza” z jednodniówkami na końcu i kontynuację 

pod tytułem „Nowe Życie”. W przypadku pominięcia jednej z 

jednodniówek nie przerwałoby to „łańcuszka” pól związku. 

 



Definicja z ustaleń NUKAT 

„[…] jednodniówka (ang. one day’s paper, fr. éphémeride, niem. 
Eintagsblatt, ros. odnodnevnaja gazeta),to wydawnictwo z 
pogranicza druku zwartego i ciągłego, którego cech posiada 
najwięcej. Do wydawnictw ciągłych zbliża ją układ tekstu, postać 
typograficzna. Odróżnia ją od czasopisma charakter ulotny, 
okolicznościowy, upamiętniający jakieś ważne wydarzenie 
polityczne, historyczne, szkolne, towarzyskie. I przede wszystkim 
jednorazowość wydania”. 

 

Jednodniówki publikowane jednorazowo opisuje się jak druk 
zwarty, publikowane bez zamierzonego zakończenia, zamiast 
zeszytów określonego wydawnictwa ciągłego lub w inny 
sposób związane z nim – jak wydawnictwo ciągłe lub jego 
dodatek. 

 Definicję podała Małgorzata Korczyńska-Derkacz w artykule „Jednodniówki jako typ dokumentów życia społecznego : zarys problematyki badawczej”, w: 

Acata Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. T. 27, 2008, s. 135-148.  

Wydarzenia z bieżącej chwili podawane w kolejnych zeszytach są cechą charakteryzującą czasopisma. W większości przypadków jednodniówki będące 

wydawnictwami ciągłymi notowane są w źródłach bibliograficznych lub mają swoje opracowanie, na które należy powołać się w odpowiednim polu 

opisywanego wydawnictwa.  

Jeśli jednodniówka jest wydana tylko raz, nie pojawia się więcej pod tym samym tytułem, nie ma numeracji, nie ma żadnej kontynuacji o zbliżonej szacie 

graficznej, kontynuacji o tej samej tematyce – traktuje się ją jak dokument zwarty.  

 



Definicje z lat wcześniejszych 

1. Jednodniówka, efemeryda. Wydawnictwo okolicznościowe, budową zbliżone do gazety, 
często stanowiące pierwszy numer czasopisma. (H. Więckowska, H. Pliszczyńska, Podręczny 
słownik bibliotekarza. – Warszawa, 1955) 

2. Jednodniówka, wydawnictwo zbiorowe podobne do czasopisma, lecz jednorazowe, 
najczęściej okolicznościowe (np. w trakcie trwania zjazdu jakiejś organizacji) Jednodniówki 
bywają niekiedy próbnymi (pierwszymi) numerami czasop. (Encyklopedia wiedzy o prasie, pod 
red. J. Maślanki.- Wrocław, 1976) 

3. Jednodniówka, wydawnictwo o charakterze okolicznościowym, opublikowane przez zespół 
osób dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia. Pod względem wydawniczym znajduje się na 
pograniczu druków zwartych i ciągłych : ma postać czasopisma, ale najczęściej ukazuje się 
jednorazowo. Czasem szereg jednodniówek wydawanych pod różnymi tytułami przez ten sam 
zespół zapoczątkowuje czasopismo lub je zastępuje. (Encyklopedia wiedzy o książce.- 
Wrocław, 1971) 

4. Jednodniówka, jednorazowa publikacja o charakterze okolicznościowym  wydawana 
zazwyczaj w celu upamiętnienia jakiegoś wydarzenia. . Jednodniówka posiada formę 
wydawniczą właściwą czasopismom. Czasem szereg jednodniówek o odmiennych tytułach, 
jednolitym układzie treści i stałej szacie graficznej wydawanych przez ten sam zespół 
zapoczątkowuje czasopismo (np. : Życie Robotnicze. Białystok, 1924-25) ; przed pierwszą 
wojną światową dla ominięcia przepisów prasowych niektóre czasopisma ukazywały się w 
formie jednodniówek * (Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. – Wrocław, 
1976) 

 

Kilka innych definicji jednodniówek: w pierwszej zauważono, że jednodniówka może być pierwszym numerem 

czasopisma; w drugiej, że numerem próbnym; w trzeciej, że szereg jednodniówek pod różnymi tytułami 

zapoczątkowuje lub zastępuje czasopismo; w czwartej, że prawo prasowe zmuszało czasopismo do ucieczki w 

jednodniówkę. 



Rodzaje jednodniówek 

 Jednodniówki o wspólnym tytule, oznaczone numerami lub datami, bez określonego zakończenia 

 Jednodniówka opublikowana jako numer wstępny czasopisma 

 Dodatek w postaci jednodniówki dołączony do czasopisma/gazety 

 Jednodniówka o innym tytule niż jej kontynuacja w postaci czasopisma, stanowiąca początek 

czasopisma 

 Jednodniówki publikowane zamiast zawieszonego czasopisma pod: 

 

• różnymi tytułami (jeden dokument = jeden tytuł); 

• tym samym tytułem, kilka jednodniówek;  

• różnymi tytułami, po których ukazaniu się następuje zmiana tytułu czasopisma; 

• szereg (ciąg) jednodniówek publikowanych pod różnymi tytułami, często  

      z powodu cenzury (taka sama szata graficzna, tematyka, odpowiedzialność itp.). 

 

 



 Rozpoznawanie rodzajów jednodniówek 

warto rozpoznawać rodzaje jednodniówek: 

 

•aby zapobiegać rozproszeniu w katalogach bibliotecznych 

•aby zapewnić skuteczność i szybkość wyszukiwania w katalogach 

•aby połączyć w jednym opisie bibliograficznym jednodniówki publikowane jak 

wydawnictwa ciągłe 

 

 Jednodniówki o charakterze wydawnictw ciągłych można dziś spotkać w katalogach wydawnictw 

zwartych, w katalogach dokumentów życia społecznego, w katalogach czasopism,  

w czasopismach - dołączone jako zwykłe dodatki.  

Rozproszone jednodniówki bardzo trudno jest odnaleźć. Szczególnie, gdy zostały skatalogowane 

pod tytułem „Jednodniówka”. Jako pojedyncze dokumenty wymagają szczególnej cierpliwości 

poszukującego. Szukano jednodniówek futurystów – trwało to dość długo. Przeważnie znajdowały 

się one w katalogu wydawnictw zwartych. Powodem ich rozproszenia jest fakt, że każdą z nich 

opublikowano pod innym tytułem. 

 



Jednodniówki numerowane o wspólnym tytule „ZCHN : wczoraj, dziś, jutro”, nr 1 

 Spójrzmy na jednodniówki ukazujące się 

pod tym samym tytułem. Trzy numery 

jednodniówki: „ZChN : wczoraj, dziś, 

jutro” z 1993 roku. Numerowane, 

nieregularne. Nie ustalono kiedy zaczęły 

się ukazywać i kiedy ukazywać się 

przestały. 

 



Jednodniówki numerowane o wspólnym tytule „ZCHN : wczoraj, dziś, jutro”, nr 3 

 
Jednodniówki „ZChN” mają wspólny 

tytuł, opatrzone są kolejnymi numerami     

i posiadają taką samą szatę graficzną. 

Oczywiście, katalogujemy je jak 

wydawnictwo ciągłe. 

 



Rekord bibliograficzny jednodniówek ZChN. 

Tak też zostały skatalogowane w 

katalogu NUKAT. 



Pierwsza strona jednodniówki „Gazety Młodych” z 16. grudnia 1981 

Jednodniówka „Gazeta Młodych” zaczęła 

ukazywać się trzy dni po wprowadzeniu stanu 

wojennego. Opatrzona jest datą 16. grudnia 

1981. Informacja ze stopki redakcyjnej, bardzo 

ubogiej w treść, o tytule i dodatku do tytułu: 

„Gazeta Młodych : jednodniówka ZSMP”. 

 



 Ostatni, nr 20 jednodniówki „Gazeta Młodych” 

Ostatni numer jednodniówki, w którym redakcja 

zamieszcza informację o zamiarze wydawania 

„półtygodnika” pod tym samym tytułem. W ciągu 

pięciu miesięcy ukazało się 20 jednodniówek. 



Nr 1 czasopisma „Gazeta Młodych” 

Od 28/31. maja 1982 „Gazeta Młodych” ukazuje się 

regularnie, począwszy od nr 1 jako czasopismo z 

podtytułem: pismo ZSMP. Złagodzono wobec redakcji 

obostrzenia stanu wojennego. 

 



Rekord bibliograficzny „Gazety Młodych” jednodniówki będącej początkiem czasopisma  

o tym samym tytule 

 „Gazeta Młodych” to przykład czasopisma, w którym 

początek stanowią jednodniówki o takim samym 

tytule co czasopismo. Podstawą opisu jest pierwsza 

jednodniówka. W polu 362 podano daty ukazywania 

się pierwszej i ostatniej jednodniówki oraz po 

średniku daty i numerację czasopisma, w które 

przekształciły się jednodniówki. 



Jednodniówki Klubu Inteligencji Katolickiej 

Przykład jednodniówek, w których największy problem stanowi wybór tytułu 

właściwego. Pierwsza jednodniówka z prezentowanych tu, została pierwotnie 

skatalogowana w BUW jako wydawnictwo zwarte. Dopóki nie pojawiły się 

kolejne, numerowane jednodniówki, jednodniówce z 15. maja 1993 nadano 

sygnaturę wydawnictwa zwartego i jako takie ją zinwentaryzowano. 

Jednodniówka ta wydawana była z okazji dnia katolicyzmu społecznego, 

corocznie, 15. maja. W 1993 r. nie była numerowana, w 1994 pojawiła się 

numeracja: R.2, nr 2. Z rekordu bibliograficznego dowiadujemy się, że od nr 3 

(1995) zamiast określenia „jednodniówka”, występuje określenie „zeszyty 

społeczne”. Nr-u 3 BUW nie posiada. Stąd na slajdzie zeskanowany kolejny 

nr 4 (1996). 

Szata graficzna wszystkich numerów jest taka sama.  



Rekordy bibliograficzne jednodniówek Klubu Inteligencji Katolickiej 

Praktyczne uwagi nasuwające się podczas analizy 

przedstawionych rekordów. Tytuł o nazwie 

rodzajowej, taki jak „jednodniówka”, uznaje się za 

tytuł właściwy w przypadku, jeżeli występuje jako 

jedyny lub graficznie wyróżniony. Odszukanie 

takiego tytułu w indeksie, jest trudne, szczególnie, 

gdy nie ma odsyłacza od wariantu tytułu. Należy też 

zwrócić uwagę na to, że graficznie, określenie 

„jednodniówka” umieszczane jest bardzo często nad 

tytułem. 

 Byłoby lepiej skatalogować omawiane wydawnictwo 

po tytułem „Dzień Katolicyzmu Społecznego” : 

jednodniówka . Nie trzeba byłoby tworzyć drugiego 

rekordu. Wystarczyłoby w p. 500 umieścić uwagę o 

zmianie dodatku do tytułu z „jednodniówka” na 

„zeszyty społeczne” oraz dodać odpowiednie 

warianty tytułu. 

 



Rekordy zasobu jednodniówek Klubu Inteligencji Katolickiej 

Jednodniówka przekształciła się 

w czasopismo, w rocznik. Widać 

to w rekordach zasobów. 

 



 Odpowiednie pola stosowane w rekordach bibliograficznych jednodniówek 

 

 Jednodniówka jako dodatek do czasopisma 

    (pola 505 i 740) 

 

 Jednodniówki ukazujące się zamiast zawieszonego 

czasopisma pod indywidualnymi tytułami  

    (pola 246 i 500) 

 

 Jednodniówki zamiast zawieszonego czasopisma 

ukazujące się pod wspólnym tytułem skatalogowane 

oddzielnie  

    (pola 580 i 787) 
 



Rekord bibliograficzny czasopisma „Głos : tygodnik nowohucki” (pola 505, 740) 

 

Pola 505 i 740 dla dodatku, który nie jest oddzielnie 

skatalogowany. 



Czasopismo „Głos : tygodnik nowohucki”  

Jednodniówka, jako dodatek/wkładka do wydawnictwa ciągłego.  

W nr 24 z 10. czerwca 2011,  w skróconym spisie treści, podano informację o wkładce do gazety, która, co 

widać na następnym slajdzie, jest jednodniówką okolicznościową.  

 



Jednodniówka „Szesnastka” dodatek do czasopisma „Głos : tygodnik nowohucki” 

„Szesnastka : jednodniówka nauczycieli, uczniów i absolwentów szkoły” z 11. czerwca 2011. Została wydana z okazji 

40-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie. Data w żywej paginie jest datą 

czasopisma głównego, strony jednodniówki oznaczono literami od A do D. Jednodniówka ta nie posiada wspólnej 

paginacji z wydawnictwem głównym. Nie ma w niej, poza datą, śladów związku z wydawnictwem głównym. Łatwo 

można przeoczyć ten związek.  

 



Rekord bibliograficzny „Gazety Porannej Dwa Grosze” (pola 246, 500) 

Czasopismo okresowo ukazywało się jako 

jednodniówka za każdym razem pod innym 

tytułem 

„Gazeta Poranna Dwa Grosze” to przypadek, w którym tylko na pewien czas 

gazeta przekształciła się w szereg jednodniówek. W takim przypadku 

wprowadza się uwagę w polu 500 o ukazywaniu się jednodniówek pod 

indywidualnymi tytułami, zamiast zawieszonego czasopisma. Dla każdego 

tytułu jednodniówki dodaje się pole 246. 

 

 



Jednodniówki zastępujące „Gazetę Poranną Dwa Grosze” i „Gazeta Poranna Dwa 

Grosze” 

Po serii jednodniówek czasopismo wróciło do poprzedniego 

tytułu. Ciąg jednodniówek: „Nasza Gazetka” z 1. lipca 1920, 

„Nasza Poranna” z 2. lipca 1920, „Nowości Poranne” z 3. lipca 

1920, powrót do tytułu pierwotnego czasopisma „Gazeta 

Poranna 2 Grosze” z 4. lipca 1920. 

 



Rekord bibliograficzny czasopisma „Ziemia Lubelska” (pola 580, 787) 

Czasopismo „Ziemia Lubelska” po ukazaniu się w szeregu jednodniówek: „Wiadomość 

Lubelska”, „ Na Świecie”, „Wszystko Mija”, „Wniosek Prosty” zmienia tytuł na „Nowa Ziemia 

Lubelska”. Daty czterech kończących tytuł jednodniówek, które ukazały się pod różnymi 

tytułami, wymienione są po średniku w polu 362. Nie ma przerwy w datowaniu między 

czasopismem a jednodniówką. Jednodniówki oddziela się średnikiem, ponieważ są 

nienumerowane.  

Utworzono pola 787 dla jednodniówek, których tytuł utrzymał się przez jakiś czas, a które 

skatalogowano oddzielnie. W prezentowanym przykładzie tytuł „Wiadomość Lublina” 

utrzymał się przez cztery dni.  

 



Czasopismo „Szczutek” 

Przykład czasopisma „Szczutek”, które jest 

skatalogowane w NUKAT. W BUW ciągle jeszcze 

staramy się je uporządkować. Przypuszczamy, że 

jest ono rozproszone, wymieszane z innymi tytułami 

satyrycznymi, zmieniającymi często tytuł. 

 



Rekord bibliograficzny czasopisma „Szczutek" 

Rekord bibliograficzny 

nie zawiera informacji o 

konkretnych tytułach 

jednodniówek jak: 

„Szczurek” i „Sznurek”, 

wprowadzono tylko w 

polu 500 ogólną uwagę 

o ukazywaniu się w 

przerwie wydawniczej 

jednodniówek pod 

indywidualnymi 

tytułami. Bibliotekarz, 

który podejmie się 

modyfikacji tego 

rekordu, powinien 

dysponować dobrze 

skompletowanym 

zasobem. 

W takich przypadkach 

można wesprzeć się w 

opisie źródłami 

bibliograficznymi lub 

innymi pracami, jeżeli 

takie znajdziemy. O 

„Szczutku” pisze H. 

Wojtysiak w artykule pt. 

„Jednodniówki jako 

osobliwy rodzaj 

wydawnictw ciągłych” 

zamieszczonym w 

Biuletynie EBIB nr 2, 

2012. 

 



Karta katalogowa czasopisma „Szczutek” z katalogu kartkowego BUW 

W uwagach odnotowano cztery zmiany tytułu w ciągu 

dwóch lat, liczne braki, brak pierwszego numeru, brak 

źródła bibliograficznego, na którym można się oprzeć, 

pokręconą numerację. Dopóki nie zbierzemy 

warszawskich jednodniówek satyrycznych z 

wymienionych na karcie lat i nie porównamy ich ze 

sobą, nie uzyskamy rozwiązania problemu i nie 

usuniemy naszych wątpliwości. 



  Niniejsza prezentacja miała za zadanie 

przybliżyć Państwu za pomocą przykładów 

problemy katalogowania jednodniówek  

w wydawnictwach ciągłych  

oraz wykorzystywanie w rekordach 

bibliograficznych odpowiednich pól formatu 

MARC 21. 



 

Dziękujemy za uwagę! 
 

      Barbara Nałęcz
      Ewa Rejmer 


