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Tytuł prezentacji 

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

 

Hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tytułów 
formalnych – przypomnienie zasad  tworzenia 

i stosowania w rekordach czasopism 
 



Dlaczego ten temat 

 – W katalogach kartkowych wielu bibliotek stosowano szczególny typ hasła 

korporatywnego – nazwę ciała zbiorowego dla sprawozdao instytucji i 
ciał zbiorowych; nie uwzględniano nazw imprez. 

 – Katalogi komputerowe są tworzone od kilkunastu lat, w miarę postępu 

prac wyłoniły się nowe sprawy do rozwiązania i tak pojawił się temat 
hasła korporatywnego dla  imprez do stosowania w rekordach 
bibliograficznych czasopism. 

 – Kilka lat temu, podczas prac nad wprowadzenia danych do bazy 

komputerowej, zainteresowała mnie skala tego zjawiska. 



Tak to wygląda w Bibliotece Uniwersyteckiej  
w Poznaniu 



Dlaczego ten temat cd. 

Dane ilościowe z kooca kwietnia br.  

 
– Ogółem w bazie NUKAT znajduje się ponad 71.000 rekordów 

bibliograficznych  czasopism. 
– Tylko w 87 rekordach bibliograficznych czasopism 

zastosowano 103 rekordy haseł korporatywnych dla imprez 
w polu 711. 

– 87 rekordów bibliograficznych z hasłem korporatywnym dla 
imprez stanowi  0,12 % ogółu rekordów czasopism. 

 



Plan prezentacji 

Hasło korporatywne dla imprez: 
 
 –  przypomnienie norm i ustaleo dla hasła korporatywnego dla imprez, 
 –  przykłady zastosowania hasła korporatywnego dla imprez w rekordach 
bibliograficznych czasopism, 
 – krótka analiza tematu. 
 
Hasło – tytuł formalny: 
  
 –  przypomnienie norm i ustaleo dla hasła tytuł formalny, 
 – przykłady zastosowania hasła tytuł formalny w rekordach 
bibliograficznych czasopism, 
 –  krótka analiza tematu. 
 
 



Hasło korporatywne dla imprez 

Normy opublikowane: 
– Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe: zasady sporządzania rekordów 
kartoteki haseł wzorcowych / oprac. Maria Gajowniczek-Woźniak *et al.+. – 
Warszawa, 1999, s. 36-69, seria Formaty, Kartoteki, 4. 

– Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych : zastosowanie  

w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT / Anna Paluszkiewicz. – 
Warszawa, 2009, s. 26-27, seria Formaty, Kartoteki, 17. 

 

Ustalenia powarsztatowe zamieszczone na stronie Centrum 
NUKAT  

– Uzupełnienie do „Zasad sporządzania rekordów kartoteki haseł 
wzorcowych”. Rekord hasła korporatywnego – Impreza. Warszawa, 12 
stycznia 2009.  

– Zmiany w zasadach tworzenia rekordów dla haseł korporatywnych   w 
katalogu NUKAT. Warszawa, 14 sierpnia 2009 r. 

 

 



Krótkie przypomnienie najważniejszych zasad 
tworzenia – normy 

Norma 
3.3.7. Imprezy, s. 50-59 
Terminem impreza objęto, mające własną nazwę, kongresy, sympozja, 

spotkania, konferencje, festiwale, targi, wystawy, ekspedycje, sobory, 

synody itp.  

Nie tworzy się haseł korporatywnych dla imprez nieposiadających 

własnej, wyróżniającej nazwy. 

Przy formułowaniu hasła zawierającego nazwę imprezy stosuje się 

następujące zasady: 

– w nazwie imprezy pomija się jej numer, datę, miejsce odbycia  się imprezy, 
dane te przenosząc do dopowiedzeo; 

– jeżeli ciąg imprez o tej samej nazwie opisuje się pod jednym hasłem, to 
pomija się dopowiedzenia; 

 



Przykłady 



Przykłady cd. 



Zasady tworzenia cd. 

– w haśle podaje się własną indywidualną nazwę imprezy odbywającej się 
w ramach innej imprezy; 

– jeżeli wydawnictwo zawiera materiały z dwu lub więcej imprez 
odbywających się w tym samym miejscu i czasie, a nie można stwierdzid, że 
jedna odbywała się w ramach drugiej, sporządza się odrębne rekordy dla 
nazw poszczególnych imprez; 

– jeżeli nazwa imprezy jest wyrażona w kilku językach i/lub alfabetach, do 
hasła przejmuje się nazwę przejętą z właściwego źródła danych, zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w opisie bibliograficznym; dla pozostałych wersji 
nazwy tworzy się tropy „zob.”; 

– jeżeli materiały z imprezy wydano w dwóch lub więcej językach, hasło 
formułuje się w języku kraju, w którym impreza się odbyła. Jeżeli tego 
kryterium nie da się zastosowad, przyjmuje się kolejnośd języków: angielski, 
francuski, niemiecki, hiszpaoski, rosyjski; dla pozostałych wersji językowych 
tworzy się tropy „zob.”. 

 



Przykłady 



Przykłady cd. 



Przykłady cd. 



Przykłady cd. 



Zasady tworzenia cd. 

– jeżeli nazwa imprezy zawiera nazwę ciała zbiorowego, a impreza nie 
dotyczy działalności organizacyjnej tego ciała, jako ujednoliconą 
przyjmuje się nazwę w formie występującej w wydawnictwie. Dla hasła 
zaczynającego się od nazwy ciała zbiorowego tworzy się trop „zob.” (pole 
410); 

– jeżeli w nazwie imprezy występuje nazwa ciała zbiorowego, powiązana 
składniowo z określeniem typu imprezy, wskazującym na związek z 
działalnością organizacyjną tego ciała, w haśle na pierwszym miejscu 
podaje się nazwę ciała zbiorowego (pole 110). W przypadkach 
wątpliwych przyjmuje się, że impreza dotyczy działalności organizacyjnej 
ciała zbiorowego. Dla nazwy imprezy w formie występującej w 
wydawnictwie sporządza się trop „zob.” (pole 411); 

– jeżeli impreza wiąże się z działalnością komórki partii politycznej, związku 
zawodowego lub stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, w haśle 
podaje się nazwę partii lub stowarzyszenia, następnie nazwę jednostki 
podrzędnej i nazwę imprezy. W innych przypadkach nazwę ciała 
zbiorowego, związaną składniowo z nazwą imprezy, podaje się w formie 
występującej w wydawnictwie. 

 



Przykłady 



Przykłady cd. 



Przykłady cd. 



Zasady tworzenia cd. 

– nazwę imprezy występującą w postaci akronimu lub pojedynczego wyrazu 

przejmuje się do hasła tylko wówczas, jeżeli jest to jedyna, wyróżniona lub 
podana na pierwszym miejscu, nazwa imprezy. We wszystkich innych 
przypadkach jako hasło przejmuje się pełną nazwę imprezy. Skróconą formę 
nazwy podaje się w tropie „zob.”; 

3.3.8 Ciała kościelne,  s. 59-61 
– nazwy soborów ekumenicznych Kościoła Katolickiego podaje się w języku 
polskim, dla nazw w języku łacioskim sporządza się tropy „zob.”; 

– nazwy synodów oraz konferencji i innych spotkao stałych ciał 
przedstawicielskich kościołów poprzedza nazwę ujednoliconą danego ciała, 
dla nazw w innych językach i nazw w naturalnej kolejności składników 
sporządza się tropy „zob.”; 

– dla pozostałych konferencji oraz okolicznościowych spotkao kościołów  

i wspólnot religijnych, jako ujednoliconą przyjmuje się ich nazwę własną. 

 



Przykłady 



Przykłady cd. 



Przykłady cd. 



Ustalenia po warsztatowe 

* Hasła dla międzynarodowych imprez cyklicznych 

 – jeżeli międzynarodowa impreza cykliczna ma ustaloną polską nazwę, należy ją 
przejąd do hasła. Dla nazw w innych językach tworzy się tropy „zob.”. Jeżeli 
impreza nie ma ustalonej nazwy polskiej, jako hasło ujednolicone przejmuje się 
nazwę imprezy w kolejności języków: angielski, francuski, niemiecki, hiszpaoski, 
rosyjski; 

* Hasła dla imprez odbywających się w ramach działalności organizacyjnej                     
i statutowej 

 – nie tworzy się haseł imprez dla aukcji: antykwarycznych, dzieł sztuki, książek itp., 
kiedy nie mają nazw wyróżniających. Należy utworzyd hasło dla tytułu 
formalnego: katalog aukcyjny – do zastosowania w polu 730 oraz hasło 
korporatywne dla organizatora aukcji  – do zastosowania w polu 110 lub 710. Dla 
imprez (aukcji) posiadających nazwę wyróżniającą tworzy się hasło dla imprez; 

* Nazwa własna w nazwie imprezy bez związku gramatycznego typu: na temat, pod 
nazwą, z okazji itd. 

 – dla imprez wyróżnionych nazwą własną, niepowiązaną składniowo  

     z typem imprezy, hasło tworzy się tylko wtedy, gdy impreza jest cykliczna                

     i numerowana. 



Przykłady cd. 



Przykłady cd. 



Przykłady cd. 



Ustalenia powarsztatowe cd. 

* Hasło dla imprezy cyklicznej, której nazwa wyrażona jest w jednym języku, 
ale występuje w różnych formach. 

– jeżeli nazwa jednej imprezy cyklicznej występuje w różnych formach  w 
jednym dokumencie, ustala się, która forma występuje najczęściej  i 
przejmuje się ją do hasła. Pozostałe formy nazw zamieszcza się w tropach 
„zob.”; 

* Hasła dla imprez nieposiadających własnej, wyróżniającej nazwy 

– nie tworzy się haseł korporatywnych dla imprez nieposiadających własnej 
wyróżniającej nazwy, jeśli w wydawnictwie określono tylko typ imprezy oraz 
podano nazwę miejscowości, w której impreza się odbyła. Wyjątkiem od tej 
zasady są imprezy odbywające się w małych miejscowościach, przez co ich 
nazwy stają się wyróżniające; 

Hasła korporatywne należy sporządzid także dla imprez powszechnie 
znanych, jak np. spotkania o znaczeniu międzynarodowym. 
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Przykłady cd. 



Zastosowanie hasła korporatywnego do imprez 
w rekordach bibliograficznych czasopism 



Zastosowanie hasła korporatywnego do imprez 
w rekordach bibliograficznych czasopism cd. 



Zastosowanie hasła korporatywnego do imprez 
w rekordach bibliograficznych czasopism cd. 
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Zastosowanie hasła korporatywnego do imprez 
w rekordach bibliograficznych czasopism cd. 



Zastosowanie hasła korporatywnego do imprez 
w rekordach bibliograficznych czasopism cd. 



Zastosowanie hasła korporatywnego do imprez 
w rekordach bibliograficznych czasopism cd. 



Zastosowanie hasła korporatywnego do imprez 
w rekordach bibliograficznych czasopism cd. 



Podsumowanie tematu: hasło korporatywne 
dla imprez 

Od początku istnienia bazy NUKAT 103 hasła korporatywne dla  
imprez zastosowano w 87 rekordach bibliograficznych 
czasopism. To dużo czy mało ? 
  

* Analiza tytułów czasopism 

 – głównie są to tytuły niewyróżniające się, takie jak:  Biuletyny... , Raporty... 
, Prace... , Materiały z ... , Przewodniki... , Zjazdy... , Dzienniki... , Protokoły... 
itp., 

 – ale są to także indywidualne tytuły niesugerujące obowiązku  
zastosowania  hasła korporatywnego dla imprezy, np. Harce, Sława!, Pod 
Klepokiem,  

 – kilka tytułów jest identycznych z nazwą imprezy, np. Polskie Spotkania 
Europejskie, Posener Dichterwoche. 

 



Przykłady 
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Przykłady cd. 



Podsumowanie tematu: hasło korporatywne 
dla imprez cd. 

 Brak lub niekonsekwencja stosowania pól 665 i/lub 667 
 - pole 665 - nota historyczna – występowało w 9 hasłach; ujednolicenie 
możliwe było dzięki podjęciu tego tematu 

 - pole 667 - uwaga ogólna nie przeznaczona do prezentacji publicznej - 
podaje się informacje pomocnicze, których nie można umieścid w innym 
miejscu. Może to byd np. data aktualizacji noty historycznej ciała 
zbiorowego oraz siglum biblioteki. Informacje te przeznaczone są dla osób 
opracowujących hasła korporatywne  – występowało w 53 hasłach 

 - brak  pola uwagi ogólnej - 38 haseł 

Niekonsekwencja stosowania hasła ogólnego i/lub hasła 
szczegółowego (konkretnej imprezy) w rekordach 
bibliograficznych czasopism 
 



Przykłady  



Przykłady cd. 



Tytuł ujednolicony – tytuł formalny 

*Normy 

 - Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych : zastosowanie w 
Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT / Anna Paluszkiewicz. – 
Warszawa, 2009, s. 28, seria Formaty, Kartoteki, 17. 

 Przykład:   

 130 @0 $a Katalog aukcyjny (Korporacja Polonia ; Warszawa ; 2003) 

 

*Ustalenia 
Ustalenia powarsztatowe zamieszczone na stronie Centrum Nukat  

z 3 grudnia 2009 r., s. 2, z późniejszymi zmianami z:  

- 9 grudnia 2009 r. 

- 27 lipca 2010 r. 

- 16 listopada 2010 r. 

 



Tytuł ujednolicony - tytuł formalny 

Hasło tytuł ujednolicony  

 – tytuł ujednolicony dla dzieła autorskiego; 

 – dzieła jednego autora o takich samych tytułach; 

 – ... dla tytułu ujednoliconego dzieła współwydanego ... ; 

 4. Tytuł formalny – obowiązek dodawania do rekordu dla tytułu formalnego 
(katalogi wystaw, aukcyjne, handlowe, księgarskie, sprawozdania, cenniki, 
programy teatralne) pola 4XX z nazwą ujednoliconą ciała zbiorowego (khw) i 
podpolem $t z odpowiednimi wyrażeniem: katalogi wystaw, sprawozdania 
itp. 

 Tytuły formalne stosuje się także w przypadku dokumentów ciągłych (np. 
sprawozdania). W haśle tytułu formalnego do użycia w rekordzie 
bibliograficznym dla wydawnictwa ciągłego nie stosuje się trzeciego 
elementu dopowiedzenia – daty. 

 



Tytuł formalny 

 

 

 - W bazie Nukat wśród ponad 71.000 rekordów bibliograficznych czasopism 
pole 730 rekordu KHW hasła tytuł formalny zastosowano  w 30 rekordach 
bibliograficznych (dane z kooca kwietnia br.). 

 

 - Z czego wynika tak znikomy procent stosowania pola 730? 

 

 - Apel o stosowanie hasła tytuł formalny przy retrokonwersji katalogów 
kartowych (sprawozdania instytucji i ciał zbiorowych). 

 

 

 



Analiza tytułów 

 - W 30 rekordach bibliograficznych czasopism zastosowano 34 hasła tytuł 
formalny w polu 730. 

   

 Do zastosowanych tytułów formalnych należą: 

 - sprawozdania 

 - katalogi aukcyjne 

 - katalogi wystaw 

 - katalogi księgarskie 
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Wnioski 

 

Co warto zrobid:  

 
 – powrócid do starych opisów i uzupełnid je, wprowadzając brakujące hasła, 
a w dalszej pracy konsekwentnie stosowad oba typy haseł; 

 

 – ujednolicid obowiązujące normy i ustalenia w odniesieniu do zasad 
tworzenia i stosowania tego typu haseł 

 

 

 



Dziękuję za uwagę 


