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Tytuł prezentacji 

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

 

Trudności i wątpliwości bibliotekarzy uczestniczących  
w programie współkatalogowania.  

Z doświadczeń nowej biblioteki 



 

Przygotowanie do przystąpienia do NUKAT 

 

• 2009 - przystąpienie do współpracy NUKAT   

  

• Roczny okres przygotowań:  

 

1. szkolenia  z formatu MARC 21 

2. szkolenia z programu Virtua   

3. przystosowanie systemu Prolib do nowych potrzeb  



 

Katalog czasopism w Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej  

w chwili przystąpienia do NUKAT 

 

 

• Rozpoczęcie prac nad katalogiem komputerowym w 1995 r. 

• Opracowanie czasopism od 1994 r. z wyłączeniem uczelnianych zeszytów   

i prac naukowych. 

• Podjęcie decyzji o tworzeniu katalogu retrospektywnego w 2008 r. 



Pierwsze problemy 

 

 Pierwsze trudności formalne przy tworzeniu 
rekordów bibliograficznych pojawiły się na tle  
naszych przyzwyczajeo w pracy  oraz wewnętrznych 
ustaleo,  zgodnych z normą „Opis bibliograficzny.  
Wydawnictwa ciągłe”, a nie zawsze zgodnych z 
instrukcją NUKAT. Przykładem mogą tu byd akronimy.  

 

 



Akronimy 

•  wg normy „jeśli strona tytułowa zawiera akronim tytułu i jego rozwiązanie, 

jako tytuł właściwy należy traktować łącznie akronim i rozwiązanie tego 

akronimu, przy czym akronim powinien być podawany na pierwszym 

miejscu niezależnie od wyróżnień typograficznych” [s.12], np. WE 

Wiadomości Elektrotechniczne;  

 

•  wg instrukcji „Jeśli strona tytułowa zawiera pełny tytuł  i jego akronim, jako 

tytuł  właściwy traktuje się pełny tytuł, a akronim podaje się w podpolu b 

jako dodatek do tytułu”[s.38], np. \a Wieczór Wrocławia \b WW. 

 

 

 

 



Brak dostępu do bazy ISSN 
 

•  Trudności w ustaleniu ustalenia faktów wydawniczych 
na podstawie informacji z katalogów różnych bibliotek 
opracowujących dokumenty wg różnych zasad  
•    2012 – uzyskanie dostępu do bazy ISSN.  

 



Zmiana tytułu a nowy rekord 

bibliograficzny 

•  Wiele kontrowersji budzi w nas przyjęta przez 
NUKAT zasada tworzenia nowych rekordów z powodu 
zmian tytułu, inna niż  przyjęta w Bibliotece Głównej 
Politechniki Śląskiej praktyka. 

 



• Nieistotne zmiany tytułu 

Przegląd Budowlany – Wg bazy ISSN czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1929 r.  



 

Podział czasopisma w NUKAT 
 

• Przegląd Budowlany (1929-1960) 

• Przegląd Budowlany i Budownictwo Mieszkaniowe (1961-1963)  

(Nastąpiło tu połączenie dwóch istniejących tytułów) 

• Przegląd Budowlany (1964-) 

(Nastąpiła zmiana tytułu – powrót do formy sprzed połączenia (wchłonięcia?)) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 



Tytuły wydawnictw seryjnych 

•   Instrukcja NUKAT: 
„Jeżeli podseria ma własny, wyróżniający tytuł, przyjmuje się go jako jej tytuł 
właściwy. Jeżeli tytuł podserii jest zależny, tzn. jest nazwą rodzajową, nazwą 
dziedziny wiedzy lub połączeniem tych nazw, tytuł  właściwy podserii składa 
się z dwóch lub więcej części: z tytułu serii głównej i jednego lub kilku tytułów 
zależnych.” 
•   Brak konsekwencji w stosowaniu instrukcji w istniejących rekordach 
uniemożliwia rozwiązywanie pojawiających się problemów przez analogię.  
•    Przykładem mogą byd Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, z podserią „Prace z Nauk Społecznych” oraz „Prace z Nauk 
Politycznych”.  
 



 

 



 

 



490, 830 

• Pola 490 używa się, jeżeli tytuł serii przejęty z opisywanego wydawnictwa 

ciągłego nie jest identyczny z tytułem tej serii ustalonym w kartotece haseł 

wzorcowych. 

 

• W celu zapewnienia dostępu do opisu poprzez dany tytuł, wypełnia się 

dodatkowo pole 830, do którego przejmuje się tytuł serii z kartoteki haseł 

wzorcowych. 

 

• W NUKAT często stosowane są oba pola (490 i 830) o tej samej zawartości, 

lub nie jest użyte żadne z tych pól, choć w analogicznych opisach takie pola 

się znajdują. 









Instytucje sprawcze 
 

• Instrukcja NUKAT:  

Pole 710  przeznaczone jest na hasło korporatywne zawierające nazwy ciał 
zbiorowych wymienionych w polach: 245, 250, 5XX. 

• Wątpliwości związane z opisami czasopism, które robimy na podstawie 
katalogów innych bibliotek: 

1.  Czy mając niekompletny, a czasem wprost niewielki zasób i informacje 
spoza zasobu o zmieniających się instytucjach sprawczych,  jesteśmy 
zobligowani do tworzenia pól 710 dla każdej z tych instytucji?  

2. Czy wystarczy wymienid je w polu 550?  

3. A może lepiej ich nie wymieniad? 

 



 

 



 

 



 

 



Propozycje 

•  Częstsze używanie pola 246 dla krótkotrwałych i nieistotnych (niekoniecznie w 

rozumieniu normy) zmian tytułu. 

 

•  W wypadku czasopism w językach używających cyrylicy wpisywanie do pola 

246 formy tytułu w transliteracji zgodnej z poprzednimi normami.  

 

•  Więcej konsekwencji w stosowaniu pól 490 i 830. 

 

•  Stworzenie warsztatu katalogera – bazy przydatnych linków do źródeł dobrej 

jakości przydatnych do tworzenia rekordów bibliograficznych i rekordów khw.  

 

•  Jednoznaczne i klarowne przedstawianie uwag do zatrzymanych rekordów   



 

Dziękujemy za uwagę! 

 


