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1. Wstęp 

W ramach Zadania Badawczego SYNAT pt.: „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, 

repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla 

nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy” wykonano analizę metadanych 

utworzonych w formacie MARC 21 w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (KKZBUJ) w ramach projektu SYNAT,  w odniesieniu do 

różnych rodzajów obiektów cyfrowych, przyrostu rekordów oraz powiązań z innymi bazami.  

W analizie uwzględniono rekordy bibliograficzne, które zostały umieszczone w 

kolekcji SYNAT, obejmującej wszystkie podkolekcje utworzone w KKZBUJ na potrzeby 

identyfikacji dokumentów opracowanych w bazie UJ w ramach różnych zadań realizowanych 

w projekcie SYNAT. Dane prezentowane w raporcie pozyskano z bazy katalogu 

komputerowego przy użyciu skryptów, przy pomocy bezpośredniego wyszukiwania w bazie 

przez słowa kluczowe oraz poprzez analizę pliku tekstowego zawierającego rekordy 

bibliograficzne w formacie MARC 21 pobrane z KKZBUJ. Raport uwzględnia dane według 

stanu bazy w czerwcu 2013 roku.  

Z całości kolekcji wyodrębniono natywne obiekty cyfrowe, a także elektroniczne 

wersje dokumentów, których pierwotna postać była inna niż cyfrowa. W analizie 

uwzględniono liczbę, przyrost, rodzaj i przyjęty sposób opisu dokumentów, a także 

możliwości przeszukiwania i prezentacji metadanych w KKZBUJ oraz powiązania z innymi 

bazami. Wyniki analizy metadanych dotyczących obiektów cyfrowych zostały 

zaprezentowane na tle całości kolekcji SYNAT i w kontekście wszystkich metadanych 

opisujących dokumenty elektroniczne w KKZBUJ.  
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2. Kolekcja SYNAT w KKZBUJ 

2.1 Informacje ogólne 

 

  Aktualnie w skład kolekcji SYNAT wchodzi 20 579 opisów bibliograficznych 

dokumentów opracowanych przez katalogerów oddziałów opracowania Biblioteki 

Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej UJ - Collegium Medicum oraz Archiwum UJ, co 

stanowi nieco ponad 2% wszystkich opisów bibliograficznych wprowadzonych do bazy 

KKZBUJ od początku jej istnienia czyli od 1994 roku
1
. 

  Do utworzenia tej kolekcji zostało wykorzystane pole lokalne o etykiecie 594 

przeznaczone w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ na zapis różnego rodzaju 

kolekcji. W rekordach bibliograficznych sporządzonych dla  dokumentów opracowanych w 

ramach projektu wprowadzono ujednolicone sformułowania wskazujące na związek z 

projektem i źródło finansowania przedsięwzięcia, typ zbiorów, datę realizacji zadania, 

jednostkę sporządzającą opis. Powtarzającym się elementem, łączącym rekordy 

bibliograficzne, jest określenie „SYNAT”.  

  W kolekcji znalazły się dokumenty opracowywane w ramach prac 

retrokonwersyjnych
2
 w Bibliotece Jagiellońskiej i Archiwum UJ, publikacje elektroniczne 

typu born digital pochodzące z Egzemplarza Obowiązkowego, przekazywane przez 

wydawców do BJ w postaci plików pdf, dokumenty o dostępie zdalnym z domeny UJ 

opracowane w BJ, dokumenty dźwiękowe niemuzyczne i filmy ze zbiorów BJ konwertowane 

z postaci analogowej na zapis cyfrowy oraz dokumenty online dostępne w sieci uczelnianej 

UJ CM. Część z nich zostało wyodrębnionych z całości poprzez zastosowanie odrębnych 

określeń w polu 594
3
: 

e-Synat 10'2012  - (269) 

 

       Synat EO'2012 - (328) 

 

       Synat AUJ 12’2012 - (4 627) 

 

       Synat 07'2011 - (15 355) 

                                                 
1
 Stan bazy KKZBUJ  na 06.2013: 1 016 551 rekordów bibliograficznych 

2
 W ramach projektu SYNAT do KKZBUJ zostały wprowadzone także opisy dokumentów opracowywanych w 

toku prac retrokonwersyjnych prowadzonych przez UJ CM. Rekordy nie zostały uzupełnione o pole kolekcji 

594, a w związku z tym nie są uwzględnione w niniejszej analizie 
3
 W nawiasie podano liczbę opisów zawierających dane określenie 
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2.2 Typy dokumentów 

 Kolekcję SYNAT tworzą opisy dokumentów o różnym charakterze, zawartości i 

publikowane na różnych nośnikach informacji. Pierwszą grupę, którą możemy wyodrębnić 

uwzględniając charakter publikacji stanowią: monografie, czasopisma i wydawnictwa 

aktualizowane. W tej grupie najliczniej reprezentowane są monografie.  

 

Kolekcja SYNAT w KKZBUJ 

Typy dokumentów wg poziomu bibliograficznego [Etykieta/07] 

 

W kolekcji znalazły się publikacje o następującej zawartości treściowej: dokumenty 

piśmiennicze, filmy, oprogramowanie/dane/multimedia, dokumenty dźwiękowe 

niemuzyczne, rękopisy, druki muzyczne. W tej kategorii zdecydowanie najliczniejszą 

grupę stanowią dokumenty piśmiennicze.  

Kolekcja SYNAT w KKZBUJ 

Typy dokumentów [Etykieta/06] 
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Analizując całość kolekcji SYNAT pod kątem dokumentów elektronicznych należy 

jeszcze zwrócić uwagę na typ dokumentu zamieszczony w strefie tytułu i oznaczenia 

odpowiedzialności [245h]. Najliczniejszą grupę w tej kategorii stanowią dokumenty bez 

określonego typu, ilość filmów i dokumentów dźwiękowych niemuzycznych jest zgodna z 

ilością tych dokumentów analizowanych pod względem treści, natomiast, co istotne, wśród 

dokumentów elektronicznych znajdą się zarówno dokumenty o zawartości 

oprogramowanie/dane/multimedia jak również dokumenty piśmiennicze na nośniku 

elektronicznym (CD-ROM, pliki w formacie pdf, publikacje online).  

  

Kolekcja SYNAT w KKZBUJ 

Typy dokumentów [245h] 

 

95%

3% 2% >1%

inne [bez 245h] -  19 462

filmy - 553

dokumenty elektroniczne - 473* 

dokumenty dźwiękowe niemuzyczne - 91

 

       * oprogramowanie/dane/multimedia – 133 ; dokumety piśmiennicze - 340  

 

 

2.3 Przyrost metadanych a data publikacji dokumentu 

Projekt SYNAT realizowany był w latach 2010-2013, przy czym 66 % dokumentów 

zostało opracowanych w 2011 roku (13 585). Poniższy wykres prezentuje przyrost 

metadanych w kolekcji SYNAT w poszczególnych latach trwania projektu. W analizie 

uwzględniono główne typy dokumentów w powiązaniu z datą realizacji zadania 

zamieszczoną w polu 594.    
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2010 2011 2012 2013

dokumenty

piśmiennicze

flimy

oprogramowanie/dane

/multimedia 

dokumenty

dźwiękowe

niemuzyczne
dokumenty

elektroniczne [245h]

 

W ramach projektu SYNAT prowadzone były prace retrospektywne i katalogowanie 

dokumentów współczesnych. Podczas realizacji projektu opracowano w KKZBUJ w ramach 

retrospekcji 16 800 dokumentów (z datą publikacji: 1804-1993). Najstarszy dokument, który 

został opracowany w ramach projektu został opublikowany w 1804 roku, największa ilość 

dokumentów wchodzących w skład kolekcji ukazała się w latach 1951-2000, przy czym aż 

4 102, czyli 20% całego zbioru, to opisy dzieł opublikowanych w 1989 roku. Liczba 

dokumentów z datą wydania: 1989 opracowanych w ramach projektu SYNAT stanowi 27% 

wszystkich publikacji z taką właśnie datą wydania, skatalogowanych dotychczas w bazie 

KKZBUJ (15 062).          1986-1990 

Liczba dokumentów w kolekcji SYNAT

opublikowanych w poszczególnych latach 

31 87 440

17011

2849

1801-1850 1851-1900 1901-1950 1951-2000 2001-2013
4
  

                                                 
4
  Dane ustalone według kryterium: zawartość pola 594: Synat oraz data wydania publikacji z pola 008/07-10. 

Wyniki nie uwzględniają dokumentów, których dokładna data wydania nie jest znana (557 opisów).   
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W przypadku różnego rodzaju dokumentów elektronicznych wchodzących w skład 

kolekcji SYNAT, daty ich wydania są znacznie późniejsze. Wśród rekordów 

bibliograficznych spełniających przynajmniej jeden z warunków: typ dokumentu [etykieta/06] 

– oprogramowanie/dane/multimedia LUB typ dokumentu [245h] – [Dokument elektroniczny] 

LUB pole 856 z adresem URL znajduje się 537 dokumentów (45%) z datami publikacji 2008-

2011
5
.  

 

3. Dokumenty elektroniczne z kolekcji SYNAT w KKZBUJ 

3.1 Typy obiektów cyfrowych 

 

Ze wstępnej analizy typów dokumentów wchodzących w skład kolekcji SYNAT 

wynika, że dokumenty elektroniczne (oprogramowanie/dane/multimedia oraz dokumenty 

piśmiennicze na nośniku elektronicznym) stanowią ok. 2,3% całości kolekcji i ok. 8% 

wszystkich publikacji opracowanych dotychczas w bazie KKZBUJ (6 196), a spełniających 

powyższe kryteria. Tę grupę tworzą przede wszystkim: 

- dokumenty, które wpłynęły do BJ w ramach Egzemplarza Obowiązkowego (EO) w 

postaci plików pdf,  tzw. born digital; 

- dokumenty dostępne w Internecie afiliowane przy Uniwersytecie Jagiellońskim; 

- aktualizowane bazy danych dostępne w Internecie  

Zbiór ten należy jednak uzupełnić o opisy dokumentów, które opracowane zostały w 

KKZBUJ jako inne typy zbiorów - dokumenty piśmiennicze oraz dokumenty dźwiękowe 

niemuzyczne i filmy - ponieważ taka była ich wersja pierwotna, natomiast w ramach projektu 

SYNAT zidentyfikowano ich cyfrowe odpowiedniki lub przekonwertowano na zapis 

cyfrowy, a po opublikowaniu dokumentu w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej 

wygenerowano link. Opisy bibliograficzne tych dokumentów uzupełniono w KKZBUJ o 

identyfikator URL umożliwiający bezpośredni dostęp do treści publikacji. Tych rekordów nie 

można zidentyfikować poprzez typ dokumentu [Etykieta/06] czy określenie [Dokument 

elektroniczny] znajdujące się w polu [245h]. Informacja o wersji cyfrowej zamieszczona jest  

                                                 
5
 Dodatkowo zidentyfikowane zostały rekordy, w których dokładna data wydania/rozpoczęcia ukazywania się 

publikacji nie jest znana: 18uu (1) ; 199u (27) ; 19uu (10) ; 200u (29) ; 201u – 1 ; 20uu - 39 
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w rekordzie bibliograficznym sporządzonym w KKZBUJ w formacie MARC 21 w polu 530 

zawierającym uwagę o dodatkowej formie fizycznej, w jakiej opisywany jest materiał oraz w 

przypadku dokumentów dostępnych online  w polu 856 gdzie podana jest lokalizacja i sposób 

dostępu do pełnej treści dokumentu elektronicznego lub jego części. Tę grupę tworzą 

głównie: 

- dokumenty piśmiennicze dostępne równolegle w wersji elektronicznej;  

- dokumenty dźwiękowe niemuzyczne i filmy ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej 

przekonwertowane z postaci analogowej na zapis cyfrowy 

 

3.2 Dokumenty elektroniczne online 

 

Przeprowadzona analiza bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ 

wykazała, że w kolekcji SYNAT są aktualnie 978 dokumenty dostępne w formie pierwotnej 

oraz posiadające dodatkową formę fizyczną - najczęściej jest to dokument piśmienniczy i jego 

wersja elektroniczna o dostępie zdalnym. Link umożliwiający zdalny dostęp do treści 

dokumentu zamieszczony jest w 1 281 rekordach bibliograficznych, przy czym liczba 

wystąpień linków jest większa - 1 487, co spowodowane jest dostępnością dokumentu 

równocześnie na kilku platformach lub, jak się dzieje w przypadku wydawnictw ciągłych, 

generowaniem odrębnych odnośników do poszczególnych roczników czasopisma.  

Poniższe wykresy prezentują udział publikacji o dostępie zdalnym na tle całości kolekcji 

SYNAT oraz w zestawieniu ze wszystkimi dokumentami dostępnymi online, dla których 

opisy sporządzono w KKZBUJ. 

6%

94%

Kolekcja SYNAT - dostęp zdalny - 1 281

Kolekcja SYNAT - całość - 20 579

7%

93%

Kolekcja SYNAT - dostęp zdalny - 1 281

KKZBUJ - dostęp zdalny - 16 115
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W kolekcji SYNAT znalazło się wiele dokumentów elektronicznych online, do których pełnej 

treści dostęp został ograniczony ze względu na ochronę praw autorskich. Dotyczy to głównie  

elektronicznego Egzemplarza Obowiązkowego BJ czy publikacji opracowanych przez UJ CM  

udostępnianych na platformach zewnętrznych (dostęp wykupiony dla określonej grupy 

użytkowników). Stosunkowo często zdarza się jednak, że publikacja (najczęściej 

elektroniczny EO) została przez wydawcę udostępniona w Internecie bez ograniczeń – 

wówczas rekord bibliograficzny sporządzony w KKZBUJ uzupełniono o dodatkowy 

odnośnik do tej wersji. Zamieszczone poniżej zestawienia liczbowe obrazują udział publikacji 

o ograniczonym dostępie zdalnym w odniesieniu do wszystkich dokumentów o dostępie 

zdalnym z kolekcji SYNAT oraz w zestawieniu ze wszystkimi dokumentami o ograniczonym 

dostępie zdalnym opracowanymi w KKZBUJ. 

25%

75%

Kolekcja SYNAT - ogranicz. dostęp zdalny - 420

Kolekcja SYNAT - dostęp zdalny - 1 281

    

62%

38%

Kolekcja SYNAT - ogranicz. dostęp zdalny -

420
KKZBUJ - ogranicz. dostęp zdalny - 694

 

Wśród dokumentów o dostępie zdalnym aż 86% stanowią dokumenty piśmiennicze, w 

tym 879 monografii, 221 czasopism i 2 wydawnictwa aktualizowane. Kolejnymi 

dokumentami, w opisie których umieszczone zostały identyfikatory URL są dokumenty 

elektroniczne typu: oprogramowanie/dane/multimedia, niemal wszystkie - 130/131 - to 

aktualizowane bazy danych. Pozostałe rodzaje dokumentów zawierające odnośniki do wersji 

cyfrowych to dokumenty dźwiękowe niemuzyczne i filmy pochodzące ze zbiorów BJ, 

przekonwertowane z postaci analogowej na zapis cyfrowy i włączone do Jagiellońskiej 

Biblioteki Cyfrowej.  
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Porównanie ilości i typów dokumentów o dostępie zdalnym do treści publikacji 

zgromadzonych w kolekcji SYNAT w odniesieniu do wszystkich publikacji tego typu 

opracowanych dotychczas w KKZBUJ wykazało, że znaczna część dokumentów dostępnych 

online o zawartości oprogramowanie/dane/multimedia – 62% oraz dokumentów 

dźwiękowych niemuzycznych – 50%, została opracowana w ramach projektu SYNAT.  
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478 dokumentów online z kolekcji SYNAT (32%)  należy do domeny UJ, w tym 266 

odnośników kieruje do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. Pozostałe publikacje należą do 

innych domen, przy czym 157 dokumentów jest dostępnych w sieci uczelnianej UJCM za 

pośrednictwem platform zewnętrznych. 

 

3.3 Metadane w formacie MARC 21 dotyczące źródeł cyfrowych UJ  

 

Na potrzeby opracowania w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ w 

ramach projektu SYNAT dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym (online) została w 

Bibliotece Jagiellońskiej przygotowana instrukcja określająca szczegółowe zasady 

wypełniania rekordu bibliograficznego w formacie MARC 21 przy katalogowaniu tego typu 

dokumentów. Instrukcja zakładała drugi stopień szczegółowości oraz zgodność opisu 

bibliograficznego z PN–N01152–13 i innymi instrukcjami katalogowania  uwzględniającymi 

zawartość dokumentu – oprogramowanie/dane/multimedia, dokument piśmienniczy, film, 

dokument dźwiękowy niemuzyczny oraz jego charakter – dokument zwarty, dokument 

ciągły, dokument aktualizowany: 

 

 Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego / 

Krystyna Sanetra. 

 

 Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla książki : [Dokument 

elektroniczny]. – Wersja ze zmianami redakcyjnymi Marii Lenartowicz. 

 

 Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego : 

[Dokument elektroniczny] / oprac. Barbara Nałęcz. 

 

 Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla filmu / Krystyna Sanetra. 

 

 Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego / 

Andrzej Drożdż, Marek Stachyra. 
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W ramach projektu założono opracowanie następujących rodzajów dokumentów online:  

 

W opisie bibliograficznym utworzonym w KKZBUJ w formacie MARC 21 

uwzględniono dodatkowe elementy opisu, niestosowane w bieżącym opracowaniu, a  

wzbogacające rekord bibliograficzny o dodatkowe punkty dostępu, dane służące celom 

projektu SYNAT i umożliwiające identyfikację dokumentów opracowanych w ramach 

realizacji zadań z nim związanych. Część informacji wprowadzono do katalogu NUKAT: 

 

 710 – hasło dla ciała zbiorowego: 

- informacja o instytucjach sprawczych lub wydawcach (zalecane); 

- w przypadku opracowywania dokumentów afiliowanych przy UJ, dodawanie 

hasła dla instytucji sprawczej było obowiązkowe; 

- informacje o jednostce, na której stronach opublikowano katalogowany 

dokument 

 

 080 - klasyfikacja UKD w postaci numerycznej (opcjonalnie) 

 

 

 Dokumenty zwarte:  
 

- książki elektroniczne, 

- projekty badawcze, raporty, 

- spisy bibliograficzne, 

- materiały konferencyjne, 

- dokumenty rządowe, 

- rozprawy doktorskie i habilitacyjne, 

- słowniki, encyklopedie, informatory, 

- wykłady, materiały szkoleniowe. 

 

 

 

 

 Dokumenty ciągłe:  
 

- czasopisma elektroniczne 

 

 Dokumenty aktualizowane:  
 

– aktualizowana baza danych  

– aktualizowane strony WWW, 

– blogi, 

– listy dyskusyjne, 

– fora, 

– FAQ. 

 Filmy: 
- wykłady, 

- materiały konferencyjne, 

- filmy instruktażowe, 

- filmy szkoleniowe, 

- filmy promocyjne, 

- filmy dokumentalne, 

- filmy fabularne, 

- filmy animowane, 

- filmy oświatowe. 

 

 Dokumenty dźwiękowe niemuzyczne: 
 

- wykłady, 

- materiały konferencyjne, 

- dokumenty instruktażowe, 

- dokumenty szkoleniowe, 

- dokumenty promocyjne, 

- wywiady, 

- audio-książki. 
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Rekord bibliograficzny w KKZBUJ został uzupełniony o pola lokalne: 

 

 594 – kolekcja SYNAT 

 690 - klasyfikacja dyscyplin naukowych KBN 

 856 49 – link do pełnej treści publikacji - w przypadku dokumentów o 

ograniczonym dostępie zdalnym  

 

 



   

 

St
ro

n
a1

5
 

3.4 Tryb wprowadzania metadanych  

 

Biblioteka Jagiellońska oraz biblioteki wydziałowe i instytutowe UJ współtworzące 

system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestniczą w budowaniu 

Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego, dlatego również metadane tworzone w 

ramach projektu SYNAT wprowadzone zostały zgodnie z ustalonym trybem pracy, najpierw 

do NUKAT, a następnie skopiowane do bazy KKZBUJ. Jeśli potrzebny rekord 

bibliograficzny istniał już w bazie NUKAT był ręcznie kopiowany do bazy KKZBUJ, po 

ewentualnym uzupełnieniu o metadane dotyczące wersji cyfrowej dokumentu. Rekordy 

bibliograficzne zostały uzupełnione w KKZBUJ o pola stosowane wyłącznie lokalne. 

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez biblioteki współtworzące NUKAT, w przypadku 

dokumentów o ograniczonym dostępie zdalnym, odnośniki do wersji cyfrowej dokumentu 

zamieszczone zostały wyłącznie lokalnie. Dotyczyło to zarówno elektronicznego 

Egzemplarza Obowiązkowego, kopii zabezpieczających sporządzonych przez BJ, jak również 

publikacji katalogowanych przez Collegium Medicum, dostępnych w sieci UJ CM poprzez 

platformy zewnętrzne.  

Część spośród dokumentów opracowanych przez BJ zostało włączonych do JBC, 

należą do nich: elektroniczny EO, dokumenty dostępne w Internecie afiliowane przy 

Uniwersytecie Jagiellońskim, dokumenty ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej – 

zdigitalizowane dokumenty piśmiennicze, dokumenty dźwiękowe niemuzyczne i filmy 

konwertowane z postaci analogowej na zapis cyfrowy. Metadane wprowadzone do KKZBUJ 

po dokonaniu konwersji opisu z formatu MARC 21 do formatu Dublin Core i uzupełnieniu o 

dodatkowe atrybuty stosowane w bibliotece cyfrowej zostały dołączone do publikacji w JBC. 

Planowane jest jeszcze włączenie do JBC opracowanych w KKZBUJ aktualizowanych baz 

danych dostępnych w Internecie. Kolekcję SYNAT utworzoną w JBC (4 483 dokumenty), 

oprócz wymienionych, tworzą także dokumenty z zakresu nauk przyrodniczo-

matematycznych dostępne w szerokim Internecie, zidentyfikowane i opisane przez 

pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Te dokumenty nie były opracowane w KKZBUJ. Metadane zostały 

wprowadzone do oprogramowania EndNote, a następnie przekonwertowane do formatu 

Dublin Core i dodane do publikacji w JBC.  
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Zasoby nauk medycznych analizowane i opracowane w KKZBUJ przez Bibliotekę 

Collegium Medicum UJ (157)
6
 nie zostały włączone do JBC. Są to dokumenty dostępne w 

sieci uczelnianej UJ CM poprzez 4 platformy zewnętrzne:  

 

 Access Medicine (64)  

Dostęp do najważniejszych elektronicznych podręczników z różnych dziedzin 

medycyny. Dostęp dla 1. jednoczesnego użytkownika. 

 Access Surgery (17) 

Zestaw 16 książek elektronicznych z dziedziny chirurgii, zawierających szereg 

rozdziałów nie publikowanych w wersji drukowanej. Dostęp dla 1. jednoczesnego 

użytkownika. 

 My Library (14) 

14 wybranych podręczników i monografii z wielu specjalizacji i dziedzin 

medycyny. Autoryzacja odbywa się poprzez IP komputerów zarejestrowanych w 

UJ CM. 

 Ibuk (64) 

Biblioteka wykupiła roczny dostęp do 79 publikacji polskich (gł. podręczników 

medycznych) w czytelni ibuk.pl. 

 

Dostęp do pełnej treści tych publikacji jest ograniczony dlatego link został zamieszczony 

wyłącznie lokalnie w KKZBUJ. W trakcie trwania projektu SYNAT nastąpiła zmiana zasad 

katalogowania dokumentów elektronicznych o dostępie zdalnym w katalogu NUKAT                    

i dopuszczono dodawanie w katalogu centralnym odnośnika do publikacji o ograniczonym 

dostępie zdalnym, ale wspólnym adresie dla wszystkich użytkowników i zgodnie z tą zasadą 

planowane jest uzupełnienie identyfikatorów URL w NUKAT. 

Zbiory opracowane przez Archiwum UJ tworzą w KKZBUJ odrębną podkolekcję 

„Synat AUJ”, w skład której wchodzi 4 627 dokumentów piśmienniczych. Wśród nich 

znajduje się 145 publikacji posiadających wersję elektroniczną dostępną online. 2 248 

rozpraw doktorskich z lat 2004-2012 opracowanych zostało w formacie Dublin Core – 54 już 

zostały opublikowane w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, pozostałe mają status publikacji 

planowanych – systematycznie dodawane są do JBC. 503 spośród nich z lat 2004-2006 

                                                 
6
 Dane ustalone wg kryterium: 856 \z Dostępne w sieci uczelnianej UJCM 
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posiada swoje opisy również w KKZBUJ, ale są to rekordy, które wprowadzone zostały do 

katalogu komputerowego w ramach bieżącego opracowania i nie są aktualnie powiązane z 

metadanymi zamieszczonymi w JBC. Przygotowana jest konwersja metadanych z formatu 

Dublin Core do formatu MARC 21 i integracja informacji zamieszczonych w KKZBUJ i 

JBC. W związku z decyzją NUKAT o dopuszczeniu opracowywania prac doktorskich w 

katalogu centralnym i oczekiwaniu na stosowne ustalenia prace zostały wstrzymane do 

momentu kiedy możliwe będzie wprowadzenie metadanych nie tylko do bazy KKZBUJ, ale 

również do katalogu NUKAT. 

 

4. Wyszukiwanie i prezentacja metadanych utworzonych w ramach 

projektu SYNAT w KKZBUJ oraz powiązania z innymi bazami 
 

  

Zastosowanie w opisie dokumentów katalogowanych w ramach projektu SYNAT 

dodatkowych pól miało na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości przeszukiwania 

metadanych oraz zachowanie związku pomiędzy bazami, do których zostały przekazane. I tak 

na przykład pole: „Kolekcja” tworzy w KKZBUJ odrębną kategorię wyszukiwawczą    

(wyszukiwanie przez słowa kluczowe). Dzięki wykorzystaniu pola 594 możliwe jest 

wyodrębnienie z bazy wszystkich dokumentów wchodzących w skład kolekcji SYNAT,                   

a także wydzielenie poszczególnych podkolekcji. Korekty wymaga zapis sformułowania:                

„e-Synat”, które ze względu na zastosowanie myślnika nie jest poprawnie wyszukiwane przez 

system Virtua. 
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W przypadku opracowywania dokumentów afiliowanych przy instytutach, czy 

wydziałach UJ dodanie hasła dla instytucji sprawczej pozwala na zebranie wszystkich 

publikacji pod jednym, odpowiednim hasłem korporatywnym w indeksie autorskim. 

Klasyfikacje UKD i KBN dodatkowo porządkują i grupują dokumenty. Dodanie tych 

systemów klasyfikacyjnych w opisach bibliograficznych sporządzonych w KKZBUJ jest 

istotne zwłaszcza w kontekście wykorzystania tych metadanych w innych bazach.  

Dzięki wprowadzeniu metadanych dotyczących źródeł cyfrowych opracowanych                  

w ramach projektu SYNAT do KKZBUJ informacja o zdalnym dostępie do opisywanych 

dokumentów znacznie się upowszechniła. W pierwszej kolejności metadane wprowadzono do 

katalogu NUKAT co wzbogaciło centralną informację o zbiorach polskich bibliotek. Dane 

przeszukiwane są przez polską multiwyszukiwarkę KaRo, a za pośrednictwem NUKAT 

przekazywane do światowego katalogu WorldCat. Z kolei metadane utworzone w KKZBUJ 

włączone do JBC dostępne są szerzej, poprzez wyszukiwarkę zasobów polskich bibliotek 

cyfrowych Federację Bibliotek Cyfrowych, która przekazuje metadane do Europeany 

gromadzącej informacje o zasobach cyfrowych całej Europy.  

 

Rys. 1  Opis dokumentu online w KKZBUJ 
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Rys. 2  Opis dokumentu online w NUKAT 

 

 

Rys. 3  Opis dokumentu online w wyszukiwarce KaRo 

 

 

Rys. 4  Opis dokumentu online w WorldCat 
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Rys. 5  Opis dokumentu online w JBC 

 

 

Rys. 6  Opis dokumentu online FBC 
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 Rys. 7  Opis dokumentu online w Europeanie 

 

 

5. Podsumowanie 
 

Zestawienie i analiza metadanych utworzonych w KKZBUJ w ramach projektu 

SYNAT zwłaszcza w odniesieniu do różnego rodzaju obiektów cyfrowych sprawia pewną 

trudność ze względu na wieloaspektowość tych dokumentów i konieczność analizy rekordów 

bibliograficznych również pod względem ich zawartości treściowej. Wyniki zależne są zatem 

nie tylko od poprawnego skonstruowania zapytania, ale także od sposobu zapisu danych przez 

katalogujących, dlatego należy założyć pewien margines błędu. Niejednolity zapis lub zapis z 

błędem literowym w polu kolekcji wpływa istotnie na rezultaty wyszukiwania, wynikają stąd 

pewne rozbieżności zauważone w trakcie wykonywania analizy, a wymagające korekty.  
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Z realizacją kolejnych zadań wykonywanych w ramach projektu wiązała się potrzeba 

zmiany organizacji kolekcji i utworzenia podkolekcji, co nie jest bez znaczenia przy 

przeprowadzaniu analizy metadanych. Na wyniki przedstawione w raporcie wpłynęła również 

dynamika bazy i zmiana podejścia do opisu dokumentów elektronicznych, a co za tym idzie 

weryfikacja zasad katalogowania w trakcie trwania projektu, zwłaszcza w stosunku do 

publikacji o ograniczonym dostępie zdalnym. 

Opracowanie niniejszego raportu uświadomiło także pewne rozbieżności w wynikach 

analizy metadanych dotyczących źródeł cyfrowych opracowanych w ramach kolekcji SYNAT 

w KKZBUJ w odniesieniu do zawartości tej samej kolekcji w JBC. Bardzo wiele efektów 

prac, przeprowadzonych w projekcie SYNAT znalazło się równolegle w Komputerowym 

Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ i w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, jednak nie wszystkie 

opisy publikacji o dostępie zdalnym do pełnej treści dokumentu opracowane w KKZBUJ 

zostały włączone do JBC, podobnie część danych wprowadzonych do JBC nie została 

opracowana w KKZBUJ. To jedna z przyczyn zaistniałych różnic - została ona szczegółowo 

opisana w części przedstawiającej tryb wprowadzania danych do KKZBUJ.   

Niespójne wyniki wyszukiwania w KKZBUJ i w JBC w stosunku do tego co zostało w 

ramach projektu wykonane są ściśle związane z rozwojem Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Dla przykładu w ramach prac w projekcie SYNAT zostało zdigitalizowanych i 

opublikowanych w JBC 88 dokumentów dźwiękowych niemuzycznych, tymczasem rezultaty 

w bazie KKZBUJ dają tylko 44 opisy tych dokumentów z odnośnikiem do JBC, a wyniki 

przeszukiwania dla dokumentów dźwiękowych niemuzycznych w kolekcji SYNAT w JBC to 

jedynie 29 dokumentów. Najważniejszą przyczyną tych rozbieżności jest wprowadzenie w 

JBC fasetyzacji i odejście od czysto formalnego podziału dokumentów. Pierwsza partia 

dokumentów dźwiękowych niemuzycznych została opracowana w 2011 roku, druga w 2012. 

Dokumenty z pierwszej partii nie miały wśród metadanych atrybutu: „Źródło finansowania”. 

W 2011 roku dopiero opracowywana była koncepcja podziału na fasety, do czego również 

przyczynił się projekt SYNAT, ponieważ w związku z pracami w tym projekcie 

wyszukiwane, opracowywane i publikowane były na przykład dokumenty znajdujące się w 

domenie uj.edu.pl czy Egzemplarz Obowiązkowy dostarczany do Biblioteki Jagiellońskiej 

przez wydawców jedynie w postaci plików. Wprowadzenie fasety „Projekty” było konieczne 

ze względów organizacyjnych – coraz więcej dokumentów z różnych źródeł finansowania  
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musiało zostać zebranych w specjalne kolekcje. Niestety część z nich nie otrzymała wraz z 

nową fasetą odpowiadającego im atrybutu. Tych danych zabrakło również w części opisów 

sporządzonych w KKZBUJ. Naprawą już zajmują się bibliotekarze Biblioteki Jagiellońskiej. 

Zmiany w wyglądzie i organizacji Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej przedstawione 

zostały na rys. 1 i 2.  

 

Rys. 1  Widok organizacji JBC w 2011 roku 

 

 

Rys. 2  Widok organizacji JBC w 2013 roku 
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