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N – U – K – A – T,
czyli co wpływa na efektywność współpracy 
przy budowaniu katalogu centralnego. Propozycje rozwiązań

tekst: Małgorzata Wielek-Konopka, 
słowo wstępne: Kamila Grzędzińska

Panele dyskusyjne zorganizowane podczas spotkania dyrektorów i bibliotekarzy systemowych 
bibliotek współtworzących katalog NUKAT cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonych. 
Omówiono wiele problemów, rozwiano niejedną wątpliwość, podzielono się uwagami, 
doświadczeniami i opiniami. Zrodziły się nowe pomysły i ciekawe wnioski. 

A wszystko to z  nadzieją na usprawnie-
nie współpracy między Centrum NU-

KAT i  bibliotekami oraz wzajemnych relacji 
pomiędzy bibliotekami, poprawę jakości da-
nych i ułatwienie użytkownikowi korzystania 
z  naszego wspólnego katalogu.  Małgorzata 
Wielek-Konopka, wieloletni bibliotekarz sy-
stemowy Biblioteki Jagiellońskiej i  doświad-
czony kataloger, zaproszona jako ekspert do 
dyskusji w panelu bibliotekarskim, pokusiła się 
o sformułowanie kilku wniosków – propozy-
cji wdrożenia rozwiązań, które mogą pozy-
tywnie wpłynąć na efektywność. Postulaty te 
zostały przedyskutowane w Bibliotece Jagiel-
lońskiej, jednej z największych i najaktywniej 
współtworzących katalog centralny. Publiku-
jemy ten materiał jako dalszy ciąg rozważań 
i rozmów zapoczątkowanych 5 grudnia i od-
dajemy głos naszym Czytelnikom – kataloge-
rom, bibliotekarzom systemowym, dyrekto-
rom bibliotek oraz użytkownikom katalogu 
NUKAT. Na łamach „Tytułu Ujednoliconego” 
mają Państwo miejsce i okazję do dyskusji, po-
lemik, uwag i przemyśleń. Zapraszamy!

ustaleń, które nie mogą się doczekać 
realizacji; także tych, które zostały już 
opracowane i  wdrożone w  bibliote-
kach współpracujących (np. rek. anali-
tyczny, prace współwydane na różnych 
nośnikach, dok. z 2 poł. XIX w.). Wspar-
ciem grupy przy formułowaniu ustaleń 
byliby specjaliści z danych tematów.

3.  Wdrożenie stałej procedury rozstrzy-
gania kwestii dotyczących rekordów 
przebywających zbyt długo w  obsza-
rze roboczym. Po upływie określonego 
czasu decyzję w  sprawie rekordu podej-
mują wspólnie bibliotekarz systemowy 
NUKAT oraz osoby odpowiedzialne za 
współpracę w  bibliotekach będących 
stroną sporu.  

K – Komunikacja 

Wymiana poglądów, bezpośredni kontakt.

1.  Przygotowanie przejrzystej i łatwo dostęp-
nej dla wszystkich katalogujących (w war-
sztacie katalogera) listy kontaktów do 
osób odpowiedzialnych za współpracę.

facebook.com/KatalogNUKAT
NUKAT-owy skok na informacje
Ciekawostki, treści, linki i zdjęcia warte uwagi.
To i więcej na naszym facebooku: facebook.com/KatalogNUKAT

Klikajcie, zaglądajcie, komentujcie, piszcie własne posty.

Skaczcie z nami!

N – Nauka

Edukacja ustawiczna w  zakresie stoso-
wanych standardów i podnoszenie świado-
mości na temat mechanizmów działających 
w systemach.

1. Szkolenia wewnętrzne nie tylko nowych 
bibliotekarzy i administratorów NUKAT, 
ale także tych, którzy katalogują od lat 
i  często bazują na zdobytej kiedyś wie-
dzy, nie rejestrując zachodzących zmian, 
pomimo przesyłanych komunikatów.

2. Szkolenia dla czynnie katalogujących 
(w  formie webinarium i  na przykła-
dach) prowadzone przez administra-
torów NUKAT, a  dotyczące głównie 
nowych ustaleń oraz procedur i  auto-
matycznych mechanizmów wdraża-
nych w NUKAT. 

3. Dogłębniejsze szkolenia wewnętrzne 
z  zakresu funkcjonowania systemów, 
w  których katalogujemy. Świadomy 

 Symbol biblioteki – osoba odpowiedzialna 
za współpracę – adres e-mail – numer tele-
fonu.

2.  Baza tymczasowych ustaleń (nie sformu-
łowanych w formacie) oraz baza odpo-
wiedzi na powtarzające się problemy 
(typu – F.A.Q. – najczęściej pojawiające 
się pytania – tutaj administratorzy mo-
gliby odsyłać bibliotekarzy). 

 Wdrożenie praktyki przekazywania 
z  Centrum NUKAT do osób odpo-
wiedzialnych za współpracę informacji 
o  katalogujących, którzy wciąż sprawiają 
problemy. Decyzja o  dalszym postępo-
waniu (doszkolenie pracownika, przy-
dzielenie dodatkowej korekty, zdyscypli-
nowanie) – leży zawsze w gestii Biblioteki. 

A – Akceptacja

Staramy się zrozumieć i  zaakceptować 
różnorodność i rozbieżne interesy Bibliotek.

1.  Zadaniem grupy roboczej byłoby 
dzielenie się lokalnymi problemami, któ-
re utrudniają współpracę. Zrozumienie 

specyfiki konkretnej biblioteki, organizacji 
pracy i  osobliwości systemu, w  którym 
dana biblioteka pracuje pozwala łatwiej 
zaakceptować pewne rozwiązania.

2.  Ustawienie tak kont dla bibliotekarzy 
cyfrowych, aby mogli dodawać pole 
856 bez konieczności modyfikacji re-
kordu (problem „starych” rekordów 
trafiających w status Zatrzymany0). 

T – Twórcze podejście 
do bazy 

Opracowywanie nowych narzędzi uła-
twiających pracę i dzielenie się nimi.

1.  Centrum NUKAT – wdrażanie narzę-
dzi ułatwiających pracę biblioteka-
rzom katalogującym.

2.  Biblioteki współpracujące – dzielenie 
się narzędziami opracowanymi we 
własnych ośrodkach. 

3.  Współpraca przy opracowywaniu na-
rzędzi wspomagających porządkowanie 
katalogu centralnego, jak również naszych 
katalogów lokalnych.

mechanizmów systemowych bibliote-
karz popełnia mniej pomyłek, postę-
puje zgodnie z  procedurami i  potrafi 
poprawnie zinterpretować działania 
np. administratorów NUKAT. 

U – Uzgodnienia 

Wspólne decydujemy o zawartości, 
kształcie bazy i wdrażanych procedurach.

1.  Powołanie grupy roboczej pracującej 
wspólnie nad wdrożeniem RDA.

2.  Powrót do spotkań stałej grupy ro-
boczej, powołanej z  przedstawicieli 
NUKAT oraz przedstawicieli Bibliotek, 
którzy są członkami Zespołu Koordy-
nacyjnego NUKAT. 

 Zadania grupy roboczej koncentrowa-
łyby się na wypracowywaniu rozwią-
zań bieżących problemów (np. dużej 
liczby melioracji i  rekordów usuwa-
nych z  bazy NUKAT), przygotowaniu 

https://www.facebook.com/KatalogNUKAT
https://www.facebook.com/KatalogNUKAT

