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Wprowadzenie

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele biblio
tek naukowych i publicznych zakupiło zinteg
rowane systemy biblioteczne, aby stosując je 
gromadzić dane i dostarczać użytkownikowi 
informacji o posiadanych zbiorach. Szybko 
okazało się, że bardzo łatwo jest przejąć



rekord bibliograficzny -z jednego katalogu zau
tomatyzowanego do drugiego, a przejęty re
kord nie będzie wymagał dodatkowego opra
cowania, jeżeli zostaną spełnione następujące 
warunki: hasła podawane w rekordzie biblio
graficznym będą miały tę samą ujednoliconą 
formę, system biblioteczny w podobny sposób 
będzie obsługiwał ten sam format, przyjmie się 
jednolite zasady sporządzania opisu bibliogra
ficznego oraz doboru haseł tego opisu i innych 
punktów dostępu do rekordu. Dziś już biblio
tekarzy nie trzeba przekonywać o konieczności 
rezygnacji z własnych rozwiązań stosowanych 
w katalogach lokalnych; problemem do roz
wiązania jest opracowanie, na podstawie ist
niejących norm i przepisów, jednolitych za
sad sporządzania rekordów bibliograficznych. 
Istotne znaczenie mają uzgodnienia dotyczące: 
jednostki opisu (dla której sporządza się od
rębny rekord bibliograficzny), stopnia szczegó
łowości opisu oraz doboru punktów dostępu 
do rekordu. Dzięki prowadzonej od 1993 r. 
Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych, 
z której pobierane są hasła do rekordów bib
liograficznych, problem ich jednolitej formy 
można uznać za rozwiązany.

Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie 
szerszego grona bibliotekarzy z pracami nad 
ujednoliceniem zasad sporządzania rekordów 
bibliograficznych w Polsce, prowadzonymi 
w ostatnim czasie. Prace te są ściśle związane 
z trwającymi już od kilku lat staraniami 
o utworzenie katalogu centralnego. W artykule 
pominięto zagadnienia dotyczące zawartej 
w rekordach bibliograficznych charakterystyki 
rzeczowej dokumentów. Zagadnienia te po
winny być przedmiotem odrębnego opracowa
nia.

Historia i tryb prac nad ujednoli
ceniem zasad sporządzania 
rekordów bibliograficznych

W 1997 r. biblioteki stosujące oprogramo
wanie VTLS przygotowały projekt Wspólnego 
Katalogu Bibliotek Naukowych (WuKa), Ka
talog ten był pomyślany jako wspólna baza 
danych bibliotek stosujących oprogramowanie 
VTLS, z możliwością przystąpienia do współ
pracy bibliotek wykorzystujących inne syste
my. Głównym celem WuKa miało być ob
niżenie kosztów katalogowania, przyśpieszenie 
budowy katalogów bibliotek metodą wspól
nego katalogowania, ułatwienie retrospektyw

nej konwersji katalogów bibliotek, stworzenie 
użytkownikom warunków efektywnego wyszu
kiwania oraz usprawnienie wypożyczeń biblio
tecznych.

W ramach prac przygotowawczych Cen
trum Formatów i Kartotek Haseł Wzorco
wych (CFiKHW) zorganizowało w 1997 r. 
warsztaty, których część poświęcona była 
ujednoliceniu zasad katalogowania. Z powodu 
braku czasu przedyskutowano tylko część 
z przygotowanych do dyskusji problemów. 
Niemniej jednak pierwszy krok w kierunku 
ujednolicenia zasad sporządzania rekordów bi
bliograficznych został zrobiony. Ustalenia 
z warsztatów zostały spisane i wdrożone w lo
kalnych katalogach bibliotek, głównie stosują
cych system VTLS (w warsztatach uczestniczy
ła także przedstawicielka biblioteki stosującej 
system Horizon). Projekt utworzenia katalogu 
centralnego wzbudził zainteresowanie biblio
tek wykorzystujących inne systemy, a moż
liwość pozyskania na ten cel dotacji ożywiła 
współpracę między bibliotekami. We wrześniu 
1998 r. CFiKHW oraz Biblioteka Narodowa 
zorganizowały warsztaty na temat Ujednolico
ne zasady katalogowania książek i tworzenia 
kartotek haseł formalnych. Obrady przebiegały 
w grupach roboczych. Grupa I do spraw 
ujednoliconych zasad katalogowania książek 
miała wypracować ujednolicone zasady spo
rządzania rekordu bibliograficznego w forma
cie USMARC.

Formuła warsztatów okazała się niewystar
czająca aby przedyskutować tak szerokie za
gadnienie. Pomimo dużego zaangażowania 
uczestników (obrady przeciągały się poza czas 
określony przez organizatorów), podjęte decy
zje dotyczyły tylko części materiału będącego 
przedmiotem dyskusji. Spisane ustalenia zo
stały przedstawione na zebraniu ogólnym koń
czącym warsztaty; miały one obowiązywać 
biblioteki zamierzające w przyszłości wpro
wadzać dane do katalogu centralnego. Czas 
wdrożenia ustaleń był różny. W bibliotekach, 
które już wcześniej w ramach współpracy ujed
nolicały sposób opracowania książek, ociąga
no się z obawy, że ustalenia mogą po raz 
kolejny ulec zmianie, a to spotka się z negaty
wną oceną bibliotekarzy sporządzających re
kordy oraz nie wpłynie na spójność danych 
w katalogu. Z perspektywy kilku lat widać 
jednak, że ten etap pracy nie poszedł na marne.

Uzgodnienie 13 czerwca 2000 r. w War
szawie koncepcji Narodowego Uniwersalnego 
Katalogu Centralnego NUKat było wyda-
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rżeniem przełomowym. Prace przygotowawcze 
oraz wdrożenie i uruchomienie katalogu cen
tralnego powierzono CFiKHW Biblioteki Uni
wersyteckiej w Warszawie. Jesienią 2000 r. 
powołano nowe grupy robocze. Pierwsze spot
kanie grupy roboczej do spraw ujednolicenia 
zasad katalogowania miało miejsce 29 stycznia 
2001 r. i rozpoczęło serię spotkań poświę
conych różnym zagadnieniom dotyczącym 
sporządzania rekordu bibliograficznego dla 
książki w projektowanym katalogu centralnym. 
Ustalenia z posiedzeń prezentowane są w Inter
necie pod adresem: http://priamMmcs.lublin.pl/ar/nu- 
kat/index.html.

Proces ujednolicania zasad tworzenia rekor-. 
dów bibliograficznych składa się 7 następują
cych etapów:

-  analiza rekordów bibliograficznych utwo
rzonych w różnych katalogach dla tych sa
mych dokumentów;

-  formułowanie problemów do rozwiąza
nia;

-  opracowanie propozyqi rozwiązań zgod
nych z Polskimi Normami;

-  dyskusja grupy roboczej;
-  zapisywanie ustaleń grupy roboczej i udo

stępnianie ich na stronach www Projektu 
NUKat.

Zauważyć należy, że w pracach grupy robo
czej uwzględnia się i propaguje rozwiązania 
zgodne z najnowszymi Polskimi Normami. 
Przedmiotem zainteresowania grupy roboczej 
są też zalecenia międzynarodowe i prace pro
wadzone przez grupy robocze działające w ra
mach IFLA. Przy podejmowaniu decyzji zna
czenie ma również sposób obsługi danych 
przez systemy zautomatyzowane (w grupie ro
boczej reprezentowane są biblioteki wykorzy
stujące następujące systemy: Aleph, Horizon, 
INNOPAC i VTLS).

Opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny, który stanowi zasad
niczą część danych w rekordzie bibliograficz
nym, powinien być sporządzony zgodnie z po
stanowieniami PN-82/N-01152.01 oraz Przepisów 
katalogowania autorstwa Marii Lenartowicz. 
Obydwa te dokumenty dopuszczają różne spo
soby postępowania w określonej sytuacji. Na
leży zatem dokonać wyboru jednego spośród 
dopuszczanych w danym przypadku rozwią
zań oraz określić sposoby postępowania w nie
których przypadkach szczegółowych. Zdaniem 
autorki niniejszego artykułu proces ujednolice
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nia powinien uwzględnić następujące zagad
nienia.

Należy przyjąć jednolite zasady odnoszące 
się do całego opisu bibliograficznego, np. zasa
dy doboru elementów opisu, stosowanie skró
tów i znaków umownych. Przedmiotem usta
leń szczegółowych powinny stać się zasady 
przejmowania danych do poszczególnych stref 
opisu bibliograficznego. Zasadniczym proble
mem do rozwiązania jest ujednolicenie zasad 
opracowania książki wielotomowej, ponieważ 
zgodnie z normą i przepisami katalogowania 
można ją opisać na wiele sposobów. W katalo
gu zautomatyzowanym przyjęto metodę opisu 
na jednym poziomie. Dla każdego woluminu 
sporządza się odrębny rekord bibliograficzny. 
Dla wydawnictw encyklopedycznych, słowni
ków i innych wydawnictw, których poszczegól
ne tomy nie mają wielu cech indywidualnych 
wg dotychczasowych ustaleń sporządza się 
jeden rekord bibliograficzny na podstawie 
pierwszego tomu, natomiast wszystkie tomy 
będą wykazywane w katalogu każdej biblioteki 
zgodnie z możliwościami stosowanego systemu 
zautomatyzowanego.

Przepisy katalogowania Marii Lenartowicz 
zawierają szczegółowe zasady przejmowania 
danych do strefy tytułu i oznaczenia odpowie
dzialności, ale mimo to zaobserwowano wiele 
problemów z wyborem tytułu właściwego, np. 
w przypadku katalogowania materiałów 
z konferencji. Oprócz zasad wyboru tytułu 
właściwego i doboru dodatków do tytułu nale
ży ujednolicić również stosowane zasady dobo
ru i ustalenia kolejności oznaczeń odpowie
dzialności. Wiele niekonsekwenqi zaobserwo
wano zwłaszcza przy przejmowaniu nazw ciał 
zbiorowych do pierwszej strefy opisu.

Ustalenia dotyczące strefy wydania powinny 
zawierać rozstrzygnięcia, kiedy należy sporzą
dzić nowy rekord bibliograficzny dla dodruku, 
zarówno oznaczonego w książce jak i stwier
dzonego przez bibliotekarza.

Ujednolicenia zasad podawania danych 
w strefie adresu wydawniczego powinny doty
czyć: liczby miejsc wydania i nazw wydawcy, 
zasad przejmowania nazwy drukarni i miejsca 
druku (np. w zależności od roku wydania 
książki), formy nazw wydawców oraz podawa
nia nie występującej w książce daty wydania 
(np. łącznie z uwagą zawierającą odpowiednie 
informacje).

W strefie opisu fizycznego ujednoliceń wy
magają zasady podawania objętości i oznaczeń 
ilustracji, a w szczególności — podawania infor
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macji o stronicach nieliczbowanych i wy
różniania poszczególnych rodzajów ilustracji. 
Kolejnym ważnym zagadnieniem wymagają
cym rozstrzygnięcia jest, kiedy dane dotyczące 
dokumentu towarzyszącego trzeba podawać 
w strefie piątej, a kiedy dokument towarzyszą
cy należy opisać oddzielnie, sporządzając od
rębny rekord.

Przy zastosowaniu formatu USMARC 
(obecnie MARC21) podawanie danych w stre
fie serii wymaga szczególnej uwagi. Jeżeli są 
spełnione pewne warunki, tytuł podany w stre
fie serii pełni równocześnie funkcję dodatkowe
go punktu dostępu do rekordu bibliograficz
nego. Ustalenia dotyczące zapisu danych z tej 
strefy powinny dotyczyć przede wszystkim 
sposobu postępowania w przypadku serii o bu
dowie hierarchicznej oraz sposobów rozstrzy
gania, w jakich systuacjach dane podane 
w strefie serii stanowią hasło dodatkowe dla 
serii. Jeżeli rekord bibliograficzny zawiera opis 
jednego tomu książki wielotomowej, dane do
tyczące całości tej książki podaje się w strefie 
serii, która służy do łączenia rekordów bib
liograficznych, sporządzonych dla kolejnych 
tomów tej książki Należy ustalić zasady łącze
nia rekordów dla: tomów o tytułach zależnych 
lub niezależnych od tytułu całości, tomów 
książki wielotomowej o budowie hierarchicznej, 
tomów książki wielotomowej o zmienionym 
tytule, tomów jednego autora lub różnych 
autorów.

Ujednolicenie zapisu danych w strefie uwag 
dotyczy podawania uwag. Rozbieżności w sto
sowaniu uwag wynikają często z konieczności 
uwzględniania różnych potrzeb użytkowników 
poszczególnych bibliotek. W ustaleniach nale
ży zwrócić uwagę na nie powtarzanie w strefie 
uwag danych, które wystąpiły w innej strefie 
opisu, np. informacji o przeznaczeniu czytel
niczym, gdy stanowi ona część tytułu wła
ściwego. Należy zadecydować, czy dodatkowy 
punkt dostępu dla wariantu tytułu -  zawierają
cy np. tytuł oryginału czy tytuł okładkowy 
-  powinno się tworzyć na podstawie zawarto
ści uwagi, czy też może on taką uwagę za
stąpić. W rekordzie bibliograficznym pewne 
dane o książce są podawane w formie kodów; 
należy zadecydować, kiedy w strefie uwag 
należy podawać te dane w postaci niesfor- 
malizowanej, np. informacje o języku, z które
go przetłumaczono książkę.

W zasadach dotyczących strefy ISBN należy 
ujednolicić sposób podawania błędnego ISBN 
oraz ceny.

Dobór punktów dostępu do rekordu 
bibliograficznego

Oprócz opisu bibliograficznego, istotnymi 
danymi zawartymi w rekordzie bibliograficz
nym są punkty dostępu umożliwiające wy
szukanie rekordu w bazie. Podstawowymi 
punktami dostępu są hasła ujednolicone. Waż
nym zagadnieniem wymagającym jednolitych 
rozwiązań są zasady doboru haseł i wyboru 
hasła głównego. Ostatnio ustanowiono normy, 
w których określono zasady doboru i formuło
wania haseł: osobowych (PN-N-01229 : 1998 
Hasło opisu bibliograficznego. Hasło osobowe), 
korporatywnych {PN-N-01230 Hasło opisu bib
liograficznego. Hasło korporatywne : 2000) i ty
tułowych (PN-N-01231 Hasło opisu bibliografi
cznego. Hasło tytułowe : 2000). W tym przy
padku ważne jest omówienie i rozpropagowanie 
nowych rozwiązań, co powinno doprowadzić 
do jednoczesnego wdrożenia zasad zawartych 
w normach w katalogach współpracujących 
bibliotek. Dotyczy to zwłaszcza dwu ostatnich 
z wymienionych norm, które nie zostały jeszcze 
opublikowane. Zawierają one rozwiązania, 
które nie były dotychczas stosowane w więk
szości bibliotek polskich.

Hasła dodatkowe, zgodnie z postanowienia
mi cytowanych norm, mogą być obowiązkowe 
lub fakultatywne. Hasła obowiązkowe powin
ny być podawane w rekordzie bibliograficz
nym zgodnie z normą, ale zasady podawania 
haseł fakultatywnych muszą stać się przed
miotem dodatkowych uzgodnień między bib
liotekami. Ujednolicenie powinno dotyczyć za
równo sposobu stosowania haseł dodatko
wych, jak i ich liczby. Normy jednak mają 
charakter ogólny i zawierają typowe przykła
dy, a tymczasem bibliotekarze często stają 
przed problemem sporządzenia opisu nietypo
wo wydanej książki i dobrania do niego haseł, 
należy więc ujednolicić zasady postępowania 
w przypadkach trudnych i nie przedstawio
nych w normach i dotychczas stosowanych 
instrukcjach.

Dodatkowe punkty dostępu inne niż hasła 
ujednolicone (np. tytuł właściwy, odmiany ty
tułu występujące w różnych miejscach w książ
ce, numery ISBN, ISSN itp.) także powinny 
być przedmiotem uzgodnień. Ujednolicony po
winien być sposób ich indeksowania. W przy
padku odmian tytułu, jak już wyżej wspo
mniano, należy ustalić czy odpowiednia uwaga 
może być generowana na podstawie pola re
kordu zawierającego punkt dostępu i jaką
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formę powinno mieć wyrażenie wprowadzające 
podany w uwadze tytuł.

Uwagi końcowe

Opisane powyżej prace powinny doprowa
dzić do stworzenia systemu reguł zgodnych 
z Polskimi Normami i przepisami katalogowa
nia. Reguły te ułatwią bibliotekarzom sporzą
dzanie rekordów bibliograficznych oraz przy
czynią się do zapewnienia spójności danych 
w katalogach. Dzięki temu umożliwią też pro
wadzenie efektywnych wyszukiwań zarówno 
w katalogu centralnym, jak i w przeszukiwa
nych równocześnie (za pomocą protokołu 
Z39.50) katalogach lokalnych. Identyfikacja 
zagadnień, które wymagają ujednolicenia przy
czyni się także do właściwego zaprojektowania 
procesu scalania w katalogu centralnym da
nych pochodzących z katalogów lokalnych.

Irena Gruchała jest zastępcą kierownika Oddziału 
Opracowania Druków Zwartych -  Nowych Biblioteki 
Jagiellońskiej.
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