
Irena Gruchała
Stosowanie 
hasła korporatywnego 
w  katalogu bibliotecznym 
-  historia i stan obecny

Według normy terminologicznej PN-89/ 
N-01224 hasło korporatywne to „hasło, któ
rego jedyną lub pierwszą częścią jest nazwa 
ciała zbiorowego” l . Ciało zbiorowe to organi
zacja, grupa osób, instytucja, stowarzyszenie, 
konferencja itp. występujące pod własną na- 
zwą, jednoznacznie je identyfikującą. W środo
wisku bibliotekarzy przez wiele lat hasło kor
poratywne uchodziło za trudną kwestię, dlate
go przypomnienie krótkiej historii jego stoso

wania w katalogu alfabetycznym oraz przed
stawienie aktualnych zagadnień związanych 
z użyciem tego rodzaju hasła w katalogu 
zautomatyzowanym wydaje się celowe. W ar
tykule wykorzystano doświadczenia bibliote
karzy wdrażających zintegrowane systemy bi
blioteczne Horizon, VTLS oraz wyniki ustaleń 
poczynione w trakcie prac zespołu przygoto
wującego powstanie Narodowego Uniwersal
nego Katalogu Centralnego NUKAT. Doświad
czenia bibliotekarzy stosujących hasło korpo
ratywne w katalogach zautomatyzowanych 
miały wpływ na ostateczny kształt długo ocze
kiwanej normy PN-N-01230:2001 Hasło opisu 
bibliograficznego. Hasło korporatywne.

Hasło korporatywne w  katalogu 
alfabetycznym

W Polsce o haśle korporatywnym zaczęto 
mówić i pisać dopiero na początku lat sześć
dziesiątych, wcześniej tylko nieliczne biblio
teki naukowe stosowały hasło korporatywne 
w bardzo wąskim zakresie. Zainteresowanie tą 
sprawą było wynikiem Międzynarodowej 
Konferencji IFLA na temat zasad katalogowa
nia (Paryż 1961). Jednym z omawianych za
gadnień były międzynarodowe reguły stosowa
nia hasła korporatywnego. Postanowienia 
w tej kwestii były bardzo ogólne i zostały 
przedstawione w Zasadach katalogowania 
uchwalonych na konferencji. W 1962 r. Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorganizowa
ło ogólnokrajową naradę w celu określenia 
stanowiska bibliotekarzy polskich wobec po
stanowień zawartych w Zasadach katalogowa
nia. Hasłu korporatywnemu, jako pewnej no
wości, poświęcono wiele uwagi w pracach 
przygotowawczych i w trakcie obrad. Osta
tecznie postanowiono, że hasło korporatywne 
będzie stosowane w ściśle określonym zakresie. 
Oto odpowiednie sformułowanie przyjęte na 
naradzie: „Pod autorem korporatywnym kata
loguje się oficjalne wydawnictwa ciał zbioro
wych o charakterze informacyjno-administra- 
cyjnym, jak: statut, spis członków, spis wy
kładów, sprawozdania z działalności, komuni
katy, biuletyny, okólniki, regulaminy, katalogi 
wydawnicze i księgarskie, katalogi bibliotek, 
katalogi wystaw, programy” 2.

Postanowienia Ogólnokrajowej Narady 
wprowadzono w naszej bieżącej bibliografii 
narodowej -  „Przewodniku Bibliograficznym”. 
Od 1963 r. w danej pozycji bibliograficznej 
występowało jednocześnie hasło tytułowe lub
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osobowe oraz hasło korporatywne jako hasło 
dodatkowe. Dopiero w 1969 r. zrezygnowano 
z podawania dwóch haseł do wyboru i w okre
ślonych przypadkach opis bibliograficzny opa
trywano jedynie hasłem korporatywnym 3. No
we rozwiązania stosowane w „Przewodniku 
Bibliograficznym” nie zostały przeniesione do 
katalogów alfabetycznych jako obowiązujący 
wzór postępowania, utrudnione natomiast 
było przejmowanie opisów do katalogów bi
bliotecznych prowadzonych zgodnie ze Skró
conymi przepisami katalogowania alfabetyczne
go J. Grycza i W. Borkowskiej. Przykładem 
niech będzie sposób postępowania w Biblio
tece Jagiellońskiej, gdzie przez wiele lat opisy 
z „Przewodnika Bibliograficznego” wycinano 
i naklejano na karty, a jeśli dana pozycja 
wykazywana była pod hasłem korporatyw
nym, hasło to odcinano, aby zastąpić go stoso
wnym hasłem osobowym lub tytułowym.

Pierwszą próbą podjętą, aby znormalizować 
zagadnienie autorstwa korporatywnego, były po
stanowienia zawarte w normie PN-73/N-01152 
Opis bibliograficzny. Norma ta zawiera defini
cje autora korporatywnego oraz zasady, które 
określają zakres podawania nazwy ciała zbio
rowego na początku opisu bibliograficznego. 
Opublikowanie normy nie wpłynęło w zasad
niczym stopniu na sposób prowadzenia katalo
gów alfabetycznych. Nie oznacza to jednak, że 
postanowienia normy, prace teoretyczne bib
liotekarzy oraz dyskusje nad hasłem korpora
tywnym toczące się w czasopismach zawodo
wych były bezowocne. Pod koniec lat osiem
dziesiątych określono warunki, jakie powinny 
być łącznie spełnione, aby można było opisać 
dokument pod nazwą ciała zbiorowego. Sfor
mułowała je Maria Lenartowicz w kilku ar
tykułach na temat hasła korporatywnego. Oto 
odpowiedni fragment jednego z nich:

dokument musi dotyczyć tego ciała zbio
rowego,

-  musi być ono odpowiedzialne za wydanie 
danego dokumentu,

-  ciało zbiorowe musi posiadać wyróżniają
cą je nazwę,

-  musi to być oficjalny dokument o charak
terze administracyjnym lub informacyjnym,

-  ciał zbiorowych występujących w wymie- 
nionch wyżej rolach nie może być więcej niż 
trzy” 4.

Należy dodać, że kryteria te miały obowią
zywać przy wyborze hasła pozycji głównej.

Tak przedstawiała się, zarysowana w dużym 
skrócie, polska teoria i praktyka stosowania
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hasła korporatywnego w momencie przystą
pienia bibliotek naukowych do automatyzacji 
procesów bibliotecznych. Nasilenie tego zjawi
ska przypadło na początek lat dziewięćdziesią
tych XX wieku. W wyniku automatyzacji wiele 
katalogów kartkowych zamknięto, a ich kon
tynuacje stanowią katalogi zautomatyzowane 
tworzone na zupełnie innych zasadach niż te, 
które były znane bibliotekarzom.

Hasło korporatywne w  katalogu 
zautomatyzowanym

Automatyzacja katalogów stała się okazją 
do wypełnienia zobowiązań przyjętych przez 
Polskę głosem swojej przedstawicielki na mię
dzynarodowej konferencji na temat zasad ka
talogowania w 1961 r. Dotyczy to również 
stosowania hasła korporatywnego, ponieważ 
podstawowym dokumentem w tej kwestii są 
nadal Zasady katalogowania.

Biblioteki nawiązały współpracę, aby wspól
nie wdrażać zakupione zintegrowane systemy 
biblioteczne. Przykładem bardzo dobrego 
współdziałania są biblioteki zgrupowane wo
kół oprogramowania VTLS i Horizon. Prace 
na ogół rozpoczynano od zakładania katalo
gowych baz danych, aby informacja o posiada
nych zbiorach pozwoliła je komputerowo za
mawiać i wypożyczać. Proces katalogowania 
dokumentu w systemie wykorzystującym kar
toteki haseł wzorcowych (khw) zaczyna się od 
ustalenia ujednoliconych haseł, pod którymi 
opis dokumentu będzie wyszukiwany w kata
logu. Źródłem ujednoliconych haseł dla współ
pracujących bibliotek była wspólna kartoteka 
haseł wzorcowych założona w 1993 r. na ser
werze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warsza
wie. Hasła dobierano do opisu bibliograficz
nego zawartego w rekordzie bibliograficznym 
zgodnie z instrukcją katalogowania Format 
USMARC opisu katalogowego książek autor
stwa M. Lenartowicz i współpracowników5. 
Publikacja ta powstała z myślą o bibliotekach 
akademickich wykorzystujących oprogramo
wanie VTLS, ale służyła również bibliotekom 
wdrażającym inne systemy.

Wybór hasła głównego
W sytuacji braku odpowiedniej polskiej 

normy zasady wyboru hasła korporatywnego 
opracowano na podstawie polskich doświad
czeń i przepisów katalogowania stosowanych 
w krajach, które już dawno dostosowały swoje



przepisy i normy do Zasad katalogowania. 
Bardzo ważne dla praktyki bibliotecznej było 
określenie warunków, które powinny być speł
nione przy wyborze hasła głównego oraz haseł 
dodatkowych. Wyznaczono szeroki zakres opi
sywania dokumentu pod hasłem korporatyw- 
nym. Oto odpowiedni fragment instrukcji: 
„Nazwę ciała zbiorowego podaje się w polu 
110 w opisie oficjalnego dokumentu o charak
terze administracyjnym lub informacyjnym do
tyczącym działalności danego ciała (statut, 
sprawozdanie z działalności, spis członków, 
program lub sprawozdanie z konferencji, kata
log wydawniczy itp.) oraz w opisie urzędowego 
dokumentu legislacyjnego” 6.

Chociaż wyznaczono tak szeroki zakres sto
sowania hasła korporatywnego, w początko
wym okresie tego rodzaju haseł używano bar
dzo ostrożnie, najczęściej w opisie dokumen
tów, których oficjalny charakter nie budził 
wątpliwości, np. statut, sprawozdanie z działal
ności, ale już w przypadku opisywania infor
matora czy katalogu zbiorów powstrzymywa
no się od podania nazwy ciała zbiorowego 
w haśle głównym. W miarę nabywania umie
jętności sporządzania rekordów bibliograficz
nych i w ich przejmowaniu z innych katalogów 
zauważono różnice w interpretowaniu instruk
cji, odmienne sposoby postępowania w opisie 
tych samych dokumentów. Materiał porów
nawczy stanowiły również rekordy biblio
graficzne z „Przewodnika Bibliograficznego”, 
poddane konwersji na format USMARC, chęt
nie kopiowane przez bibliotekarzy. Zaobser
wowane rozbieżności dotyczyły przede wszyst
kim zakresu stosowania nazwy ciała zbiorowe
go jako hasła głównego opisu. Okazją do 
wymiany poglądów, poczynienia pewnych 
ustaleń pozwalających budować katalogi na 
ujednoliconych zasadach były początkowo 
spotkania bibliotekarzy systemowych i ro
bocze warsztaty bibliotekarzy reprezentują
cych systemy Horizon i VTLS. W roku 1998 
grono bibliotekarzy pracujących nad ujednoli
ceniem katalogowania poszerzyło się o przed
stawicieli systemów Aleph i INNOPAC. Spot
kania odbywały się w ramach przygotowywa
nia projektu katalogu centralnego NUKAT. 
Poczynione ustalenia dotyczące między innymi 
stosowania hasła korporatywnego zostały spi
sane w celu rozpowszechnienia i stosowania 
w katalogach współpracujących bibliotek, 
a później w katalogu centralnym. Przede 
wszystkim zawężono zakres stosowania hasła 
korporatywnego do opisu dokumentów o cha

rakterze administracyjnym lub informacyjnym. 
Postanowiono, że nie będzie się stosować hasła 
korporatywnego w opisie dokumentów urzę
dowych i legislacyjnych, np. ustaw, konstytucji, 
a księgi jubileuszowe, pamiątkowe oraz do
kumenty zawierające zarówno treści o cha
rakterze oficjalnym, jak i treści historyczne, 
wspomnieniowe, również nie będą opisywane 
pod hasłem korporatywnym. Instrukcje kata
logowania, których kolejne wydania ukazały 
się pod koniec lat dziewięćdziesiątych uwzględ
niają postulaty bibliotekarzy. Informacje te 
w sposób najpełniejszy podano w instrukcji 
przeznaczonej dla bibliotekarzy pracujących 
w systemie Horizon7. Postanowienia normy 
PN-N-01230:2001 potwierdzają ustaloną już 
dawno w Polsce zasadę, że pod hasłem kor
poratywnym opisuje się tylko oficjalne doku
menty o charakterze administracyjnym lub 
informacyjnym dotyczącym działalności dane
go ciała zbiorowego. Ustalenia czynione po
między bibliotekarzami, a właściwie współpra
cującymi bibliotekami, stanowią uzupełnienie 
normy w kwestiach budzących wątpliwości 
przy dobieraniu haseł do opisu bibliograficz
nego.

Nazwie imprezy poświęcano mniej miejsca 
w literaturze fachowej i ten rodzaj nazwy 
ciała zbiorowego sprawia bibliotekarzom wy
jątkowo dużo problemów. Wspomniana już 
pierwsza instrukcja katalogowania zawiera 
ogólne zasady, według których podaje się na
zwę imprezy w haśle głównym, brak w niej 
natomiast przykładów ilustrujących powiąza
nie między sposobem zapisu wyróżniającej na
zwy imprezy w pierwszej strefie opisu biblio
graficznego a wyborem hasła głównego w polu 
111. Katalogi biblioteczne są odzwierciedleniem 
licznych rozterek bibliotekarzy w rozstrzyga
niu kwestii: hasło główne czy dodatkowe? Na 
ogół nazwa imprezy stanowiła hasło główne, 
gdy występowała w tytule właściwym, nato
miast wątpliwości pojawiały się, gdy nazwę 
imprezy podano w dodatku do tytułu, czyli na 
stronie tytułowej była umiejscowiona w nad- 
tytule lub podtytule. Sposobem rozwiązania 
tego problemu było przyjęcie w kolejnym wy
daniu instrukcji i poradniku8, zasady, aby 
nazwa imprezy poprzedzająca na głównej stro
nie tytułowej tytuł uznany za właściwy stano
wiła hasło główne. Zasada ta była mało kla
rowna, bo przy identycznym zapisie w pierw
szej strefie opisu bibliograficznego nazwa im
prezy była podawana raz w haśle głównym, raz 
w dodatkowym. Norma zawiera ostateczne
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rozstrzygnięcie tego problemu -  wyróżniająca 
nazwa imprezy stanowi hasło główne opisu 
bibliograficznego, jeżeli nazwa imprezy wystę
puje w pierwszej jego strefie: stanowi tytuł 
właściwy, jest zawarta w tytule jako jego część 
lub występuje w dodatku do tytułu.

Wybór hasła dodatkowego
Hasła dodatkowe zostały podzielone na 

obowiązkowe i fakultatywne. Początkowo po
dział ten związany był ze stosowaniem wskaź
ników towarzyszących etykiecie pola hasła do
datkowego w formacie USMARC. W nowym 
wydaniu instrukcji zrezygnowano z określe
nia rodzaju hasła dodatkowego za pomocą 
wskaźników, a wskazówki konieczne dla osób 
katalogujących podano w omówieniu zawarto
ści pola. Dla bibliotekarzy najważniejsze było 
określenie warunków, kiedy obowiązkowo na
leży podać nazwę ciała zbiorowego w haśle 
dodatkowym rekordu bibliograficznego, a kiedy 
można to zrobić, ale jest to nieobowiązkowe. 
W początkowym okresie tworzenia katalogów 
zautomatyzowanych starano się wywiązać 
przede wszystkim z podawania haseł obowiąz
kowych. Przyczyna była prosta: hasło główne 
czy dodatkowe powinno być podane w formie 
ujednoliconej, a to oznaczało na ogół koniecz
ność sporządzenia odrębnego rekordu w Cen
tralnej Kartotece Haseł Wzorcowych (CKHW) 
dla ujednoliconej nazwy ciała zbiorowego. Za
sady sporządzania hasła dodatkowego obowiąz
kowego zostały zaakceptowane przez biblio
tekarzy i nie podlegały dyskusji. Inaczej rzecz 
się miała z doborem haseł określanych jako 
fakultatywne. Z biegiem czasu, gdy przybywało 
w centralnej bazie rekordów khw, a biblio
tekarzom doświadczenia, zaczęto zauważać, że 
ciało zbiorowe pełni różne funkcje w powsta
niu dokumentu (niekoniecznie oficjalnego) 
oraz różny może być sposób zaznaczania tego 
w dokumencie. Nazwa ciała zbiorowego jako 
hasło dodatkowe fakultatywne zyskuje na zna
czeniu. Bibliotekarze dostrzegają coraz więcej 
przypadków, gdy dokumentu poszukuje się 
w katalogu pod hasłem korporatywnym. Dzie
je się tak, jeżeli w opisie bibliograficznym 
występuje nazwa: instytucji sprawczej, organi
zatora imprezy, dała zbiorowego pełniącego 
ważną rolę w wydaniu dokumentu, ciała zbio
rowego z towarzyszącym określeniem rodzaju 
współpracy (np. opracowujący, tłumacz, ilu
strator, redaktor). W normie nie sprecyzowano 
szczegółowych zasad doboru haseł dodatko
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wych fakultatywnych; nie było to bowiem jej 
zadaniem. Poczyniono natomiast pewne usta
lenia w trakcie prac nad ujednoliceniem rekor
du bibliograficznego. W opisie bibliograficz
nym najczęściej występuje nazwa instytucji 
sprawczej. Zdecydowano, że, ze względu na 
współpracę z Biblioteką Narodową, nazwę tę 
podaje się w pierwszej strefie opisu biblio
graficznego, choć jest to również możliwe 
w strefie usług. Hasło dodatkowe sporządza się 
dla wszystkich nazw instytucji sprawczych wy
mienionych w pierwszym oznaczeniu odpowie
dzialności Gdy nazwy te występują w kolej
nym oznaczeniu odpowiedzialności, hasła do
datkowe sporządzane są wyłącznie w BN. Po
zostałe biblioteki nie chciały przyjąć na siebie 
tak wielkiego obowiązku; stanowisko to jednak 
może ulec zmianie w przyszłości. Nazwy orga
nizatorów imprezy uwzględnia się w opisie 
bibliograficznym i sporządza się dla nich hasła, 
jeżeli występują na stronie tytułowej i ich 
funkcja została wyraźnie określona przez od
powiednie słowo, np. organizator, zorganizo
wane przez itp. Coraz częściej w opisywanych 
dokumentach jako współtwórcy występują cia
ła zbiorowe; hasła dodatkowe sporządza się 
przede wszystkim dla instytucji zajmujących 
się tłumaczeniami, a w pozostałych przypad
kach bierze się pod uwagę występowanie nazw 
na głównej stronie tytułowej i wkład pracy.

W przypadku opisywania dokumentu za
wierającego materiały z imprezy można spo
rządzić hasło dodatkowe, gdy wyróżniająca 
nazwa imprezy została podana w strefie uwag, 
ponieważ dane dotyczące imprezy występują 
wyłącznie we wstępie. Jeżeli został wydany 
pojedynczy referat wygłoszony na konferencji, 
której nazwa widnieje na stronie tytułowej, 
a w haśle głównym podaje się nazwę autora, 
również można sporządzić hasło dodatkowe 
dla nazwy imprezy. W katalogach zautoma
tyzowanych występują także hasła złożone 
z hasła korporatywnego i tytułu. Najczęściej 
towarzyszą one opisowi prac współwydanych, 
zawierających materiały z wielu imprez.

Uwagi końcowe
Odrębnym zagadnieniem jest forma nazwy 

ciała zbiorowego występującego w haśle i zasa
dy jej ujednolicania. Dzięki zainicjowaniu 
przez BUW prac nad tworeeniem kartotek 
haseł wzorcowych dla różnego rodzaju haseł 
opisu bibliograficznego, problem ujednolicania 
m.in. nazwy ciał zbiorowych został w dużej



mierze rozwiązany. Powstanie Centrum For
matów i Kartotek Haseł Wzorcowych w 1996 r. 
oraz wydanie publikacji Hasia osobowe, kor- 
poratywne i tytułowe przyczyniły się do roz
powszechnienia zasad ujednolicania nazwy 
ciała zbiorowego na długo przed ukazaniem się 
norm 9. Centralna baza khw jest źródłem haseł 
korporatywnych sporządzonych ogromnym 
nakładem pracy bibliotekarzy współtworzą
cych ją w procesie bieżącego katalogowania.

Obecnie hasło korporatywne jest hasłem po
wszechnie stosowanym w zautomatyzowanych 
katalogach bibliotek naukowych, a staje się wi
doczne również w katalogach bibliotek innego 
typu. Ukazanie się normy jest ważnym wydarze
niem, ale jej postanowienia są ogólne i konieczna 
jest współpraca w celu przyjęcia jednolitych 
rozwiązań, co bardzo usprawni prace biblio
tekarzy i zapewni spójność danych w katalogach. 
Praca ta w dużej mierze została wykonana 
w trakcie przygotowywania projektu katalogu 
centralnego. Katalogi bibliotek, które pierwsze 
zaczęły stosować zintegrowane systemy biblio
teczne odzwierciedlają poszukiwanie najwłaściw
szych rozwiązań. Z obecnego punktu widzenia 
wiele z nich uznalibyśmy za błędne, a ich korekta 
jest niemożliwa. Liczy się efekt końcowy: zrobio
no ogromny krok naprzód w stosowaniu hasła 
korporatywnego, a zdobyte doświadczenie moż
na było wykorzystać w pracach nad normą. 
Podczas spotkań bibliotekarzy padło wiele ar
gumentów pojawiających się już w dyskusjach 
z lat sześćdziesiątych, a to, że wypowiadali je 
młodzi bibliotekarze, dla których to odległe 
czasy, świadczy o niewątpliwym opóźnieniu 
w stosowaniu hasła korporatywnego.

Irena Gruchała jest pracownikiem Biblioteki Ja
giellońskiej.
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