
Małgorzata Wielek-Konopka
Biblioteka Jagiellońska
malgorzata.wielek-konopka@uj.edu.pl

Standardy katalogowania gwarantem jakości informacji 
i filarem współpracy w katalogach centralnych

„Szaleństwo katalogowania”

Listy, spisy, wykazy, wyliczenia, inwentarze, katalogi… Człowiek tworzy je właściwie od zawsze, od-
czuwając potrzebę porządkowania świata. Szaleństwo katalogowania1, jak zauważa w swojej książce 
Umberto Eco, dotyczy dwóch obszarów naszego życia: sfery poetyckiej – wspomnieć tu można choćby 
barwne homeryckie wyliczenia i listy, na przykład katalog okrętów przedstawiony w Iliadzie czy bi-
blijne opisy, takie jak lista przymiotów Oblubienicy z Pieśni nad pieśniami i sfery praktycznej – czego 
przykładem jest zarówno katalog Biblioteki Aleksandryjskiej, jak również… lista zakupów. W pierwszym 
przypadku człowiek, podejmując próbę wyliczenia czegoś, czego w rzeczywistości nie potrafi nazwać, 
wypowiedzieć i policzyć, spotyka się z nieskończonością, w drugim – uporządkowanie otaczających 
go przedmiotów w pewne zbiory, utworzone według określonego klucza, ułatwia mu poruszanie się  
w materialnej rzeczywistości. 

Chociaż wykazy literackie i listy praktyczne w swej istocie są kompletnie różne, jednak mają wspól-
ną cechę, którą jest „uporządkowanie”, dążenie do nadania spójności tworzonemu zbiorowi poprzez 
stosowanie jednolitych konstrukcji i zabiegów czy to poetyckich – jak forma literacka lub rym, czy to 
praktycznych – jak porządkowanie dzieł w bibliotece według alfabetu, dziedzin wiedzy albo tworzenie 
listy zakupów poprzez grupowanie produktów z uwzględnieniem ich układu na sklepowych półkach 
(nabiał, mięso, warzywa). W każdym przypadku porządek rzeczy jest niezwykle istotny dla osiągnięcia 
zamierzonego celu. 

Katalog biblioteczny (gr. katálogos – lista) to sztandarowy przykład listy praktycznej, tworzonej 
przede wszystkim po to, aby „…wiedzieć co biblioteka posiada, co się w niej znajduje”2. Stanowi realny, 
uporządkowany według ściśle określonych kryteriów zbiór dokumentów zgromadzonych w bibliotece, 
lub, w przypadku katalogów centralnych w wielu bibliotekach. Od czasów Joachima Lelewela funk-
cje katalogu bibliotecznego zostały znacznie rozbudowane. Z prostego kartkowego rejestru książek 
przeobraził się w zautomatyzowany system biblioteczny o skomplikowanej strukturze informatycznej 
opartej na systemie licznych powiązań, zawierający informacje o rozmaitych dokumentach nie tylko pi-
śmienniczych, zapisanych na różnych nośnikach informacji. Zmieniło się naprawdę wiele, ale dążenie do 
uporządkowania informacji jest niezmienną cechą każdego katalogu bibliotecznego. To bibliotekarskie 
zamiłowanie do porządku wynika z praktyki bibliotecznej i prostego rachunku – im większy porządek, 
tym mniej czasu potrzebujemy, aby odnaleźć poszukiwany dokument. Ta zasada jest odzwierciedleniem 
reguł obowiązujących w życiu codziennym – dużo szybciej znajdziemy ulubioną koszulę, jeśli mamy sta-
rannie poukładane ubrania, ponieważ po otwarciu drzwi szafy od razu widać wszystkie rzeczy w niej 
zgromadzone. 

Im większy i bardziej zróżnicowany zbiór elementów, które chcemy „przeglądać”, tym sztuka porząd-
kowania staje się trudniejsza. Wielu tysięcy czy milionów obiektów już nie wystarczy starannie poukła-

1 Tak w tłumaczeniu T. Kwietnia brzmi tytuł książki U. Eco przygotowanej z okazji cyklu imprez Vertiges de 
  la liste zaplanowanych przez Muzeum Luwru (listopad 2009) pod kierunkiem U. Eco. Tyt. oryg.: Vertigine 

   della lista.
2 J. Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje, t. 2, Wilno 1826, s. 278.
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dać, trzeba opracować spójny system, który ułatwi nam szybkie i bezproblemowe poruszanie się wśród 
interesujących nas przedmiotów i wyłonienie spośród nich tych naprawdę cennych. „Lista praktyczna 
nigdy nie jest niespójna, pod warunkiem że wyodrębnia się kryterium konstrukcji, które nią rządzi”3. 
Sprawnie działający system musi opierać się na mocnych fundamentach, musi być zbudowany według 
ściśle określonych zasad, uwzględniających ogólnie przyjęte normy. Ta zależność, którą obserwujemy 
w różnych aspektach życia ma odniesienie również w rzeczywistości bibliotecznej. Tak jak w przypadku 
budowli sposób powiązania jej poszczególnych elementów musi uwzględniać zasady fizyki i ekonomii, 
tak zautomatyzowany system biblioteczny musi opierać się na przepisach katalogowania i stosowaniu 
przyjętych norm. 

Standardy katalogowania – rys historyczny

Od wieków filarem konstrukcji katalogów bibliotecznych są standardy katalogowania – to one odgrywa-
ją kluczową rolę w budowaniu informacji bibliograficznej, a współcześnie również prawidłowo działają-
cego zautomatyzowanego systemu informacyjno-wyszukiwawczego. Pierwsze próby uporządkowania  
i opisania zasobów bibliotecznych sięgają zamierzchłych czasów starożytnych, odległych krajów Asyrii, 
Egiptu, Grecji i związane są z historią na przykład biblioteki króla Assurbanipala – księgozbioru składa-
jącego się z około 20 tys. glinianych tabliczek pokrytych pismem klinowym. Zgromadzono w niej teksty 
z zakresu filologii, astronomii, matematyki, nauk przyrodniczych, historii, prawa i teologii, uporządkowa-
ne według treści i podzielone na działy. Inne przykłady to Biblioteka Aleksandryjska ze zbiorem około 
700 tys. zwojów i katalogiem rzeczowym Pinakes, sporządzonym przez bibliotekarza, poetę i filologa 
– Kallimacha z Cyreny, oraz Biblioteka w Pergamonie czy Biblioteka Arystotelesa i wiele innych.

Wraz z przemijaniem kolejnych epok, postępem cywilizacyjnym i wynalezieniem druku księgozbiory 
powiększały się i rosła również potrzeba opracowywania coraz to doskonalszych sposobów na ich upo-
rządkowanie i opisanie. Katalogi alfabetyczne i rzeczowe rozrastały się w oparciu o schematy postę-
powania wypracowane w praktyce. Z biegiem czasu dostrzeżono wagę spójności w zakresie tworzenia 
opisu bibliograficznego dokumentów i pojawiła się potrzeba ujednolicenia i kodyfikacji stosowanych 
zasad opracowania zbiorów. Pod koniec XIX wieku zostały opracowane zalecenia dotyczące sposobu ka-
talogowania, tzw. instrukcja pruska Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der preussischen Biblio-
theken (1899), która znalazła zastosowanie w Polsce. Od 1917 roku prace nad ustaleniami dotyczącymi 
zasad katalogowania podjął Związek Bibliotekarzy Polskich, a efektem tych prac był wydany drukiem 
w 1923 roku projekt dotyczący katalogowania alfabetycznego w bibliotekach polskich. Kolejne ważne 
daty związane z tworzeniem przepisów katalogowania w Polsce związane są z osobą Józefa Grycza, 
który na podstawie praktyki bibliotecznej i badań porównawczych polskich i zagranicznych katalogów 
bibliotecznych zaprezentowanych w artykułach: Porównanie polskich przepisów katalogowania (1926)  
i Porównanie zagranicznych przepisów katalogowania (1929), opracował Przepisy katalogowania w bibljote-
kach polskich. 1, Alfabetyczny katalog druków (1934), które stały się obowiązujące w Polsce. Na ich pod-
stawie powstały Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego (1946), które w kolejnych latach były 
kilkakrotnie aktualizowane przy współudziale Władysławy Borkowskiej i Marii Dybaczewskiej. 

Przełom wieków XIX i XX to okres, w którym zaczęto podejmować próby ujednolicania przepisów 
katalogowania na arenie międzynarodowej. W 1876 roku ukazała się pierwsza edycja Rules for a printed 
dictionary catalogue Charlesa Ammiego Cuttera, która stała się podstawą angloamerykańskich przepi-
sów katalogowania (AACR). W 1910 roku na Międzynarodowym Kongresie Bibliograficznym w Brukseli 
odbyła się pierwsza konferencja dotycząca katalogowania, a w 1927 powołana została w Edynburgu 
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA (International Federation 
of Library Associations and Institutions), która od początku swojego istnienia miała ogromny wpływ 
na opracowanie międzynarodowych standardów bibliotecznych, również w zakresie katalogowania.  
W 1954 roku na posiedzeniu Rady IFLA w Zagrzebiu utworzono Grupę Roboczą do Spraw Koordynacji 
Zasad Katalogowania. Od tego momentu rozpoczęły się intensywne prace państw członkowskich IFLA 
nad unifikacją przepisów katalogowania, czego rezultatem były „Zasady katalogowania” – tzw. „Zasa-
dy Paryskie” – przedstawione na międzynarodowej konferencji w Paryżu (International Conference on 

3 U. Eco, Szaleństwo katalogowania, Poznań 2009, s. 116.
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Cataloguing Principles) w 1961 roku. W wyniku badań porównawczych kilku bibliografii narodowych, 
prowadzonych przez ekspertów katalogowania na zlecenie UNESCO, oraz dalszych prac podjętych przez 
Komisję Katalogowania IFLA, po wielu latach dyskusji i szukania konsensusu w 1974 roku ukazało się 
pierwsze wydanie ISBD(M) International Standard Bibliographic Description for Monographic Publication 
– międzynarodowego znormalizowanego opisu bibliograficznego książek. Kolejne lata istnienia IFLA
to zacieśnianie międzynarodowej współpracy w zakresie ujednolicania zasad katalogowania, reedycje 
zaleceń ISBD, współpraca z Komitetem Technicznym ISO w tworzeniu międzynarodowych norm, stoso-
wanych w procesie katalogowania. 

Rozwiązania międzynarodowe przyjęte przez kraje członkowskie IFLA, propagowane w naszym kraju 
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – zrzeszone w IFLA, stały się podstawą prac normalizacyj-
nych prowadzonych w Polsce. Kontynuatorką ujednolicania polskich zasad katalogowania z uwzględ-
nieniem zaleceń ISBD była Maria Lenartowicz. W 1983 roku zostały wydane Przepisy katalogowania 
książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. Prace normalizacyjne z zakresu bibliografii i katalogowania podjął 
także Polski Komitet Normalizacyjny, opracowując normę PN-N-01152-00:1982 Opis bibliograficzny.  
Postanowienia ogólne i wiele innych4. Prace normalizacyjne prowadzone były w ścisłej współpracy  
z Biblioteką Narodową, której jednym z głównych zadań była i jest działalność normalizacyjna. Ujed-
nolicanie przepisów katalogowania rozszerzało się na coraz to nowe typy dokumentów – wydawnic-
twa ciągłe, muzykalia, mapy, dokumenty elektroniczne, itd., uwzględniało również normy transliteracji  
i transkrypcji, skrótów wyrazowych, terminologię, a następnie również konwersję znaków i języki infor-
macyjno-wyszukiwawcze. 

Zachodzące na całym świecie zmiany związane z automatyzacją procesów bibliotecznych, w tym 
również katalogowania, spowodowały przeniesienie katalogów kartkowych do wirtualnej rzeczywi-
stości, z czym wiązała się konieczność przystosowania obowiązujących przepisów katalogowania do 
zastosowania w komputerowych bazach katalogowych, tak aby systemy informatyczne stosowane  
w bibliotekach mogły prawidłowo zinterpretować dane i wykorzystać je do budowania informacji biblio-
graficznej. Udaną próbę opracowania formatu danych, który umożliwiłby zautomatyzowane katalogo-
wanie podjęła Biblioteka Kongresu (Library of Congress). Pierwszy format służący do zapisu i wymiany 
danych bibliograficznych powstał w Stanach Zjednoczonych w 1965 roku i otrzymał nazwę Pilot MARC 
(później zmienioną na MARC I). Równolegle prace nad formatem były prowadzone przez IFLA. W efek-
cie tych prac stworzony został uniwersalny format dla rekordu bibliograficznego pod nazwą UNIMARC. 
W kolejnych latach obydwa formaty były rozwijane, na potrzeby poszczególnych krajów tworzono ich 
odrębne wersje.

Kłopoty związane z istnieniem wielu niespójnych formatów stały się impulsem do podjęcia wysił-
ku utworzenia nowego, zintegrowanego formatu do katalogowania różnych zasobów bibliotecznych, 
zgodnego ze standardem ISBD i normami ISO. Podsumowaniem przeprowadzonych prac był doku-
ment: MARC format for bibliographic data, który ukazał się w 1980 roku (zmieniona wersja pt.: USMARC 
format for bibliographic data, 1988). Dalsze prace nad ujednolicaniem formatów USMARC, CAN/MARC  
i UKMARC doprowadziły do powstania formatu MARC 21 (MARC 21 format for bibliographic data, 1999).

Opracowania zgodnej z ISBD instrukcji tworzenia rekordu bibliograficznego przy wykorzystaniu 
technik komputerowych na potrzeby polskich bibliotek akademickich podjęła się Maria Lenartowicz, 
przy współpracy Anny Paluszkiewicz. W 1993 roku został wydany przez Wydawnictwo Stowarzyszenia  
Bibliotekarzy Polskich Format USMARC opisu katalogowego książek. Instrukcja wypełniania rekordu w VTLS. 

Szybki postęp w dziedzinie informatyki i zastosowanie w bibliotekach do opisu dokumentów i pre-
zentacji danych bibliograficznych nowych technik informatycznych otworzyło nowe możliwości, ale 
równocześnie postawiło przed bibliotekarzami wiele wyzwań. Wraz ze wzrostem tempa cywilizacyj-

4 Obszerny wykaz norm związanych z katalogowaniem znaleźć można na stronach Biblioteki Narodowej 
 w zakładce: Normalizacja http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/nfs/normalizacja, a także w prezentacji  
 W. Klenczon i G. Jaroszewicz „Bibliografia i katalogowanie w normach ISO i w zbiorze Polskich Norm”  
  przedstawionej na Seminarium poświęconemu standardom bibliograficznym i przepisom katalogowania,  
  które odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie 14 listopada 2011 roku, [online], http://www.bn.org. 
 pl/download/document/1321438629.ppt [dostęp: 2.04.2013].
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nego, publikowaniem coraz większej liczby dokumentów na stale pojawiających się nowych, bardziej 
wyszukanych nośnikach, tworzeniem wciąż doskonalszych narzędzi informatycznych i postępującym 
procesem globalizacji oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego rozpędu nabrały również prace 
normalizacyjne związane z katalogowaniem dokumentów gromadzonych w bibliotekach. Rozwój for-
matu MARC 21 dotyczył zarówno formatu rekordu bibliograficznego – pojawiły się kolejne opracowania 
dotyczące opisu różnych typów dokumentów, jak również formatu rekordu kartoteki haseł wzorcowych, 
rekordu zasobu, rekordu danych faktograficznych. 

Standardy katalogowania – aspekt terminologiczny

Czym jest właściwie standard? Co to jest norma? Czemu służy normalizacja? Jakie są blaski i cienie sto-
sowania standardów we współczesnym bibliotekarstwie? Chociaż na co dzień bibliotekarze posługują 
się tymi pojęciami bardzo często, niejednokrotnie odnosi się wrażenie, że używane są nie do końca 
świadomie lub bez uwzględnienia szerszego kontekstu. Najpierw staramy się zgłębić w gruncie rzeczy 
niełatwą sztukę katalogowania, a następnie pieczołowicie wprowadzamy w życie standardy skupiając 
się na obowiązku przestrzegania reguł – bez refleksji na temat praktycznego celu, któremu mają służyć 
wszelkie działania normalizacyjne i wdrażanie ich do bibliotecznego świata. Dlatego warto przytoczyć 
kilka definicji, z równoczesnym podkreśleniem tych elementów, które nabierają wyjątkowego znaczenia 
w kontekście standardów katalogowania.

Wikipedia:
standard „wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane 
cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu”5

Słownik języka polskiego PWN:
standardy „normy określające podstawowe wymagania stawiane czemuś”6

Słownik poprawnej polszczyzny PWN:
standard „przeciętna norma, przeciętny typ; wzorzec, model”7

standaryzacja „ustalając cechy pożądane przez odbiorców, wpływa na podniesienie jakości towarów, 
umożliwia łatwe gatunkowanie i ułatwia obrót”8

normalizacja „wprowadzenie obowiązujących norm, przepisów w zakresie pewnych czynności, 
usług, świadczeń itp.; ujednolicenie. Normalizacja ma cel dwojaki: ułatwienie i potanienie wytwa-
rzania oraz udogodnienie użytkowania”9

Słownik współczesnego języka polskiego:
standard „typowy, przeciętny model, wzorzec, gatunek jakiegoś wyrobu odpowiadający określonym 
normom, wzorzec, norma...”  
standardowy „zgodny z przyjętymi normami, nieodbiegający od norm, typowy…”10

Encyklopedia PWN:
standaryzacja – normalizacja „[łac. normalis „uregulowany”], standaryzacja, opracowywanie  
i wprowadzanie w życie norm; ma na celu m.in. zapewnienie funkcjonalności wyrobom i usługom, 
usuwanie barier w handlu, ułatwianie współpracy naukowej i technicznej”11

5 Wikipedia. Wolna encyklopedia, [online], http://pl.wikipedia.org/wiki/Standard [dostęp: 2.04.2013]. 
6 Słownik języka polskiego PWN, [online], http://sjp.pwn.pl/slownik/3061827/standardy [dostęp: 2.04.2013].
7 Słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. W. Doroszewskiego, [online], http://doroszewski.pwn.pl/ 
   haslo/standard/ [dostęp: 2.04.2013].
8 Słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. W. Doroszewskiego, [online], http://doroszewski.pwn.pl/ 
   haslo/standaryzacja/ [dostęp: 2.04.2013].
9 Słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. W. Doroszewskiego, [online], http://doroszewski.pwn.pl/ 
   haslo/ normalizacja/ [dostęp: 2.04.2013].
10  Słownik współczesnego języka polskiego, t. 4, red. nauk. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 1056.
11  Encyklopedia PWN, [online], http://encyklopedia.pwn.pl/idex.php?module=haslo&id=3948277 [2.04.2013].
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Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji:
normalizacja „działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach,  
stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych 
do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić 
problemów”
norma „dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę  
organizacyjną, ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne  
lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzające 
do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie”
konsensie „rozumie się przez to ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego  
sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte 
w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych i zbliżenia przeciwstawnych  
stanowisk”12

Przeglądając drukowane i internetowe słowniki, encyklopedie, glosariusze terminologiczne czy 
korpusy językowe znajdziemy jeszcze wiele innych definicji standardu i normalizacji. Różnią się one  
w szczegółach w zależności od sfery życia, do której będziemy odnosić te pojęcia. W kontekście tych roz-
ważań trafne wydają się zwłaszcza takie określenia jak: „wzorzec”, „wspólnie ustalone kryterium”, „ujed-
nolicenie”, „uporządkowanie”. Dla współczesnego bibliotekarstwa znacznie ważniejsze od samej istoty 
pojęć są cele, którym mają służyć wszelkie zabiegi normalizacyjne: „podniesienie jakości”, „ułatwienie 
i potanienie wytwarzania oraz udogodnienie użytkowania”, „zapewnienie funkcjonalności”, „ułatwianie 
współpracy naukowej”. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w Deklaracji Międzynarodowych Zasad Ka-
talogowania (International Cataloguing Principles), w których jako najważniejsze zasady porządkujące 
tworzenie przepisów katalogowania wymienia się przede wszystkim wygodę użytkownika, a w dalszej 
kolejności:  powszechne użycie, reprezentatywność, trafność, wystarczalność i konieczność, znaczenie, 
ekonomię, spójność i standaryzację, integrację13.

O standardach katalogowania w praktyce

Jak już wspomniano powyżej, najistotniejszy cel działań normalizacyjnych w zakresie katalogowania 
dotyczy „udogodnień użytkowania”, „podniesienia jakości” i „zapewnienia funkcjonalności”. Każdy ka-
talog biblioteczny powinien być zbudowany tak, aby korzystający z niego użytkownik mógł dowiedzieć 
się nie tylko jakie dokumenty posiada dana biblioteka, ale od razu uzyskać rzetelną, niezbyt rozbudo-
waną informację na temat ich powstania, zawartości, formy i sposobu udostępniania – temu właśnie 
ma służyć stosowanie w praktyce standardów katalogowania. O konieczności uwzględnienia przede 
wszystkim potrzeb czytelnika przy tworzeniu ujednoliconych zasad opisywania dzieł pisał już Józef 
Grycz w artykule O polskie przepisy katalogowania, zwracając uwagę na to, że „nie do tego bowiem 
służyć mają przepisy katalogowania, aby pewne dzieło bibljotekarz umiał skatalogować, lecz przedew-
szystkiem zdążać do tego powinny, aby dzieło to czytelnik mógł łatwo i pewnie w katalogu odszukać”14. 
Zautomatyzowanym systemom bibliotecznym stawiane są jeszcze wyższe wymagania ze względu na 
ich potencjalnie większe możliwości. Poprzez zastosowanie technologii informatycznych katalogi kom-
puterowe powinny oferować skuteczne wyszukiwanie pożądanych informacji przy niewielkim zasobie 
wstępnych danych. Poruszanie się po nich ma być na tyle intuicyjne, aby czytelnik w wielomiliono-
wym zbiorze dokumentów mógł odszukać legendarną wśród bibliotekarzy „książkę o historii Polski  
w niebieskiej okładce”. Ciągłe doskonalenie aparatu informacyjno-wyszukiwawczego przy równocze- 
snym uwzględnieniu potrzeb i kompetencji informacyjnych użytkowników ma na celu „zapewnienie 
funkcjonalności” systemu, a tym samym ułatwienie czytelnikowi korzystania z zasobów informacyjnych.

12 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Rozdz. 1. Przepisy ogólne. Art. 2, s. 1, [online], http://isip. 
  sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021691386 [dostęp: 2.04.2013].

13 Deklaracja Międzynarodowych Zasad Katalogowania, przetł. M. Krynicka, 2009, s. 2, [online], http://bn.org. 
  pl/download/document/1270034955 [dostęp: 2.04.2013].

14 J. Grycz, O polskie przepisy katalogowania, Kraków 1925, s. 11.
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Jak w praktyce, poprzez katalogowanie, możemy podnieść jakość przekazywanej informacji i ułatwić 
użytkownikowi korzystanie z katalogów komputerowych? Przede wszystkim należy pamiętać, że przy-
jęty przez nas sposób opracowania dokumentu, dobór zastosowanych haseł, pól i wskaźników, uwzględ-
nienie bądź pominięcie pewnych elementów opisu istotnie wpływa na proces prezentacji zapisanych 
danych oraz sposób ich przeszukiwania. Jeśli na przykład popełnimy błąd na etapie typologii dokumen-
tu i czasopismo opracujemy jako wydawnictwo zwarte, czytelnik wybierając wyszukiwanie przez indeks 
czasopism nie odnajdzie poszukiwanego dokumentu. 

Rys. 1. Niewłaściwe indeksowanie czasopisma spowodowane błędną typologią dokumentu

Literówka w pierwszych słowach tytułu zupełnie uniemożliwi wyszukanie publikacji w indeksie 
tytułowym, a także przez słowa kluczowe. Podobnie jeśli nie dodamy wariantu tytułu opracowując 
książkę, której tytuł okładkowy odmienny jest od tytułu właściwego zamieszczonego na stronie tytu-
łowej, użytkownik może uznać, że nie ma w bibliotece interesującej go publikacji. Bardzo dotkliwe dla 
czytelnika jest niejednolite, niezgodne z przepisami postępowanie w przypadku wspólnych katalogów 
komputerowych wielu instytutów czy filii bibliotek, zawierających informacje o egzemplarzach zlo-
kalizowanych w różnych miejscach. Brak uporządkowania takich samych elementów powoduje chaos  
i szum informacyjny. Tak się dzieje, gdy przy opisie całości dzieła wielotomowego wprowadzane są raz 
rekordy zasobu z dołączonymi rekordami egzemplarzy, innym razem wyłącznie rekordy egzemplarzy. 
Mniej doświadczony użytkownik otworzy wyłącznie zakładkę EGZEMPLARZE, a tym samym pominie 
egzemplarze, które są w ZASOBACH. Sytuację prezentuje przykład zamieszczony poniżej – po otwarciu 
zakładki ZASOBY widocznych jest kolejnych 14 egzemplarzy. 
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Rys. 2. Niejednolity sposób prezentacji egzemplarzy

Kilka przytoczonych przykładów oczywiście nie wyczerpuje wszystkich „kategorii” kłopotów, jakich 
może przysporzyć bibliotekarz czytelnikowi, gdy nie przestrzega przepisów katalogowania. Stosowanie 
się do przyjętych założeń, wypracowanych przez praktyków na przestrzeni wielu lat, nabiera jeszcze 
większego znaczenia w przypadku zautomatyzowanych systemów bibliotecznych. Oczywiste jest, że 
dają one dużo większe możliwości wyszukiwawcze, ale kryją w sobie również wiele pułapek. Podobnie 
jak w nowoczesnych samochodach wyposażonych w elektronikę, tak samo w katalogu komputerowym 
– dużo więcej może się popsuć, a do usunięcia usterki nie wystarczy już młotek i śrubokręt jak to było
w przypadku słynnego „malucha” czyli samochodu Fiat 126p. Skomplikowana struktura współczesnych 
systemów informacyjno-wyszukiwawczych wymaga od bibliotekarzy dużej wiedzy, wzmożonej czuj-
ności i precyzji. Aby system działał sprawnie, potrzebny jest uporządkowany rekord w formacie wy-
miennym, takim jak MARC 21, którego bazę stanowi rzetelna informacja bibliograficzna sporządzona 
zgodnie ze sztuką katalogowania i obowiązującymi zasadami, uzupełniona o liczne powiązania jakimi są 
różnego typu hasła i odsyłacze. Taki rekord powinien być sam w sobie „narzędziem”, przy użyciu którego  
czytelnik uzyska komplet potrzebnych informacji bez konieczności zapoznawania się z budową urzą-
dzenia. 

Ale na tym nie koniec… Współczesnego czytelnika nie satysfakcjonuje już przeszukiwanie – choć 
zautomatyzowanych, ale jednak pojedynczych – katalogów poszczególnych bibliotek. W erze globa-
lizacji oczekuje katalogów zintegrowanych, zawierających dane na temat obiektów zgromadzonych  
w bibliotekach na terenie całej Polski, a najlepiej świata. Łatwość przekraczania granic, zwłaszcza ta 
wirtualna sprawia, że skorzystanie z dokumentów przechowywanych w najbardziej odległych miejscach 
stało się możliwe. Bramą do ich odkrycia są zintegrowane katalogi komputerowe. 

Jaki powinien być katalog idealny? Bez trudu można wymienić kilka cech szczególnie pożądanych.  
Z pewnością powinien być kompletny, czyli zawierać opisy wszystkich dokumentów, które znajdują się 
w prezentowanym przez ten katalog zbiorze. Ale jak znaleźć czas i środki finansowe na retrokonwersję  
i przeniesienie opisów bibliograficznych publikacji z katalogów kartkowych do baz komputerowych, gdy 
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trudno nadążyć z bieżącym opracowaniem? Idealny katalog powinien oprócz tego zmieścić wszystko! 
Współczesny czytelnik chciałby odnaleźć w jednym, zintegrowanym katalogu całą światową produk-
cję wydawniczą. Tymczasem bibliotekarzy wciąż nurtuje pytanie w jaki sposób nakłonić wydawców 
do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarza obowiązkowego? Równocześnie użytkownik 
chce mieć wybór i możliwość zawężenia poszukiwań do wybranego kraju, określonego typu dokumentu, 
języka, itd. Trudno jednak powiązać ze sobą opisy katalogowe sporządzone na dwóch krańcach świata, 
nacechowane różnorodnością kulturową i kolorytem lokalnym i uniknąć przy tym dublowania meta-
danych i szumu informacyjnego. Doskonały katalog komputerowy powinien być wyposażony w takie 
funkcje, po które łatwo sięgnąć i przy pomocy których użytkownik szybko dotrze do wybranego celu. 
Ale jak wskazać właściwą drogę do każdego z wielu milionów dokumentów? Odpowiedzią na powyższe 
pytania jest ciągła troska o tworzenie wzorców postępowania i zachowanie przyjętych standardów. 

Zbudowanie naprawdę wartościowej bazy z kompletną i relewantną informacją bibliograficzną, 
zapewniającą czytelnikowi dostęp do wiadomości wiarygodnych i spełniających kryteria naukowości 
wymaga nie tylko kompetencji, ale także dostatecznych zasobów ludzkich, czasu i pieniędzy. I tutaj do-
tykamy kolejnych bardzo ważnych funkcji jakie mają spełniać normy i standardy – „ułatwienie i potanie-
nie wytwarzania” oraz „ułatwienie współpracy naukowej”. Znane powiedzenie „razem możemy więcej” 
okazuje się prawdziwe także w kontekście współpracy międzybibliotecznej w zakresie katalogowania. 
Kooperacja jest jednak możliwa i przynosi wymierne korzyści tylko przy zachowaniu określonych re-
guł. Dlatego wszystkie działania normalizacyjne w kraju i na świecie zmierzają do osiągnięcia takiego 
poziomu spójności w zakresie katalogowania, aby już nie tylko możliwe było łatwe odnalezienie poszu-
kiwanego dokumentu i uzyskanie na jego temat skondensowanej informacji o jak najwyższej jakości, 
ale również aby umożliwić wymianę (wielokrotne pobieranie gotowych opisów) i integrację utworzonej 
informacji (scalanie katalogów) w skali krajowej i międzynarodowej. Wypracowanie standardów w za-
kresie wszystkich zagadnień związanych z katalogowaniem, zarówno w obrębie norm bibliograficznych 
jak i norm stosowanych w komputerowych systemach bibliotecznych, to warunek konieczny uzyskania 
wewnętrznej spójności, a co się z tym wiąże, umożliwienia współpracy między często bardzo różnią-
cymi się ośrodkami informacji, jakimi są biblioteki, które kierują się własnymi regułami, mają rozmaite 
zadania i cele. To właśnie dzięki dopracowaniu się wspólnych rozwiązań w postaci przepisów ISBD czy 
formatu MARC 21 możliwe jest podejmowanie takich inicjatyw, jak NUKAT, KaRo, FBC, WorldCat, KVK, 
Europeana i wielu innych.  

Jak dużo problemów przysparza brak ujednolicenia przepisów katalogowania i unifikacji systemów 
wymiany informacji nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Przykładów na to jest wiele. Odrębność  
i indywidualizm – cechy gdzie indziej tak często pożądane, w świecie zautomatyzowanych bibliotek sta-
nowią wadę i powodują izolację. Przekonały się o tym na przykład biblioteki niemieckie posługujące się 
od 1973 roku własnym formatem opisu danych MAB (Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken). 
Kiedy okazało się, że format MAB nie jest kompatybilny z formatem MARC 21 i zasadami katalogowania 
AACR2, co uniemożliwiało przekazywanie opisów niemieckich do OCLC i korzystanie z zasobów amery-
kańskich, w 2004 roku Niemcy podjęli decyzję o przejściu z formatu MAB na format MARC 21.

Na gruncie polskim również można wskazać, bardzo dotkliwy w skutkach dla środowiska bibliote-
karzy dowód na to, że wyjątkowość nie jest zaletą przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie 
katalogowania. Zbyt duża odrębność i niewystarczający poziom unifikacji na wielu płaszczyznach przy-
czyniły się do podjęcia przez Bibliotekę Narodową decyzji o odstąpieniu od porozumienia w zakresie  
katalogowania w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. W efekcie polski katalog 
NARODOWY tworzony jest bez udziału Biblioteki Narodowej. 

Wspólne wypracowanie standardów, przystosowanie systemów informatycznych i akceptacja usta-
lonych norm to za mało, aby współpraca była możliwa i efektywna. Konieczne jest przede wszystkim 
poddanie się rygorowi, przestrzeganie przyjętych procedur, czyli po prostu konsekwentne wywiązy-
wanie się z umowy. Brak odpowiedniej wiedzy, wybiórcze lub nieumiejętne stosowanie norm może 
być szkodliwe bądź wręcz przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Zamiast przyspieszać prace 
będzie je spowalniać, zamiast spójnej i kompletnej informacji otrzymamy zbiór elementów zdublowa-
nych, zawierających nieprawdziwe bądź niepełne dane. O tym, że współpraca nie zawsze bywa łatwa, 
a niekiedy z powodu konieczności konsultacji z innymi ośrodkami, rozstrzygania spornych kwestii, bądź 

 54i

sprawdzania wątpliwych danych droga książki od bibliotekarza do czytelnika znacznie się wydłuża, wie-
dzą dobrze wszyscy uczestniczący czynnie we współtworzeniu katalogu NUKAT. Dlaczego tak się dzie-
je? Główna przyczyna zdarzających się niepowodzeń tkwi w nieprzestrzeganiu przyjętych standardów. 
Zwrócę uwagę tylko na kilka, spośród wielu wiążących się z tym zagadnieniem kwestii. Pierwsza z nich 
dotyczy nieprzestrzegania przyjętych procedur współpracy. Pomijanie sprawdzania obszaru roboczego 
przy tworzeniu nowych rekordów, spory o to, kto jest odpowiedzialny za modyfikację opisu,  przetrzy-
mywanie niegotowych rekordów w obszarze roboczym, itd. – wszystko to istotnie wpływa na spowol-
nienie procesu opracowania dokumentów, dublowanie rekordów, które następnie muszą być usuwane  
z bazy NUKAT-u i zastępowane w katalogach lokalnych. Tylko w lutym 2013 roku z bazy NUKAT-u zosta-
ło usuniętych 149 opisów bibliograficznych, które z powodu dubletów lub konieczności zmiany sposobu 
opracowania zostały uznane za zbędne. W wyniku konieczności wykonywania tego typu dodatkowych 
czynności koszt skatalogowania dokumentu rośnie, a opłacalność całego przedsięwzięcia maleje.    

Kolejny problem to nieumiejętne stosowanie przyjętych ustaleń, które jest przyczyną wielu du-
bletów. Zaprezentowany poniżej przykład dotyczy stosowania nieprawidłowego zapisu daty wydania  
w strefie adresu wydawniczego w sytuacji, gdy na publikacji występuje data niezgodna z faktyczną datą 
wydania dokumentu. W opisywanej książce zamieszczona została data cop. 2004, przy czym było wiele 
przesłanek wskazujących na to, że nie jest to faktyczna data wydania tego dokumentu. Publikacja wpły-
nęła do biblioteki w 2008 roku, a w bazie znajdowało się już wydanie 10 z datą wydania 2004. Ponadto 
na dokumencie zamieszczono dodatkową informację „Zamówienie 2006”, która jest potwierdzeniem,  
że data cop. 2004 nie jest faktyczną datą wydania tej publikacji.

Rys. 3. Opis bibliograficzny, uwzględniający wyłącznie datę copyright, która występuje w publikacji
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Rys. 4. Opis bibliograficzny, uwzględniający w strefie adresu wydawniczego datę copyright, występującą w pub- 
likacji, a w polu uwag faktyczną datę wydania ustaloną przez katalogującego 

Rys. 5. Opis bibliograficzny, uwzględniający wyłącznie datę wydania spoza dokumentu, ustaloną przez bibliote-
karza katalogującego
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Rys. 6. Opis bibliograficzny, uwzględniający w strefie adresu wydawniczego faktyczną datę wydania publikacji 
ustaloną przez katalogującego, a w polu uwag datę copyright z dokumentu. W oznaczeniu wydania pominięto 
informację o dodruku

Opis tego dokumentu zgodnie z ustaleniami z 23.09.2008 roku, przyjętymi przez biblioteki współpra-
cujące, powinien zawierać w strefie adresu wydawniczego obydwie daty, ze stosownym wyjaśnieniem 
w polu 500:

„W sytuacji, gdy na dokumencie występuje data niezgodna z faktyczną datą wydania dokumentu  
(copyright wydania oryginalnego, data druku), należy:

• w polach stałej długości podać datę faktyczną, 
• w polu 260 podać datę faktyczną, ustaloną przez bibliotekarza oraz najpóźniejszą datę  
   z dokumentu,
• w polu 500 podać uwagę – źródło ustalonej daty”15.

Taki zapis wydaje się najbardziej przejrzysty, rekord zawiera kompletne dane, zarówno przejęte  
z dokumentu, jak również faktyczną datę wydania ustaloną przez katalogującego, co pozwala jedno-
znacznie zidentyfikować publikację. 

15 Zmiany w opisie bibliograficznym dokumentów opracowywanych w katalogu NUKAT (obowiązują od  
  1 października 2008 r.), NUKAT, Warszawa, 23.09.2008 r., s. 2, [online], http://centrum.nukat.edu.pl/images/ 
  stories/file/ustalenia/bibliograficzne/014_opis_bibl_zmiany_2008.pdf [dostęp: 2.04.2013].
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Rys. 7. Opis bibliograficzny z zapisem daty wydania, w którym uwzględnione są zasady z ustalenia Centrum  
NUKAT z 23.09.2008 r.

Następna sytuacja wiąże się z nieodpowiednim użyciem przepisów. Na przykład, zastosowanie dla 
druku nowego reguł przyjętych wyłącznie do opracowania starych druków, w procesie współkatalo-
gowania powoduje zaburzenie komunikacji, czego rezultatem jest wielokrotna, długotrwała wymiana 
uwag pomiędzy katalogującymi z różnych bibliotek i administratorami Centrum NUKAT, którzy starają 
się być mediatorami w toczącym się sporze, jednak bez dostępu do dokumentu nie są w stanie rozstrzy-
gnąć wielu kwestii. Tymczasem w przypadku tego typu wątpliwości odwołanie się do przyjętych zasad 
katalogowania znacznie skraca czas opracowania dokumentu.

Wybiórcze traktowanie przepisów prowadzi do nieporozumień takich jak przypadek wydawnictwa 
wielotomowego Po drogach uczonych : z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. 
Kobos. W połowie lutego 2013 roku toczyła się dyskusja dotycząca zmiany sposobu katalogowania tej 
publikacji i zastąpienia pięciu rekordów sporządzonych dla pojedynczych tomów jednym opisem dla 
całości wydawnictwa wielotomowego. Propozycja modyfikacji została zaakceptowana pomimo obowią-
zującego ustalenia, które mówi, że: „podstawową metodą opisu książki wielotomowej jest sporządzenie 
odrębnych rekordów dla każdego tomu”16, a zgodnie z przyjętymi dodatkowymi rozwiązaniami sporzą-
dzenie opisu całości książki wielotomowej dopuszcza się tylko w przypadku encyklopedii, słowników, 
informatorów, oczywiście przy założeniu, że poszczególne tomy nie mają samodzielnych tytułów. Oma-
wiana publikacja nie spełniała tych warunków. Po interwencji opisy zostały przywrócone, po czym… 
po niespełna miesiącu – opisy usunięto ponownie, a po kolejnej interwencji, jeszcze tego samego dnia 
przywrócono.  

Oczywiście można, a nawet trzeba dyskutować nad słusznością przyjętych zasad, rozpatrywać po-
glądy wszystkich zainteresowanych, przyglądać się uważnie zmieniającym się potrzebom użytkowni-

16 Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, pod red. K. Grzędzińskiej, wyd. 3, Warszawa 2012,  
   p. 245, s. 19.
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ków, warunkom technologicznym systemów oraz nowym kierunkom w zakresie standaryzacji procesu 
opracowania dokumentów i być otwartym na zmiany, które pozwolą te procesy zoptymalizować, ale 
dopiero wówczas, kiedy zapadnie wspólna decyzja o przyjęciu nowych rozwiązań, można wdrażać je  
w życie – postępowanie wbrew obowiązującym regułom i nieprzestrzeganie „wspólnie ustalonych kry-
teriów” zawsze powoduje dezorientację i wprowadza chaos.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, że w tworzeniu dużych baz danych, zawierających wielomi-
lionowe zestawy metadanych niezwykle istotne staje się przywiązywanie należytej wagi do przestrze-
gania standardów związanych z poprawnym funkcjonowaniem systemów bibliotecznych. Współczesna 
technika umożliwia nam stworzenie narzędzi pomocniczych, dzięki którym można zautomatyzować 
wiele procesów, które wcześniej wymagały udziału człowieka. Narzędzia informatyczne potrzebują jed-
nak obsługi ze strony osób zaangażowanych w proces budowania informacji katalogowej w postaci 
wydawania jasnych, powtarzalnych komend, które komputer będzie mógł właściwie zinterpretować. 
Mowa tutaj o różnorakich skryptach przygotowywanych przez informatyków, dzięki którym katalogu-
jący zwolnieni są z wielu żmudnych czynności, np. z ręcznego kopiowania rekordów kartoteki haseł 
wzorcowych do baz lokalnych. Wszystkie rekordy KHW związane z pobieranym do bazy rekordem bi-
bliograficznym przekazywane są aktualnie przez NUKAT w plikach i automatycznie wgrywane do kata-
logów lokalnych bibliotek, ale aby ten proces mógł przebiegać bez zakłóceń, rekord bibliograficzny musi 
zawierać symbol biblioteki, która pobrała opis do swojej bazy. W tym konkretnym przypadku zacho-
wanie prawidłowych ustawień systemu i przestrzeganie przyjętych procedur wpływa już nie tylko na 
informację o lokalizacji dokumentu, ale ma znaczenie dla zachowania spójności kartotek wzorcowych 
na poziomie bazy lokalnej. 

Rola standardów w integracji katalogów bibliotecznych 

Znaczenie standardów staje się doskonale widoczne podczas przeprowadzania integracji katalogów 
w ramach projektów takich jak „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”. Kompatybilność systemów 
to warunek, bez którego realizacja tego typu przedsięwzięć jest niemożliwa. Kluczowym zadaniem  
w  procesie scalania danych jest ich automatyczne porównanie. W wyniku sprawnego przeprowadzenia 
tej operacji przy pomocy przygotowanych narzędzi informatycznych możliwe jest uzupełnienie zasobu 
metadanych przy równoczesnym wyeliminowaniu powtarzających się opisów tych samych publikacji. 
Tylko jednolity sposób opracowania dokumentów w różnych katalogach umożliwia poprawne zidenty-
fikowanie i powiązanie ze sobą właściwych rekordów. Im wyższy poziom uporządkowania, tym mniej 
wątpliwości i bardziej jednoznaczne wyniki porównania. 

Scalanie Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego (KKZBUJ) i Na-
rodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT rozpoczęło się w czerwcu 2010 roku, a zakoń-
czyło w listopadzie 2012 roku, faktycznie jednak prace prowadzone były już od drugiej połowy 2009 
roku i trwają nadal. Przeprowadzenie integracji baz wymagało uporządkowania metadanych w katalogu 
lokalnym Biblioteki Jagiellońskiej. Konieczne było wykonanie wielu prac, które miały na celu wyelimi-
nowanie z KKZBUJ rozbieżności i uzupełnienie brakujących elementów, potrzebnych do prawidłowego 
scalenia porównywanych danych. Dodatkowo, w związku ze stwierdzonymi podczas trwania projek-
tu nieprawidłowościami i przypadkami błędnie zastąpionych rekordów, przeprowadzone zostały prace 
kontrolne, które miały na celu ocenę skali problemu i wyeliminowanie zaistniałych błędów. Chociaż ta 
część projektu już się zakończyła, prace porządkowe i kontrolne cały czas trwają zarówno w Bibliotece 
Jagiellońskiej, jak i w katalogu NUKAT. Wspólnie staramy się przeprowadzić niezbędne melioracje, wy-
eliminować dublety i podnieść jakość scalonych rekordów, dostosowując je do obowiązujących przepi-
sów.

Nie ulega wątpliwości, że uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciu z założenia wiąże się z pew-
nym ryzykiem utraty części danych i z dużym nakładem pracy, ale wzbogacenie centralnej informacji  
o zasobach polskich bibliotek jest nie do przecenienia. Z perspektywy czasu i na podstawie doświadczeń 
związanych z uczestnictwem w projekcie, z całą pewnością można stwierdzić, że integracja baz byłaby 
o wiele łatwiejsza i efektywniejsza, gdyby poziom spójności metadanych był większy. Wiele rekordów 
musiało zostać odrzuconych ze scalania ze względu na zbyt duże rozbieżności, których w sposób au-
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tomatyczny nie można było zweryfikować. Przy ręcznej kontroli i porównaniu danych katalogowych 
z książką często okazywało się, że rekordy opisują ten sam dokument. Odmienny sposób opracowa-
nia niestety uniemożliwiał ich jednoznaczną identyfikację w procesie automatycznego porównania.  
Co więcej, nawet przy ręcznej kontroli rekordów, z powodu niejednolicie skatalogowanych publikacji 
nie zawsze możliwe było jednoznaczne stwierdzenie, czy dokument opisany w bazie lokalnej został już 
opracowany w katalogu centralnym. To powodowało dublowanie opisów lub niewłaściwe ich scalanie. 

Niemniej jednak wszystkie wykonane dotychczas analizy, prace kontrolne, porządkowe oraz śledze-
nie na bieżąco prac melioracyjnych, nieustannie prowadzonych przez administratorów Centrum NUKAT 
przy udziale bibliotek uczestniczących w scalaniu danych bibliograficznych utwierdza w przekonaniu, że 
bilans zysków i strat wypada korzystnie dla Biblioteki Jagiellońskiej i przystąpienie do projektu „NUKAT 
– Autostrada Informacji Cyfrowej” było słuszną decyzją, a trud się opłacił. W ramach tego przedsięwzię-
cia zintegrowanych zostało 119 550 rekordów bibliograficznych znajdujących się w Komputerowym  
Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ z odpowiednikami, które zawiera baza NUKAT (na ogólną liczbę 1 263 
981 scalonych rekordów) oraz przekazano do katalogu centralnego 55 233 opisów publikacji, które 
zostały wprowadzone do KKZBUJ przed rozpoczęciem współkatalogowania i dotąd nie zostały odno-
towane w katalogu centralnym (na ogólną liczbę 293 584 opisów wprowadzonych do NUKAT-u jako 
rekordy nowe).

Standardy podstawą konstrukcji zautomatyzowanych katalogów bibliotecznych

Wszystkie negatywne przykłady zaprezentowane powyżej mają na celu zwrócenie uwagi na występo-
wanie ścisłych zależności pomiędzy tworzeniem, wdrażaniem i przestrzeganiem przyjętych standardów, 
a praktyką i ostatecznym kształtem produktu, jakim jest komputerowy katalog biblioteczny. Nie unik-
niemy ludzkiej omylności, ale świadomie stosując dobre praktyki możemy zoptymalizować działania, 
podnieść efektywność i zminimalizować niepożądane skutki. Normy i zalecenia nie są wartością samą 
w sobie, ale nabierają znaczenia wówczas, gdy dzięki nim realizujemy postawione sobie zadania. Znaki 
interpunkcyjne takie jak średnik, przecinek czy kropka nie występują w bazach katalogowych jedynie  
w funkcji estetycznej, ale pełnią określone funkcje komunikacyjne i umożliwiają właściwe zinterpreto-
wanie i przetworzenie podanej treści przez narzędzia informatyczne. 

W kontekście współczesnej biblioteki tworzenie kompletnych i spójnych katalogów komputerowych, 
rządzących się jednolitymi zasadami opracowania zbiorów, to warunek konieczny sprawnego porusza-
nia się czytelnika w przestrzeni coraz większej liczby dokumentów bibliotecznych, dostępnych w coraz 
bogatszych formach, na różnych nośnikach informacji. Przestrzeganie procedur i standardów katalo-
gowania jest kluczem do zapewnienia wysokiej jakości informacji, opracowania sprawnych mechani-
zmów wyszukiwawczych, a więc wysokiej jakości obsługi użytkowników bibliotek. Im większa baza, im 
większe konsorcjum i liczba osób tworzących katalog, tym większa potrzeba przestrzegania przyjętych 
rozwiązań. Współczesny bibliotekarz, pretendujący do roli przewodnika po zasobach wiedzy, musi mieć 
świadomość tego, że budując informację katalogową wskazuje kierunek poszukiwań i to od niego zale-
ży, czy czytelnik dotrze do celu. Standardy bibliograficzne i biblioteczne są najważniejszym elementem 
konstrukcyjnym tej wyjątkowej budowli, jaką są zautomatyzowane katalogi biblioteczne.
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Abstrakty

Standardy katalogowania gwarantem jakości informacji i filarem współpracy w katalogach centralnych

Tworzenie katalogów, list, uporządkowanych według określonych reguł zbiorów informacji towarzyszy człowie-
kowi właściwie od początku świata. Było i jest elementem kultury człowieka, sposobem na uporządkowanie 
otaczającej nas rzeczywistości, co umożliwia poruszanie się w świecie w ogóle, w każdym z jego wymiarów.  
W kontekście współczesnej biblioteki tworzenie spójnych katalogów komputerowych, rządzących się jednolitymi 
zasadami opracowania zbiorów to warunek konieczny sprawnego poruszania się czytelnika w przestrzeni coraz 
większej liczby dokumentów bibliotecznych dostępnych w coraz bogatszych formach, na różnych nośnikach in-
formacji. Po co komu standardy? Na to pytanie powinien odpowiedzieć sobie współczesny bibliotekarz pretendu-
jący do roli przewodnika po zasobach wiedzy. Przestrzeganie procedur i standardów katalogowania jest kluczem 
do zapewnienia wysokiej jakości informacji, opracowania sprawnych mechanizmów wyszukiwawczych, a co za 
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tym idzie wysokiej jakości obsługi użytkowników bibliotek. Proces tworzenia, a zwłaszcza wdrażania standardów 
to trudna sztuka, zwłaszcza gdy chcemy je zastosować na szerokim polu współpracy rozwijającej się między 
bibliotekami w skali ogólnokrajowej czy międzynarodowej. Im większe konsorcjum i liczba osób tworzących ka-
talog, tym większa potrzeba przestrzegania przyjętych rozwiązań, czego dowodem jest między innymi codzienna 
praktyka współkatalogowania w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Ścisłe podporządko-
wanie się przyjętym standardom nie tylko przyczynia się do tworzenia bieżącej, profesjonalnej, uporządkowanej, 
a przez to użytecznej informacji bibliograficznej, ale także umożliwia współdziałanie w zakresie katalogowania 
oraz realizowanie projektów, takich jak na przykład „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”, dzięki którym bu-
dowane są bazy wiedzy o wielotysięcznych, a nawet wielomilionowych zbiorach bibliotecznych.

Cataloging standards as a guarantee of information quality and a pillar of cooperation in the union catalogs

The construction of catalogs or lists arranged with specific principles has accompanied mankind from its be-
ginning, being a part of culture and a method for organizing the world and helping people to move around it.  
In contemporary library context coherent library catalogs built with consistent cataloging rules become an indi-
spensable condition for successful use of quickly growing and extremely diversified library resources by library 
users.

Who needs standards? Contemporary librarians perceived as guides to knowledge resources should know the an-
swer to this question. Complying with cataloging procedures and standards is a key to high-quality information, 
development of efficient search tools and professional services offered to library users. The development and 
implementation of standards is very difficult if they are to be used in library cooperative projects on a national 
or international level. The larger the consortium and the number of catalogers building the database, the more 
urgent the need to comply with shared rules, which is clearly visible in shared cataloging performed in NUKAT 
union catalog of Polish research libraries. Following shared standards does not only help to build current, profes-
sional, ordered and useful bibliographic information, but also enables librarians to develop shared projects such 
as „NUKAT - Digital Information Highway” which enhance access to centralized information on large, geographi-
cally dispersed library resources.
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