
R. LXI 2011

BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

MAŁGORZATA GALOS,  ŻANETA KUBIC

RETROKONWERSJA W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ
– WCZORAJ I DZIŚ

Complete conversion of our retrospective catalogues 
has become not so much an ideal as a necessity.

Henriette D. Avram1

W 1987 roku Rada Europy powołała Grupę Roboczą ds. Katalogowania Retro-
spektywnego (Working Party on Retrospective Cataloguing), która już w 1989 roku 
sprecyzowała wskazówki dotyczące retrospektywnej konwersji katalogów bibliotecz-
nych do postaci nadającej się do automatycznego przetwarzania. Opracowanie przygo-
towane przez ekspertów z dziesięciu krajów europejskich sugeruje, że przeprowadzenie 
retrokonwersji należy traktować jako jeden z ważniejszych warunków wstępnych do 
tego, aby zasoby bibliotek mogły być dostępne w jak najkrótszym czasie jak najwięk-
szej liczbie osób2.

Według stosunkowo niedawno wydanego (2004) Dictionary for library and infor-
mation science 

„retrospektywna konwersja” (retrokonwersja) jest to proces przekształcania istniejących opi-
sów bibliografi cznych ze sporządzonej ręcznie i dającej się odczytać przez człowieka formy 
(takiej jak karta katalogowa) na formę możliwą do odczytania przez systemy zautomatyzo-
wane. […] W bardziej ogólnym sensie jest to proces przekształcania niezdigitalizowanego 
materiału źródłowego w formę cyfrową3. 

1 H.D. Avram, Retrospective conversion: a national viewpoint, „IFLA Journal” 1990, vol. 16, s. 55.
2 Council of Europe Working Party on Retrospective Cataloguing, Text of Recommendation R(89)11,19 

September 1989, „IFLA Journal” 1990, vol. 16, s. 30.
3 J.M. Rei tz, Dictionary for library and information science, London 2004, s. 616–617.
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Albo, jeszcze inaczej rzecz ujmując, retrokonwersja jest to „przełożenie opisów na 
formę, która umożliwia przetwarzanie tych opisów w systemach zautomatyzowanych4”.

Retrokonwersja powinna być działaniem celowym, a więc prowadzić do osiągnięcia 
przez bibliotekę określonych wcześniej, oczekiwanych rezultatów w postaci np.:

– poprawy usług dla użytkowników,
– poprawy sprawności działania wewnętrznych procedur bibliotecznych,
– ułatwienia zarządzania księgozbiorem,
– obniżenia kosztów utrzymania kilku różnych systemów poprzez utworzenie zin-

tegrowanego zbioru informacji o całości księgozbioru,
– ochrony zbiorów i informacji o nich5.
Ważnym etapem retrokonwersji jest wytypowanie fragmentu zbiorów, który będzie 

jej poddany. Przy czym istotne jest takie ustalenie kryteriów selekcji księgozbioru, aby 
fi nalnie proces retrokonwersji doprowadził do spełnienia założonych uprzednio celów. 
Przykładowo: dla poprawy usług typuje się księgozbiór najczęściej wykorzystywany 
przez użytkowników, zaś aby ochronić zbiory – księgozbiór najcenniejszy lub najbar-
dziej zniszczony. Po ustaleniu powyższych kryteriów należy oszacować wielkość tego 
zasobu.

W następnej kolejności należy ustalić źródła, na podstawie których będzie przepro-
wadzana retrokonwersja. Są to najczęściej katalogi kartkowe. Samo przeniesienie opisu 
bibliografi cznego dokumentu z postaci tradycyjnej, kartkowej, do postaci zapisu w for-
macie MARC może następować przynajmniej w trojaki sposób:

– przez wprowadzenie danych „z klawiatury”,
– przez przejmowanie danych z dostępnych baz i dokonywanie stosownych korekt,
– przez skanowanie kart katalogowych, a następnie przenoszenie obrazu na system 

binarny i dalej do postaci w formacie MARC6.
Ważne jest również podjęcie decyzji dotyczącej oczekiwanej jakości wprowadza-

nych rekordów bibliografi cznych. Często biblioteki decydują się na wprowadzanie 
skróconych opisów, gdyż „użytkownicy bibliotek są niecierpliwi i komputeryzacja bi-
blioteki oznacza dla nich pełne katalogi w komputerze”7. Niewątpliwie najwyższa ja-
kość rekordów bibliografi cznych zagwarantowana będzie wtedy, kiedy biblioteka zde-
cyduje się na katalogowanie retrospektywne, czyli rekatalogowanie z autopsji. Jest ono 
uznawane za szczególny rodzaj retrokonwersji, ale – niestety – również za najbardziej 
powolny i w związku z tym najbardziej kosztowny sposób na przeprowadzenie retro-
spektywnej konwersji katalogów. 

4 A.  Ogonowska, Retrokonwersja katalogów bibliotecznych, „Przegląd Biblioteczny” 1996, nr 4,
s. 265.

5 A.  Ogonowska, dz. cyt., s. 271.
6 J. Sadowska, Problemy retrokonwersji zbiorów bibliotecznych w Polsce, „Bibliotekarz” 1966,

nr 7/8, s. 3
7 M. Śl iwińska, Retrospektywna konwersja katalogów bibliotecznych za granicą, „Przegląd Biblio-

teczny” 1996, nr 4, s. 291.
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Trzeba to jednak jasno powiedzieć – retrokonwersja nigdy nie jest tanią operacją, 
ponieważ jest procesem czaso- i pracochłonnym. Stąd niezwykle istotne staje się sta-
ranne oszacowanie kosztów realizacji zaplanowanych działań, przy założeniu, że retro-
konwersja może być: 

– w całości przeprowadzona w bibliotece, przy zaangażowaniu własnych pracow-
ników. Polega ona wtedy na wyszukiwaniu i kopiowaniu rekordów bibliogra-
fi cznych z katalogu centralnego lub z zakupionych baz danych. Pozycje, dla któ-
rych nie znaleziono rekordów bibliografi cznych, kataloguje się retrospektywnie. 
Proces ten jest wtedy wydłużony w czasie, ale korzyścią tej metody jest stosun-
kowo niski koszt, jak również pełna kontrola nad przebiegiem działań.

– w całości przeprowadzona przez wyspecjalizowaną fi rmę komercyjną, np. Online 
Computer Library Center (OCLC). Biblioteka wtedy jest zobowiązana do przed-
stawienia wszystkich swoich wymagań odnośnie do jakości i zawartości rekor-
dów, jak również do sprawowania nadzoru i kontroli wykonywanej pracy. Wadą 
tej metody jest olbrzymi koszt przeprowadzenia procesu retrokonwersji, zaletą 
– brak dodatkowych obciążeń pracowników, redukcja kosztów zakupu sprzętu 
oraz brak konieczności wydzielenia miejsca na retrokonwersję w strukturze bi-
blioteki.

– przeprowadzona przy połączeniu działań własnych biblioteki i wynajętej specja-
listycznej fi rmy.

Wybór metody przeprowadzenia retrokonwersji musi gwarantować, że zostanie ona 
pomyślnie zakończona, tzn. zostaną osiągnięte jej cele. Cele te muszą być zrealizowane 
w wyznaczonym zakresie, przy określonych nakładach ludzkiej pracy i funduszy oraz 
w określonym terminie8.

Należy podkreślić, że „ogólne założenia procesu retrokonwersji, jak również szcze-
gółowe elementy tego procesu zależą od specyfi ki posiadanego księgozbioru, kwalifi -
kacji i obciążenia obowiązkami zawodowymi bibliotekarzy oraz funduszy, które biblio-
teka może przeznaczyć na retrokonwersję”9.

GŁÓWNYM ZADANIEM RETROSPEKTYWNEJ KONWERSJI KATALOGÓW JEST 
ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO ZASOBÓW, KTÓRE JUŻ WCZEŚNIEJ ZOSTAŁY 

SKATALOGOWANE10

Początki retrokonwersji w Bibliotece Jagiellońskiej sięgają lat 90. XX wieku, czyli 
momentu, kiedy rozpoczął się proces komputeryzacji. Pierwsza nieśmiała próba podjęta 

 8 A. Ogonowska, dz. cyt., s. 273.
 9 Tamże.
10 W śródtytułach wykorzystano fragmenty Zaleceń Grupy Roboczej Rady Europy ds. Retrospektywnego 

Katalogowania R(89)11 z 19 września 1989, [w:] Council of Europe Working Party on Retrospective Cata-
loguing, Text of Recommendation R(89)11, 19 September 1989, „IFLA Journal” 1990, vol. 16, s. 31.
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została w maju 1995 roku. Materiał opracowany w jej ramach obejmował druki zwarte 
i serie monografi czne wydane w latach 1992–1993. W tym czasie ok. 50% tytułów 
wydanych w 1993 roku i ponad dwa tysiące z roku 1992 znajdowało się już w katalogu 
komputerowym biblioteki, w związku z tym rozpoczęto od wprowadzenia pozostałych 
tytułów wydanych w tych latach. Wprowadzono 5155 rekordów bibliografi cznych, 
1600 rekordów egzemplarza i 450 rekordów khw. Między innymi opracowane zostały 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz serie monografi czne wydawane 
przez inne uczelnie. 

Do opracowania retrospektywnego wyznaczono druki z akcesją w ramach egzem-
plarza obowiązkowego (EO). Rekordy sporządzano na podstawie druków dostarcza-
nych z magazynu BJ w zstępującej kolejności sygnatur. Zajęto się egzemplarzem archi-
walnym, ponieważ w ciągu sygnatur archiwalnych znajdują się również wydawnictwa, 
które mają akcesję „tylko A” (jeden egzemplarz w BJ), tym samym zasób egzemplarza 
archiwalnego jest zasobem najbardziej kompletnym dla druków wydanych w Polsce. 
Dla ok. 1400 dzieł sporządzono oryginalne rekordy bibliografi czne, dla pozostałych 
tytułów opisy przejęto z bazy „Przewodnika Bibliografi cznego”11.

Sporządzano również rekordy bibliografi czne dla dzieł zwracanych do wypożyczalni 
przez czytelników, sugerując się tym, że są to tytuły częściej wypożyczane. Opisy, po-
dobnie jak wcześniej, były pobierane z bazy „Przewodnika Bibliografi cznego” lub spo-
rządzane do konkretnej książki. Retrospektywna konwersja katalogu przeprowadzona 
została wtedy w ramach grantu otrzymanego przez Bibliotekę Jagiellońską z Komitetu 
Badań Naukowych. Wkład własny Biblioteki Jagiellońskiej to dwa etaty dla pracowni-
ków zajmujących się wyłącznie retrokonwersją. 

Od roku 1995 do 2000 retrokonwersja zbiorów była prowadzona tylko w ramach 
prac zleconych, wykonywanych przez pracowników Biblioteki. W tym okresie wpro-
wadzono do bazy 20 135 rekordów bibliografi cznych, 18 528 rekordów khw i 31 700 
rekordów egzemplarza. Zrezygnowano z retrokonwersji zbiorów zwracanych przez 
czytelników, gdyż była to metoda chaotyczna i nieznajdująca potwierdzenia, że są to 
tytuły najbardziej potrzebne użytkownikowi. Opracowanie retrospektywne prowadzone 
było według kolejnych sekwensów sygnatur wydawanych z magazynu archiwalnego, 
co pokrywało się z datą wydania kolejnych dzieł. 

W latach następnych, tj. 2002–2008, retrokonwersja była przeprowadzana równo-
legle w ramach prac zleconych oraz w godzinach pracy. Była ona, podobnie jak w po-
przednim okresie, realizowana przez pracowników Oddziału Opracowania Druków 
Zwartych, Nowych, Oddziału Opracowania Czasopism oraz Sekcji Opracowania 
Technicznego Oddziału Magazynów.

Opracowano 20 893 rekordy bibliografi czne, 6725 rekordów khw i 44 895 rekordów 
egzemplarza, można więc zauważyć nieznaczną tendencję spadkową w stosunku do lat 

11  K. Sanetra, Retrokonwersja polskich zasobów bibliotecznych. Doświadczenia i przyszłość, Kraków 
29–30 kwietnia 1996, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1996, nr 2, s. 58.
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wcześniejszych. Sytuacja ta spowodowana była przede wszystkim brakiem funduszy na 
dalszą realizację retrokonwersji.

W dniu 1 października 2008 roku w Bibliotece Jagiellońskiej utworzono Sekcję 
Opracowania Retrospektywnego. Powstanie tej sekcji wiązało się z reorganizacją pra-
cy Oddziału Opracowania Druków Zwartych, Nowych. Na miejsce wcześniejszych 
Sekcji: Dokumentów Jednotomowych i Sekcji Dokumentów Wielotomowych powoła-
no Sekcję Opracowania Bieżącego i Sekcję Opracowania Retrospektywnego. W chwili 
powołania ta druga liczyła pięć osób (obecnie cztery), a zasady jej funkcjonowania 
zostały określone w zarządzeniu dyrektora BJ nr 7/2009 z dnia 21 maja 2009 roku.

Zgodnie z tym zarządzeniem w bazie Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek 
Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowywaniem retrospektywnym miały być objęte:

– druki zwarte wydane w latach 1950–1990, notowane w kartkowym Katalogu dla 
Publiczności druków zwartych i seryjnych,

– druki zwarte wydane przed 1950 rokiem, które wpłynęły do BJ po 1949 roku, no-
towane w Katalogu Podstawowym, o ile są objęte wytypowanymi ciągami syg-
natur do rekatalogowania lub ich cyfrowe kopie stanowią zasób „Jagiellońskiej 
Biblioteki Cyfrowej”.

Ustalone zostało, że dla retrospektywnie opracowywanych druków w bazie NUKAT 
zostaną sporządzone rekordy bibliografi czne oraz kartoteki haseł wzorcowych, nato-
miast w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ pojawią się rekordy zasobu 
oraz egzemplarzy.

Zarządzenie reguluje ponadto kwestie współpracy z innymi oddziałami BJ, określa 
zadania poszczególnych jednostek zaangażowanych w proces retrokonwersji i reguluje 
przepływ materiału pomiędzy nimi.

Retrospektywne opracowanie zbiorów w przypadku Biblioteki Jagiellońskiej po-
winno przebiegać zgodnie z wyznaczonymi uprzednio celami:

– obniżenie kosztów utrzymania kilku różnych systemów poprzez utworzenie zin-
tegrowanego zbioru informacji o całości księgozbioru,

– poprawa sprawności działania wewnętrznych procedur bibliotecznych,
– ułatwienie zarządzania księgozbiorem,
– poprawa usług dla użytkowników,
– ochrona zbiorów i informacji o nich.
W latach 2009–2010 pracownicy sekcji opracowali 16 275 dzieł w 16 984 wolumi-

nach.
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PRIORYTETEM POWINNO BYĆ PRZEPROWADZENIE RETROSPEKTYWNEJ 
KONWERSJI KATALOGÓW TYCH KOLEKCJI, KTÓRYCH WKŁAD W NARODOWĄ 

KULTURĘ, NAUKĘ, EDUKACJĘ I INFORMACJĘ JEST NAJWIĘKSZY

OBNIŻENIE KOSZTÓW

Celem nadrzędnym jest obniżenie kosztów utrzymania kilku różnych systemów po-
przez utworzenie zintegrowanego zbioru informacji o całości księgozbioru. W chwili 
obecnej użytkownicy BJ, zamawiając druki zwarte, zmuszeni są do korzystania z trzech 
katalogów:

– Katalogu Podstawowego (tzw. Starego, notującego dzieła wydane w latach 
1800–1949),

– Katalogu dla Publiczności (notującego dzieła wydane w latach 1950–1989),
– Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego (po 

1989 roku).
Tak zwany Stary Katalog został zainicjowany na początku XIX wieku przez Anselma 

Speisera12. Kontynuowany do roku 1949 włącznie, uzupełniany przez kolejne pokolenia 
bibliotekarzy, obecnie jest wyłączony z udostępniania. Charakterystyczne cedułkowe 
karty o rozmiarach 19 × 25 cm użytkownicy Biblioteki mogą przeglądać i przeszukiwać 
w formie zeskanowanej, dostępnej ze strony domowej BJ. Trwają prace nad ukończe-
niem indeksu, który umożliwi sprawniejsze poruszanie się po katalogu.

Stary Katalog, sporządzony na luźnych kartach umieszczonych w pudłach, już pod 
koniec lat 40. ubiegłego wieku nie był technicznie przystosowany do szerszego udo-
stępniania. Dlatego też dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej podjęła decyzję o zamknięciu 
tegoż katalogu na roku 1949. Był on jednak nadal uzupełniany o zasoby wydane przed 
1949, które wpłynęły do BJ w późniejszych latach. Równocześnie przystąpiono do two-
rzenia dwóch nowych katalogów na kartach formatu międzynarodowego – Katalogu dla 
Publiczności, przeznaczonego do bezpośredniego użytku czytelników, oraz Katalogu 
Wewnętrznego, stanowiącego kopię Katalogu dla Publiczności, mającego służyć pra-
cownikom13. Ten Katalog Wewnętrzny jest w pełni wykorzystywany przy retrokon-
wersji – karty dzieł wprowadzanych do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek 
UJ są usuwane z Katalogu Wewnętrznego i dołączane do katalogowanych książek. Na 
ich podstawie Sekcja Katalogów opatruje karty z Katalogu dla Publiczności pieczęcią 
„Kat. komp.”, co stanowi dla czytelnika jasną informację, że to dzieło należy zamawiać 
drogą elektroniczną. Katalog Wewnętrzny stanowił również podstawę do oszacowania 

12 L. Stachnik, Zarys dziejów katalogu alfabetycznego Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki 
Jagiellońskiej” XXV, 1975, s. 95.

13 Z. Łagodowa, Katalogi alfabetyczne Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1945–1972, „Biuletyn Bi-
blioteki Jagiellońskiej” XXV, 1975, s. 110.
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wielkości zasobu przeznaczonego do retrokonwersji, co zostanie omówione w dalszej 
części artykułu.

Ostatecznie przyjmuje się, że Katalog dla Publiczności notuje dzieła polskie wydane 
pomiędzy 1950 a 1989 rokiem oraz druki obce wydane pomiędzy 1950 a 1993 rokiem. 
Ta ostatnia data dla druków polskich jest wynikiem opisywanego powyżej procesu re-
trokonwersji, prowadzonego w Bibliotece Jagiellońskiej jeszcze przed utworzeniem 
Sekcji Opracowania Retrospektywnego.

Wzmiankowany już wcześniej Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ, które-
go budowa została rozpoczęta 2 stycznia 1994, notuje:

– wszystkie polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1989 roku,
– zagraniczne – wydane po 1993 roku, 
– wydawnictwa wcześniejsze oraz czasopisma – w wyborze.
Od samego początku do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ wprowa-

dzane były również opisy bibliografi czne dzieł, które wpłynęły do BJ, ale zostały wyda-
ne w latach 1800–1949. Jednak aby nie wprowadzać zamieszania, postanowiono, że dla 
tych dzieł nadal sporządzane będą karty tradycyjne, włączane do Starego Katalogu oraz 
do Katalogu Publiczności. Z praktyki tej zrezygnowano w roku 2008, kiedy to zgodnie 
z zarządzeniami dyrektora BJ nr 2/2008 oraz 3/2008 zaprzestano uzupełniania tych ka-
talogów. Głównym powodem tej decyzji był fakt dublowania informacji katalogowej 
poprzez sporządzanie rekordu bibliografi cznego w Komputerowym Katalogu Zbiorów 
Bibliotek UJ, a dodatkowo drukowanie i umieszczanie karty katalogowej w Katalogu 
Starym oraz w Katalogu dla Publiczności. 

W zamierzeniu Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek ma notować również 
wszystkie druki wydane w latach 1950–1993. Katalog Stary jest dostępny dla publicz-
ności w formie zdigitalizowanej ze strony domowej BJ. W chwili obecnej kończone są 
prace nad indeksami do zeskanowanych kart, dzięki czemu korzystanie z tego katalogu 
staje się coraz sprawniejsze. Aby zapewnić użytkownikowi dostęp przez Internet do 
informacji o całości naszych zbiorów, musimy w pierwszej kolejności wprowadzić dane 
o zawartości Katalogu dla Publiczności. W dłuższej perspektywie planuje się całkowite 
wyłączenie tego katalogu z udostępniania, a uzyskane w ten sposób pomieszczenia mają 
być przeznaczone na zwiększenie powierzchni objętej wolnym dostępem do półek.

POPRAWA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA

W celu poprawy sprawności działania wewnętrznych procedur bibliotecznych oraz 
ułatwienia zarządzania księgozbiorem podjęto decyzję o opracowaniu w pierwszej ko-
lejności tzw. dziur magazynowych (są to nieskatalogowane dzieła, pochodzące z kupna, 
darów lub wymiany, zaszeregowane w ciągu sygnatur nieobjętych retrokonwersją). Jak 
opisano w pierwszej części artykułu, na kolejnych etapach retrokonwersji w BJ typo-
wano do opracowania druki polskie, stanowiące zasób archiwalny. Uznano, że jest to 
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zasób najbardziej kompletny – po pierwsze dlatego, że jeśli dzieło jest przekazane do BJ 
w jednym egzemplarzu, to egzemplarz ten trafi a do magazynu egzemplarza archiwal-
nego, a po drugie, dzieła z tego zasobu są wypożyczane jedynie w ściśle określonych, 
sporadycznych sytuacjach.

W Magazynie Ogólnym BJ dzieła ułożone są według numerus currens, czyli nu-
meracji bieżącej. Sygnaturom archiwalnym odpowiadają sygnatury użytkowe, a dla 
tych dzieł, które pochodzą z innego źródła niż egzemplarz obowiązkowy (dary, kupno, 
wymiana), wyznaczano zwykle ciągi składające się z kolejnych pięciu tysięcy sygna-
tur. W związku z tym, że w poprzednich latach retrokonwersja wykonywana była na 
podstawie egzemplarza archiwalnego, to siłą rzeczy druki pozyskane w inny sposób 
niż egzemplarz obowiązkowy pozostały nieopracowane. Taka sytuacja utrudnia reali-
zację zamówień czytelniczych z magazynu. Ponieważ dzieła objęte tymi sygnaturami 
pochodzą głównie z początku lat 90. ubiegłego wieku, a więc ich zakres pokrywa się 
z zawartością Katalogu dla Publiczności, podjęto decyzję o opracowaniu tychże dzieł 
w pierwszej kolejności. Szacuje się, że obecnie pozostało do opracowania ok. 3500 
druków zwartych, objętych tymi szczególnymi sekwensami sygnatur. 

POPRAWA USŁUG DLA CZYTELNIKÓW

Oczywiste jest to, że wspomniane działania, tj. likwidacja Katalogu dla Publiczności 
oraz opracowanie dzieł z zakresów sygnatur, które zostały pominięte podczas przepro-
wadzanych wcześniej akcji katalogowania retrospektywnego, służą również poprawie 
usług dla czytelników. 

Od początku istnienia Sekcji rozważano również problem braku rekordów egzem-
plarzy dla dzieł pozostających w bibliotekach wydziałowych i instytutowych i przez 
nie opracowanych, dostępnych również w Bibliotece Jagiellońskiej. Spora część 
tych bibliotek już od dłuższego czasu opracowuje retrospektywnie swoje zasoby. 
Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ jest katalogiem centralnym wszystkich 
bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, obsługiwanym przez system VTLS/Virtua. Do 
tego katalogu pracownicy Sekcji Opracowania Retrospektywnego wprowadzają rekor-
dy opisu bibliografi cznego druków zwartych oraz rekordy egzemplarza posiadające lo-
kalizację w poszczególnych bibliotekach. Na wykazie egzemplarzy w Komputerowym 
Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ jest to dla czytelnika mylny sygnał, że danego dzieła 
nie ma w zbiorach BJ, co w znacznej liczbie przypadków nie jest zgodne z prawdą. 
Dlatego też od początku roku 2010 prowadzone są prace nad uzupełnianiem brakują-
cych rekordów egzemplarza z lokalizacją wskazującą na BJ. 

W pierwszej kolejności wytypowano zasób notowany przez Bibliotekę Wydziału 
Prawa. Wygenerowano listę ok. siedmiu tysięcy druków zwartych, wydanych pomię-
dzy 1950 a 1989 rokiem, a pozostających w zbiorach BWP. Na jej podstawie sprawdza 
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się, które z dzieł znajdują się również w zasobie BJ, i tworzy się odpowiednie rekordy 
zasobu oraz rekordy egzemplarzy.

Analogicznie w 2010 roku rozpoczęto akcję tworzenia brakujących rekordów eg-
zemplarzy z lokalizacją BJ dla dzieł pochodzących z księgozbioru oo. Kamedułów. 
W ramach pracy Sekcji Retrokonwersji sprowadzono z magazynu zasobu kamedulskie-
go ok. 700 woluminów druków zwartych, porównano je z opisami bibliografi cznymi 
w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, w razie potrzeby przeprowadzano 
niezbędne melioracje magazynowe lub utworzono brakujące rekordy bibliografi czne.

OCHRONA ZBIORÓW

Generalnie unika się powielania informacji, czyli wprowadzania opisów bibliogra-
fi cznych dla dzieł notowanych w Katalogu Starym, jednak dla niektórych druków zwar-
tych czyni się wyjątek. W ramach działania Sekcji Opracowania Retrospektywnego 
opracowywane są dzieła, które zostały zmikrofi lmowane lub zdigitalizowane, a ich 
wtórne wersje pozostają w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Dotyczy to głównie mi-
krofi lmów, mikrofi sz oraz płyt CD tworzonych na zamówienie czytelników lub innych 
bibliotek, ale również dzieł szczególnie cennych, pozostających w zbiorach RARA BJ. 
Po opracowaniu druki te będą całkowicie wyłączone z udostępniania. Dzieła zdigitalizo-
wane można będzie przeglądać w „Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej”, natomiast dzieła 
zmikrofi lmowane będą udostępniane w Czytelni Dokumentów Audiowizualnych. 

Nie można realizować wyznaczonych celów, nie wyliczywszy uprzednio wielkości 
zasobu, jaki ma być objęty procesem retrokonwersji. Tym bardziej że, jak napisał Derek 
Law: „retrospektywna konwersja to zajęcie dla pojedynczej osoby w małej bibliotece 
na kilkanaście lat, zaś na kilkaset lat dla największych bibliotek”14. W 2009 roku pod-
jęto więc próbę oszacowania wielkości zasobu przeznaczonego do opracowania retro-
spektywnego.

OSZACOWANIE WIELKOŚCI ZASOBU PRZEZNACZONEGO DO RETROKONWERSJI

Proces ten nigdy nie jest prosty. Bez względu na to, jaki fragment zbiorów zostanie 
wytypowany do konwersji, należy pamiętać, że liczba kart katalogowych nie odpo-
wiada liczbie sporządzonych na ich podstawie rekordów bibliografi cznych. Trzeba też 
wziąć pod uwagę fakt, że liczbę woluminów w bibliotece należy obliczać z uwzględ-
nieniem stosunku zbioru druków zwartych do zbioru wydawnictw ciągłych. Mylącym 
wskaźnikiem jest również liczba tytułów, ponieważ poszczególne tomy wydawnictw 
wielotomowych są zwykle opisywane w oddzielnych rekordach.

14 M. Śl iwińska, dz. cyt., s. 281.
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W BJ ostatecznie oszacowano wielkość zasobu przeznaczonego do retrokonwersji 
(czyli tego, który jest notowany w Katalogu dla Publiczności), łącząc trzy metody:

– analizę wpisów inwentarzowych, wykonaną przez pracowników Oddziału 
Magazynów BJ,

– analizę różnicy między stanem zbiorów druków zwartych w 1989 i 1949 roku na 
podstawie danych z tabel statystycznych, wykonaną przez mgr Krystynę Sanetrę,

– liczenie kart katalogowych, wykonane przez pracowników Oddziału Opracowa-
nia Druków Zwartych, Nowych oraz pracowników Oddziału Opracowania Przed-
miotowego.

W wyniku analizy wpisów inwentarzowych podano szacunkowe liczby rekordów 
bibliografi cznych oraz rekordów egzemplarzy (liczba rekordów egzemplarza = ~ licz-
ba sygnatur). W wykonanym zestawieniu zakresy sygnatur archiwalnych określono 
w przybliżeniu, ponieważ sygnatury egzemplarza archiwalnego nie pokrywają się z eg-
zemplarzami użytkowymi.

1986–1989 zakres sygnatur B 1 – B 45 000 (A 156001 – A 184000)
48 000 rekordów bibliografi cznych, 73 000 rekordów egzemplarzy 
 w tym:  25 000 dzieł z EO
    3 000 dzieł o akcesji tylko A
   20 000 dzieł, akcesje Kupno (K), Dary (D), Wymiana (W)

1969–1985 zakres sygnatur 650001 – 900000 (A 1 – A 156000)
268 000 rekordów bibliografi cznych, 401 000 rekordów egzemplarzy
 w tym:  133 000 dzieł z EO
    23 000 dzieł o akcesji tylko A
   112 000 dzieł, akcesje K, D, W

1950–1968 zakres sygnatur 306001 – 650000
~ 300 000 rekordów bibliografi cznych, 344 000 rekordów egzemplarzy.
W tym zakresie sygnatur inwentarz notuje w jednym ciągu sygnatury EO oraz K, D, W.
Pomiędzy egzemplarzami z lat 50. znajdują się druki z początku XX wieku, a nawet 

starsze.
Razem: 616 000 rekordów bibliografi cznych,
 818 000 rekordów egzemplarzy.

W wyniku analizy różnicy między stanem zbiorów druków zwartych w 1989 i 1949 
roku na podstawie danych z tabel statystycznych otrzymano w przybliżeniu ok. 600 
tysięcy woluminów książek (liczba rekordów egzemplarzy). Za pomocą proporcji uzy-
skanych z katalogu komputerowego K. Sanetra przyjęła założenie, że rekordy bibliogra-
fi czne stanowią ok. 75% rekordów egzemplarzy. W ten sposób oszacowała, że należy
sporządzić ok. 500 tysięcy rekordów opisu bibliografi cznego.
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W 2009 roku przeprowadzono liczenie kart umieszczonych w Katalogu Wewnętrz-
nym (odpowiadającym Katalogowi dla Publiczności). Spośród 1287 skrzynek z kartami 
wytypowano 130, przyjmując zasadę „co dziesiąta skrzynka”. Wyniki przedstawiały się 
następująco:

Średnia liczba wszystkich kart w skrzynkach – 670 sztuk.
Średnia liczba kart głównych w skrzynkach – 350 sztuk.
Średnia liczba rekordów bibliografi cznych dla jednej skrzynki – 382 (sumę tę uzy-

skano, dodając do liczby wszystkich kart głównych liczbę tomów rozpisanych na kar-
tach dla wydawnictw wielotomowych, a następnie odejmując od tej wartości liczbę 
kolejnych kart głównych dla tego samego wydania danego dzieła – czyli tzw. kolejne 
sygnatury).

Średnia liczba rekordów egzemplarza dla jednej skrzynki – 523 (sumę tę uzyska-
no, dodając liczbę wszystkich kart głównych, liczbę kart z „ramką A” (odpowiadającą 
egzemplarzom archiwalnym) oraz liczbę tomów na karcie dla dzieł wielotomowych).

Liczba wszystkich rekordów bibliografi cznych – 491 634.
Liczba wszystkich rekordów egzemplarza – 673 101.
Aby uzyskać przybliżoną liczbę wszystkich rekordów bibliografi cznych, które po-

zostają do wprowadzenia do bazy, pomnożono średnią liczbę rekordów bibliografi cz-
nych dla jednej skrzynki przez liczbę skrzynek. Analogicznie uzyskano przybliżoną 
liczbę wszystkich rekordów egzemplarza.

Na podstawie przeprowadzonego wyliczenia można wnioskować, że aby zakończyć 
rekatalogowanie Katalogu dla Publiczności, należałoby wprowadzić do bazy ok. 500 
tysięcy rekordów bibliografi cznych i ok. 680 tysięcy rekordów egzemplarza.

Przeprowadzone analizy pozwoliły stwierdzić, że dokonanie retrospektywnej kon-
wersji zasobu notowanego w Katalogu dla Publiczności to wyzwanie dla kilku pokoleń 
bibliotekarzy. Stąd pomysł wyznaczania sobie zadań na kolejne lata w zależności od 
potrzeb.

Oszacowanie wielkości zasobów opracowywanych w ramach realizacji poszczegól-
nych zadań jest przeprowadzane na bieżąco, w ramach przygotowywania planu pracy 
na poszczególne lata. I tak na rok 2011 zaplanowano:

– ostateczną likwidację „dziur magazynowych” (ok. 3500 woluminów);
– kontynuację dołączania rekordów egzemplarza do opisów bibliografi cznych dzieł 

opracowywanych przez Bibliotekę Wydziału Prawa UJ (pozostało ok. dwóch tysiący
woluminów) oraz dołączania tychże rekordów do opisów bibliografi cznych dzieł 
pochodzących z depozytowego księgozbioru oo. Kamedułów (ok. 700 woluminów).

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

W Bibliotece Jagiellońskiej retrospektywne opracowanie zbiorów prowadzone jest 
metodą rekatalogowania. Niewątpliwymi zaletami tej metody są dokładność oraz moż-
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liwość przeprowadzenia melioracji zasobu. Ma ona jednak poważne wady, a są nimi 
wydłużenie czasu opracowania oraz wysokie koszta własne.

Należy podkreślić, że przeprowadzenie procesu retrokonwersji jest bardzo kosztow-
ne bez względu na metodę, jaką zamierzamy się posłużyć. Ostateczny koszt przepro-
wadzenia retrospektywnej konwersji katalogów zależy od wszystkich czynników, które 
zostały już uprzednio omówione, a więc:

– wielkości zasobu wytypowanego do retrokonwersji,
–  decyzji, czy biblioteka wykona wszystkie potrzebne czynności sama, czy też przy 

udziale wyspecjalizowanej fi rmy,
–  metody, jaką zamierza się ten proces przeprowadzić,
– czasu, w jakim planowane jest zakończenie retrokonwersji.
Biblioteki rzadko decydują się na podjęcie tego wyzwania bez dodatkowego wspar-

cia fi nansowego ze źródeł zewnętrznych. Biblioteka Jagiellońska również podejmuje 
próby pozyskania dodatkowych funduszy na przeprowadzenie retrokonwersji. Niestety, 
różne względy formalne decydują o tym, że nie można wystąpić o środki unijne prze-
znaczone bezpośrednio na retrospektywne opracowanie zbiorów. Niemniej jednak 
większość projektów składanych przez BJ w instytucjach dysponujących funduszami 
ujmuje w swoich założeniach retrospektywne opracowanie zasobu BJ.

PROJEKT „JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA”
REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO

W ramach tego projektu powstaje sieć wirtualnych czytelni, w których sukce-
sywnie będą się pojawiać reprodukcje cyfrowe najcenniejszych, najbardziej poszuki-
wanych, a także najbardziej zniszczonych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej i całego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach dostępu online będzie mogło z nich korzystać 
nieograniczone grono czytelników, a oryginały (podstawy reprodukcji cyfrowych) zo-
staną zabezpieczone i wyłączone z udostępniania. 

Środki na realizację projektu zostały przyznane i w 2010 roku rozpoczęto jego reali-
zację. Projekt zakłada m.in. opracowanie formalne i rzeczowe druków zwartych, będą-
cych podstawą reprodukcji cyfrowej. Zgodnie z założeniami przygotowywania metada-
nych każdy druk otrzymuje opis bibliografi czny w Komputerowym Katalogu Zbiorów 
Bibliotek UJ, który następnie jest konwertowany do systemu dLibra, co sprawia, że 
Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ i „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa” 
są kompatybilne, a informacja o zbiorach jest zintegrowana. Do końca 2010 roku do 
Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ wprowadzono ok. 350 rekordów opi-
su bibliografi cznego dla dzieł zdigitalizowanych, pochodzących zarówno z Magazynu 
Ogólnego BJ, jak i ze zbiorów RARA.
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PROJEKT „LECTORIUM I SKARBIEC BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ NA MAPIE 
TURYSTYCZNEJ KRAKOWA”  W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO, DZIAŁANIE 3.2. „ROZWÓJ PRODUKTU 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”, SCHEMAT A „DZIEDZICTWO KULTUROWE

I REWALORYZACJA UKŁADÓW PRZESTRZENNYCH”

Celem ogólnym projektu „Lectorium i Skarbiec Biblioteki Jagiellońskiej na mapie 
turystycznej Krakowa” jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego 
zgromadzonego w BJ oraz przystosowanie gmachu Biblioteki do potrzeb ekspozycji 
cennych zbiorów specjalnych. Celem zaś bezpośrednim jest wdrożenie kompleksowego 
programu ochrony cennych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej przez ich konserwację, 
zabezpieczenie przed kradzieżami i utratą, stworzenie nowoczesnego systemu infor-
mowania o zabezpieczonych w projekcie zbiorach oraz udostępnienie społeczeństwu. 

Projekt został złożony w już w połowie 2009 roku, uzyskał bardzo dobrą ocenę, lecz 
ze względu na brak wystarczającej ilości środków fi nansowych trafi ł na listę rezerwową.

Projekt zakłada opracowanie retrospektywne księgozbioru podręcznego Czytelni 
Głównej BJ.

Zadanie badawcze „Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej 
i naukowo-technicznej PASSIM”

Celem zadania jest wszechstronna analiza polskich i światowych źródeł informacji 
dostępnych w Internecie, przygotowanie modelu ich agregacji, opracowanie opartego 
na badaniach użytkowników modelu funkcjonalności oraz zbudowanie platformy repo-
zytoryjnej, komunikacyjnej i hostingowej, która stanie się istotnym narzędziem kształ-
towania społeczeństwa opartego na wiedzy. System umożliwi zintegrowany dostęp do 
różnorodnych kategorii zasobów internetowych, bezpieczną archiwizację polskich za-
sobów naukowych w postaci cyfrowej oraz pozwoli na usprawnienie komunikowania 
naukowego zgodnego z tendencjami światowymi.

Środki na wykonanie zadania zostały przyznane i w roku 2010 rozpoczęto jego 
realizację. W ramach zadania część zasobu BJ zostanie opracowana retrospektywnie. 
Na bazie zasobu egzemplarza archiwalnego do końca 2010 roku wprowadzono do 
Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ ok. 3600 rekordów opisu bibliogra-
fi cznego dla druków zwartych.

WEDLE ZASAD WSPÓŁPRACY SKONWERTOWANE OPISY POWINNY BYĆ 
WYMIENIANE POMIĘDZY WSZYSTKIMI CZŁONKAMI SIECI BIBLIOTECZNEJ

Retrokonwersja jest zadaniem trudnym, czaso- i pracochłonnym. Nietrudno więc 
uwierzyć stwierdzeniu Marii Śliwińskiej, że „każdy bibliotekarz będzie przystępował 
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do retrokonwersji z założeniem dążenia do perfekcji, ale rzeczywistość […] sprowadzi 
go do roli pragmatyka”15.

Anna Ogonowska pisze, że „za najlepsze rozwiązania problemu retrokonwersji 
uznaje się:

– budowanie bibliografi i narodowych w formatach MARC (w Europie),
– budowanie katalogów centralnych”16.
„Korzyścią takiego przedsięwzięcia jest szybki przyrost liczby rekordów bibliogra-

fi cznych (katalogują wszystkie biblioteki uczestniczące w przedsięwzięciu) zawiera-
jących informacje nie tylko o krajowym piśmiennictwie, ale i obcym, ich dostępność 
i możliwość przeładowania przez wszystkie biblioteki uczestniczące”17.

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny, skupiający obecnie 92 biblioteki, został 
utworzony w 2002 roku. Ten centralny katalog polskich bibliotek naukowych i aka-
demickich jest budowany metodą współkatalogowania i stwarza bibliotekom możli-
wość wymiany starych rekordów lub opisów kartkowych na rekordy z katalogu cen-
tralnego. Maria Burchard pisze, że „jest to łatwy i mało kosztowny sposób na «bierne» 
rekatalogowanie”18. I ma rację, ponieważ w kontekście retrokonwersji kopiowanie re-
kordów bibliografi cznych przynosi korzyść, jeśli:

– rekordy można czerpać z jednego źródła,
– nie muszą tego robić pracownicy o najwyższych kwalifi kacjach,
– nie jest to związane z koniecznością tworzenia brakujących haseł khw,
– nie jest to związane z koniecznością wprowadzania poprawek do przejmowanych 

rekordów bibliografi cznych19.
W chwili obecnej wszystkie te warunki są spełnione, co bibliotekom współpracują-

cym z NUKAT-em daje możliwość kopiowania rekordów z pełnym zaufaniem, a więc 
także możliwość zatrudniania do procesu retrokonwersji osób z podstawowym przy-
gotowaniem do katalogowania. „Zatrudnieni na stałe fachowcy mogliby opracowywać 
jedynie książki, dla których rekordy bibliografi czne nie zostały jeszcze utworzone”20.

Retrokonwersja powinna być planowana w skali kraju. W 1996 roku Maria 
Lenartowicz pisała: „jak wiadomo, poważnych ogólnopolskich rozważań w tym za-
kresie dotąd się w Polsce nie podejmuje”21. 14 lat później możemy powiedzieć dokład-
nie to samo. Nic więc dziwnego, że poszczególne biblioteki próbują uporać się z tym 

15 Tamże, s. 291.
16 A. Ogonowska, dz. cyt., s. 266.
17 Tamże, s. 268.
18 M. Burchard, Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT a przemiany w bibliotekach, 

http://www.kul.lublin.pl/oldbukul/akademia/2006_12_04/nukat_po_4_latach.htm [odczyt: 28.04.2011].
19 A. Paluszkiewicz, Propozycja ułatwienia retrospektywnej konwersji katalogów współpracują-

cych bibliotek akademickich, „Przegląd Biblioteczny” 1996, nr 4, s. 319.
20 Tamże.
21 M. Lenartowicz, Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce, „Przegląd Bi-

blioteczny” 1996, nr 4, s. 259.
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problemem każda po swojemu, w miarę swoich potrzeb i możliwości. „Że grozi to 
marnotrawstwem czasu, pracy i pieniędzy – chyba nie trzeba żadnemu bibliotekarzowi 
tłumaczyć”22.

Niestety, temat retrokonwersji został w ostatnich latach zepchnięty na dalszy plan 
przez wszechobecne zagadnienie digitalizacji zasobów. Znakomita większość publi-
kacji dotyczących retrokonwersji to publikacje z lat 90. ubiegłego wieku. W chwili 
obecnej to, co dla autorów tych publikacji było pobożnym życzeniem, stało się faktem – 
bibliotekarze korzystają już od wielu lat z narzędzia najodpowiedniejszego do przepro-
wadzenia retrospektywnej konwersji naszych katalogów – istnieje NUKAT. Kolejnym 
ważnym krokiem ku zapewnieniu użytkownikom Internetu dostępu do informacji o ca-
łości zasobów bibliotek naukowych jest realizowany przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Warszawskiego od 2009 roku projekt pt. „NUKAT – autostrada informacji cyfrowej”. 
W ramach tego projektu planowana jest rozbudowa centralnej informacji w katalogu do 
ok. sześciu milionów zapisów poprzez scalenie danych wytworzonych w katalogach lo-
kalnych 30 bibliotek w okresie przed rozpoczęciem współkatalogowania23. Przy okazji 
prac nad tym projektem uzasadnione byłoby zainicjowanie ogólnopolskiego, central-
nego programu retrokonwersji, który niewątpliwie przyniósłby korzyść czytelnikom, 
a bibliotekarzom zaoszczędził zbędnego dublowania nakładów pracy.

22 Tamże, s. 260.
23 A. Wołodko, NUKAT – autostrada informacji cyfrowej – nowy projekt BUW, [w:] Elektroniczna 

Biblioteka – platforma cyfrowa SBP, http://www.ebib.info/content/view/1884/201/ [odczyt: 28.04.2011].

RETROCONVERSION IN THE JAGIELLONIAN LIBRARY – YESTERDAY AND TODAY

SUMMARY

This paper describes the process of retroconversion in the Jagiellonian Library in the course 
of the last fi fteen years. It offers an insight into the history of the methods used for retrospective 
catalogue conversion in the period before the Section of Retrospective Cataloguing had been 
established. This Section started its activity in the year 2008 as a part of the Department of 
Book Cataloguing. The paper analyzes the tasks which are currently undertaken by this Section; 
it describes the methods of work as well as various projects thanks to which the Jagiellonian 
Library has received fi nancial support. The authors of this paper have also suggested returning 
to the debate about a nationwide program of retroconversion, for which the project, known as 
“NUKAT – Highway of Digital Information” – administered by the Warsaw University Library 
– could be a good reason.


