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Cel prezentacji 

Wskazanie najważniejszych problemów 
związanych z opracowywaniem w katalogu 
centralnym NUKAT czasopism ukazujących się 
przed II wojną światową 



Plan prezentacji 

• wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT   

•  ogólne zasady katalogowania wydawnictw 
ciągłych w katalogu NUKAT 

• najważniejsze problemy związane z 
opracowaniem czasopism sprzed II wojny 
światowej w katalogu NUKAT 

• podsumowanie 

 



 
Czasopisma w katalogu NUKAT 

 
1995 – powstanie  Centralnego Katalogu 
Czasopism - CKTCz 
2002 – powstanie katalogu centralnego NUKAT, 
przeładowanie do NUKAT CKTCz 
Od 1993 - Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych – CKHW 

 

 Katalog NUKAT dziś 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stan ogólny* 
 

Liczba rekordów dla wydawnictw ciągłych: 68 187 
W tym: 
ukazujących się do II wojny światowej: ponad 13 000** 
 
Skopiowano 243 732 razy – jeden rekord średnio 3,57  
 
Kto kataloguje 
http://www.nukat.edu.pl/nukat/pl/statystyka.phtml?id=14&srt
=3&stid=3 
 
*Stan bazy na 07.11.11. **Ponieważ w przypadku braku danych w polach stałej długości na 
pozycjach 008/07-14 nie są podawane daty ukazywania się czasopisma, trudno ustalid liczbę 
rekordów dla wydawnictw ciągłych z określonych lat 

 
 

http://www.nukat.edu.pl/nukat/pl/statystyka.phtml?id=14&srt=3&stid=3
http://www.nukat.edu.pl/nukat/pl/statystyka.phtml?id=14&srt=3&stid=3
http://www.nukat.edu.pl/nukat/pl/statystyka.phtml?id=14&srt=3&stid=3


Kto kataloguje* 

56 bibliotek wprowadziło co najmniej jeden rekord 
1 biblioteka wprowadziła ponad 10 tys. rekordów 
15 bibliotek wprowadziło ponad 1 tys. rekordów 
„Pierwsza dziesiątka” 
KR U  12923 
GD U  7698 
WA U  7095 
LUBL KUL  4804 
LUBL U  4088 
POZN U  4069 
KR 93  3971 
Ł U  3701 
WR U  2916 
TOR U  2677 
  

*stan bazy na 10.11.11 
 



 Podstawa 

• Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla 
dokumentu ciągłego 

• Opis bibliograficzny - Wydawnictwa ciągłe PN-
N-01152-2 

• ISBD(CR): International Standard Bibliographic 
Description for Serials and Other Continuing 
Resources 

 

 



Ustalenia, baza ISSN 

• Ustalenia - http://centrum.nukat.edu.pl 

Warsztat katalogera -> Ustalenia 

• Baza ISSN – numery ISSN mogą byd nadawane 
także czasopismom starszym  

 

http://centrum.nukat.edu.pl/


Ważne 

- konsekwentne trzymanie się wspólnych zasad 
i ograniczanie własnych rozwiązao 

- dostęp do jak największego zasobu 

- wspomaganie się źródłami bibliograficznymi 

- wystrzeganie się sporządzania opisu na 
podstawie jedynego dostępnego zeszytu 

- jasna informacja o podstawie opisu 

 



 
Problemy – przygotowane rozwiązania  

 

- czasopisma sprzed 1801 roku  - koniecznośd 

uwzględniania zasad dotyczących katalogowania starych 
druków -  Zasady opisu czasopism i kalendarzy z XVII-XVIII 
wieku w katalogu NUKAT– H. Mieczkowska 
 

- jednodniówki  - w przygotowaniu propozycja rozwiązania 

problemu – B. Nałęcz 

 

 



Problemy  

- częste zmiany tytułów (m.in. spowodowane cenzurą;  w 

przypadku czasopism starszych pojawiają się tendencje, żeby pomijad 
istotne zmiany tytułu i całośd opracowywad w jednym rekordzie)  

- mutacje (trudne do ustalenia i poprawnego skatalogowania, jeżeli 

bibliotekarz nie ma dostępu do całości zasobu oraz nie korzysta z 
bibliografii) 

- dodatki (trudne do ustalenia i poprawnego skatalogowania, jeżeli 

bibliotekarz nie ma dostępu do całości zasobu oraz nie korzysta z 
bibliografii; problem dodatku samoistnego wydawniczo i niesamoistnego) 

 



Problemy – podstawa opisu 

• brak całości zasobu (opis na podstawie pojedynczego numeru 

(lub kilku numerów) oraz brak informacji o korzystaniu z dodatkowych 
źródeł) 

• brak jasnej informacji o podstawie opisu (jeżeli 

opis nie jest wprowadzony z autopsji na podstawie pierwszego numeru 
konieczne jest podawanie informacji, na jakiej podstawie został 
sporządzony)  

• niewykorzystywanie dostępnych źródeł (nawet w 

przypadku posiadania całości zasobu warto sprawdzid, jak dany tytuł 
notowany jest w bibliografii, na tej podstawie można ustalid braki w 
zasobie) 

 

 

 

 



 



 



 



Problemy - opis 

• zamieszczanie zbyt wielu informacji w 
rekordzie bibliograficznym (opis staje się nieczytelny, gubią 

się najważniejsze informacje, sugerujemy czytelnikowi, że taka metoda 
postępowania jest przyjęta)  

 



Problemy – pole 520 
 

„Pole 520 zawiera adnotację wyjaśniającą (uzupełnienie 
lub wyjaśnienie tytułu) bądź analizę dokumentacyjną 
wskazującą (zwięzłą informację o treści dokumentu, 
jego temat), podawane w przypadkach, gdy tytuł 
dokumentu wraz z dodatkami do tytułu niedostatecznie 
lub niejednoznacznie określa jego treśd i charakter.” 



Problemy – pole 520 

245 00 $a Urzędnik w Połączeniu z Prawnikiem : $b 
dwutygodnik poświęcony sprawom urzędników wszelkich 
zawodów / $c *właściciel, wydawca i odp. red. Ignacy 
Czemeryoski]. 
520 8@ $a Sprawy kolejowe, pocztowe, sądowe, 
tabularne (hipoteczne); dyetarjusze [pracownicy 
pomocniczy+, urzędnicy podatkowi, rachunkowi, salinarni 
*zawodu technicznego, górniczego i kasowego+; 
mianowania i przeniesienia. 
520 8@ $a Zaw. regularne sprawozdania Kosowskiego 
Towarzystwa Prawniczego *Kosów Pokucki+ z walnych 
zgromadzeo w Kutach. 

 



 
Problemy – brak redaktora 

 

„Przejmuje się nazwy redaktorów w opisach 
dzienników, wydawnictw naukowych i dawnych 
(ukazujących się w XIX w. i początku XX w. - do 

1918 r.)” 

 

 

 

 



 



 
Problemy - dowolnośd 

 
Uwaga - 

„Liczne zmiany red.” 

„Liczne zmiany podtyt.” 

„Liczne dodatki” 

lub odnotowywanie wszystkich zmian, 
dodatków, itp. 

 



 



 



Podsumowanie 

Wydawnictwa ciągłe wydawane przed II wojną 
światową należy tak jak pozostałe wydawnictwa 
katalogowad w katalogu NUKAT zgodnie z 
przyjętymi zasadami. Niezwykle ważne jest 
prawidłowe ustalenie podstawy opisu, praca na 
jak największym zasobie oraz korzystanie z 
bibliografii lub katalogów. 

 



Dziękujemy za uwagę! 
 

Magdalena Rowioska 
m.rowinska@uw.edu.pl 

 

Beata Kowaleczko 
b.m.kowaleczko@uw.edu.pl 

 

www.nukat.edu.pl 


