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WCZORAJ, DZIĝ I JUTRO – OPRACOWANIE DRUKÓW ZWARTYCH
W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Abstract: Since the foundation of ŁódĨ University Library the cataloguing of monographs,
i.e. nonserial publications, has been a two-stage process. Alphabetical cataloguing has been
conducted in accordance with strict cataloguing rules and successively introduced standards.
Subject indexing has been carried out by reference to the detailed subject catalogue in order
to maintain uniformity and consistency of headings used and created. This was made possible by
the use of a paper dictionary of subject headings, presenting the catalogue state in the form of
headlines, and by the use of indexes of personal and geographical names.
The integrated library system HORIZON, which has been implemented at ŁódĨ University
Library, as well as the automated online catalogue offer many new possibilities. Currently the
MARC 21 format is applied to monograph cataloguing, and data are stored and presented in the
form of subject headings authority files. The advanced information retrieval language KABA is
presently used for subject indexing.
Słowa kluczowe: katalogowanie, opis bibliograficzny, druki zwarte, kartoteki haseł
wzorcowych, jĊzyki haseł przedmiotowych

WstĊp
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi została powołana do Īycia przez
Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Łódzkiego 11 lutego 1945 r. PracĊ trzeba
było zaczynaü od podstaw, poniewaĪ brakowało lokalu, ksiĊgozbioru i pracowników. Dopiero od 1960 r. biblioteka posiadała własny gmach, przy ul. Jana
Matejki, który choü w momencie otwarcia był przestronny i nowoczesny, juĪ
pod koniec XX w. okazał siĊ za ciasny dla szybko przybywających woluminów.
Dobudowany nowy gmach został otwarty dla uĪytkowników w 2006 r.1
Zadaniem kaĪdej biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i udostĊpnianie
zgromadzonych dokumentów. W naszym artykule skoncentrujemy siĊ na przeszłoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszłoĞci opracowania druków zwartych.
1
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Kalendarium, oprac. M. Kowalska, [w:] O nauce, dokumentach i informacji w bibliotekach Uniwersytetu Łódzkiego, red. S. Kurek-KokociĔska, ŁódĨ
2008, s. 9.
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Katalogowanie jest jednym z elementów działalnoĞci bibliotecznej, polegającym na sporządzaniu opisów katalogowych dokumentów, aby uĪytkownik
mógł z nich skorzystaü.

Początki katalogowania w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
Opis bibliograficzny w naszej bibliotece zawsze był, jest i bĊdzie sporządzany według przepisów, zaleceĔ, norm czy formatów obowiązujących w danym
okresie historycznym. Kiedy biblioteka organizowała siĊ, ukazało siĊ pierwsze
wydanie Przepisów katalogowania alfabetycznego2 Józefa Grycza.
W początkowym okresie działalnoĞci biblioteki dokumenty opracowywaliĞmy wiĊc na podstawie pierwszego, a w póĨniejszych latach na kolejnych
edycjach przepisów, których ukazało siĊ szeĞü wydaĔ. Sporządzane opisy
katalogowe wymieniały cechy wydawniczo-formalne, niezbĊdne do zidentyfikowania dzieła. Pierwsze karty do katalogu były zapisywane jednostronnie
pismem rĊcznym.
Karta główna reprezentowała w katalogu alfabetycznym posiadany przez
bibliotekĊ egzemplarz druku zwartego, zawierała jego pełny opis katalogowy
oraz sygnaturĊ w prawym górnym rogu. Oprócz kart głównych w katalogu
znajdowały siĊ karty pomocnicze, tj. kartki cząstkowe i odsyłacze róĪnego typu:
całkowite i uzupełniające (rys. 1–6).

Dalsze prace nad standaryzacją przepisów katalogowania
i ich zastosowanie w BUŁ
JuĪ w drugiej połowie ubiegłego wieku, kiedy opracowywano zbiory według kolejnych poprawionych i uzupełnionych wydaĔ Skróconych Przepisów…
J. Grycza i W. Borkowskiej3, bibliotekarstwo na Ğwiecie osiągnĊło wysoki
poziom ujednolicenia zasad katalogowania. JednoczeĞnie, coraz wiĊkszej wagi
zaczĊły nabieraü kwestie współpracy i współdziałania w ramach tworzonych
sieci i systemów informacyjnych. Wówczas utworzono narodowe i miĊdzynaroową agencjĊ standaryzacyjną – ISO4. Standaryzacją zasad katalogowania zajĊła
siĊ IFLA5 oraz UNESCO6.
2

J. G r y c z, W. B o r k o w s k a, Skrócone przepisy katalogowania, Warszawa 1946.
Ibidem.
4
International Organization for Standardization.
5
The International Federation of Library Associations and Institutions.
6
J. W o ł o s z, Standardy europejskie w dziedzinie bibliotekarstwa, [w:] Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejĞcia do Unii Europejskiej, red. M. Szyszko, Warszawa 2001, s. 19.
3
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Rys. 1. Odsyłacz całkowity z katalogu kartkowego BUŁ
ħ r ó d ł o: Katalog kartkowy BUŁ.

Rys. 2. Odsyłacz całkowity z katalogu kartkowego BUŁ
ħ r ó d ł o: jak na rys. 1.

Rys. 3. Odsyłacz pełniący funkcjĊ odsyłacza uzupełniającego w katalogu kartkowym BUŁ
ħ r ó d ł o: jak na rys 1.
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Rys. 4. Opis katalogowy z katalogu kartkowego BUŁ
ħ r ó d ł o: jak na rys. 1.

Rys. 5. Karta pomocnicza w katalogu kartkowym BUŁ
ħ r ó d ł o: jak na rys. 1.

Rys. 6. Opis bibliograficzny z katalogu kartkowego BUŁ
ħ r ó d ł o: jak na rys. 1.
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W roku 1974 ukazało siĊ pierwsze wydanie ISBD(M)7. NadrzĊdnym celem
ISBD(M) było usprawnienie miĊdzynarodowej wymiany informacji poprzez
ujednolicenie zasad sporządzania opisów bibliograficznych. Chodziło o to, by
opisy:
– były zrozumiałe bez wzglĊdu na kraj i jĊzyk,
– sporządzone w jednym kraju mogły byü wykorzystywane w innych,
– sporządzone w postaci pisemnej lub drukowanej mogły byü przekształcone na formĊ czytelną dla maszyny.
Pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich podjĊto prace zmierzające do przygotowania nowej polskiej instrukcji katalogowania. W 1983 r.
ukazała siĊ tylko jej czĊĞü pierwsza pt. Przepisy katalogowania ksiąĪek, cz. 1,
Opis bibliograficzny, wraz z normą arkuszową na opis bibliograficzny PN-82/N01152.01.
Zasady zebrane w przepisach katalogowania ksiąĪek obowiązywały od 1 stycznia 1984 r. NajwaĪniejsze zmiany dotyczyły doboru elementów opisu, budowy
opisu, Ĩródła danych i fachowej terminologii. W roku 19858 w bibliotece zostały
wprowadzone zasady katalogowania druków opartych na Przepisach katalogowania ksiąĪek, cz. 1. Opis bibliograficzny9 .

Początki komputeryzacji
Lata 90. ubiegłego wieku były przełomem w bibliotekarstwie, poniewaĪ zaczĊły wówczas powstawaü konsorcja biblioteczne i moĪliwa stała siĊ wymiana
informacji w sieci. Pojawiły siĊ pierwsze katalogi zautomatyzowane. ZdawaliĞmy
sobie sprawĊ, iĪ w niedługiej przyszłoĞci i nas czekają kolejne zmiany.
Wzorem grupy bibliotek stosujących system VTLS10 w 1994 r. utworzono
konsorcjum bibliotek naukowych Łodzi, które wystąpiło do Fundacji Andrew
M. Mellona o wsparcie finansowe na budowĊ sieci komputerowej oraz zakup
i wdroĪenie zintegrowanego systemu bibliotecznego Horizon w łódzkich bibliotekach naukowych11. Konsorcjum początkowo tworzyły biblioteki: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, dawnej
Wojskowej Akademii Medycznej, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk
7

International Standard Bibliographic Description for Monographic Publication.
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. Kalendarium, s. 20.
9
Przepisy katalogowania ksiąĪek, cz. 1. Opis bibliograficzny, oprac. M. Lenartowicz, Warszawa 1983.
10
Virginia Tech Library System.
11
J. J a n i a k, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego: główne problemy organizacji i zarządzania w latach 1945–2005, [w:] O nauce, dokumentach…, s. 100–101.
8
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PiĊknych, PaĔstwowej WyĪszej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej,
WyĪszego Seminarium Duchownego.
Gdy w roku 1996 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego utworzono
Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych, wówczas biblioteki stosujące
system VTLS zaczĊły tworzyü Centralną KartotekĊ Haseł Wzorcowych. Opracowywanie ksiąĪek w systemie Horizon rozpoczĊto w 1998 r., początkowo według
formatu rekordu bibliograficzne USMARC, póĨniej MARC21.
W tym samym czasie trwały prace nad projektem Narodowego Centralnego
Katalogu NUKAT, którego nadrzĊdnym celem jest współpraca w ramach
procesu katalogowania i wymiana informacji miĊdzy bibliotekami, bez wzglĊdu
na uĪytkowany system biblioteczny. Warunkiem zrealizowania tego planu było
korzystanie z jednolitych zasad tworzenia rekordów bibliograficznych, przy
jednoczesnym zachowaniu kontroli kartoteki haseł wzorcowych, co warunkowało dostarczenie czytelnikowi jednoznacznej i spójnej informacji o zasobach
bibliotek współkatalogujących.
Początki budowy katalogu komputerowego w naszej bibliotece nie były
łatwe, chociaĪby z powodu braku kartoteki haseł wzorcowych. KorzystaliĞmy
z niej za poĞrednictwem Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, posiadającej kopiĊ dla bibliotek stosujących system Horizon.
W kolejnych latach, dziĊki własnemu programowi konwersji rekordów, BUŁ
usamodzielniła siĊ w tym zakresie, importując hasła bezpoĞrednio z khw
i wysyłając własne propozycje rekordów wzorcowych do zatwierdzenia
w CKHW.
W 2002 r., od początku powstania katalogu centralnego NUKAT, biblioteka
rozpoczĊła współpracĊ równieĪ w zakresie tworzenia i importów rekordów
bibliograficznych. Współpraca z NUKAT wymagała Ğcisłego stosowania norm
i przepisów katalogowania, modyfikowanych przez zespół Centrum NUKAT
w miarĊ zaistnienia potrzeb12.
12

Wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury niezbĊdnej do utworzenia rekordu bibliograficznego: Skróty wyrazów i wyraĪeĔ w opisie bibliograficznym. PN-N-01158:1985; M. L e n a r t o w i c z, Przepisy katalogowania ksiąĪek, cz. 1, Opis bibliograficzny, Warszawa 1993; Opis
bibliograficzny – KsiąĪki. PN-N-01152-1:1982; Opis bibliograficzny – KsiąĪki (Zmiana A1). PN-N--01152-1/A; M. L e n a r t o w i c z, A. P a l u s z k i e w i c z, Format USMARC rekordu
bibliograficznego dla ksiąĪki, Warszawa 2000; Hasło opisu bibliograficznego – Hasło osobowe.
PN-N--01229:200; Hasło opisu bibliograficznego – Hasło korporatywne. PN-N-1230:200; Hasło
opisu bibliograficznego – Hasło tytułowe. PN-N-1231:2001; Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe, oprac. M. Gajowniczek-WoĨniak [ i in.], Warszawa 1999; Format MARC 21 rekordu
bibliograficznego dla ksiąĪki, [dostĊp: 25.03.2009], http://193.0.118.55/nukat/book/aneks_bib070707b.pdf; Kody nazw krajów. PN-N-ISO 3166; Kody nazw jĊzyków. Kod trzyliterowy. PN-ISO
639-2; Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łaciĔskie. JĊzyki słowiaĔskie i niesłowiaĔskie.
PN-ISO 9:2000; Konwersja znaków greckich na znaki łaciĔskie. PN-ISO 843.
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Porównanie katalogu kartkowego z komputerowym
Pragniemy zwróciü uwagĊ na istotniejsze róĪnice miĊdzy katalogiem kartkowym a komputerowym:
1. Hasło.
Hasło do opisu posiada formĊ ujednoliconą, która pochodzi z khw, i zawiera
odsyłacze całkowite oraz uzupełniające (rys. 7–9).

Rys. 7. Rekord hasła z khw
ħ r ó d ł o: Baza Horizon BUŁ.

Rys. 8. Rekord hasła z khw
ħ r ó d ł o: jak na rys. 7.
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Rys. 9. Rekord hasła z khw
ħ r ó d ł o: jak na rys. 7.

Hasło opisu bibliograficznego ma postaü sformalizowaną i umoĪliwia dostĊp do rekordu bibliograficznego, hasłem moĪe byü:
– nazwa osobowa,
– nazwa ciała zbiorowego,
– tytuł formalny lub ujednolicony.
2. Opis bibliograficzny
Katalogowanie, czyli sporządzanie opisów bibliograficznych, było zawsze
zgodne z obowiązującymi zasadami. Ewolucja, która dokonała siĊ w sposobie
ich sporządzania do katalogu kartkowego, a póĨniej rekordów bibliograficznych
do katalogu komputerowego, dotyczyła (rys. 10):
– fachowej terminologii,
– znaków umownych,
– stref opisu,
– moĪliwoĞci opisania ksiąĪek wielotomowych róĪnymi sposobami (na jednym lub dwóch poziomach) bądĨ jako całoĞci,
– sposobu zapisu danych,
– uĪywania skrótów łaciĔskich.
Do rekordu bibliograficznego moĪna obecnie dotrzeü m. in. poprzez:
– hasła z khw,
– wszystkie formy tytułu powiązane z tytułem podstawowym.
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Porównanie metod pracy dawniej i dziĞ
Tabela 1
Zmiany elementów czĊĞci opisu druków zwartych od powstania BUŁ do dziĞ
Opis katalogowy
począwszy od 1945 do1984

Opis bibliograficzny
w latach 1985–1997

Rekord bibliograficzny
od 1998–

Odpis tytułu

Strefa tytułu i oznaczenia
odpowiedzialnoĞci

Pole 245

Oznaczenie wydania i adres
wydawniczy

Strefa wydania
Strefa adresu wydawniczego

Pole 250
Pole 260

Opis zewnĊtrzny

Strefa opisu zewnĊtrznego

Pole 300

Uwagi bibliograficzne Uwagi
biblioteczne

Strefa serii
Strefa uwag

Pole 440, 490, 830
Pola 5XX

Strefa ISBN

Pole 920

ħ r ó d ł o: materiały własne.

Obecnie, dostĊp do zasobów zgromadzonych w BUŁ i wprowadzanych do
katalogu komputerowego jest nieporównanie wiĊkszy dziĊki duĪej liczby indeksów wystĊpujących w systemie bibliotecznym niĪ dostĊp do opisu bibliograficznego w katalogu kartkowym. Jest to moĪliwe dziĊki stosowaniu ujednoliconych zasad katalogowania, które:
– gwarantują wysoką jakoĞü,
– ułatwiają współpracĊ i korzystanie z systemu,
– oszczĊdzają czas,
– podnoszą efektywnoĞü funkcjonowania biblioteki.
Opis bibliograficzny był, jest i bĊdzie podstawowym elementem katalogu
zarówno tradycyjnego, kartkowego, jak i nowoczesnego, zautomatyzowanego.

Początki katalogowania rzeczowego
W lipcu 1946 r. powstał w naszej bibliotece katalog rzeczowy dzieł zwartych. Był to katalog klasowy, obejmujący 105 dziedzin piĞmiennictwa13. Za jego
przyjĊciem przemawiała prosta budowa oraz łatwoĞü pracy, niezmiernie waĪna
wobec braku doĞwiadczonych bibliotekarzy. UmoĪliwiał on takĪe dopasowanie
do potrzeb rozwijającego siĊ od podstaw ksiĊgozbioru, stanowiąc odzwiercie13

Wszystkie dane statystyczne podajemy za: Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej
w Łodzi, t. 1–60, ŁódĨ 1948–2006; Sprawozdanie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, t. 61, ŁódĨ
2007; Sprawozdanie roczne Oddziału Opracowania Zbiorów za rok 2007 [mpis]; Sprawozdanie
roczne Oddziału Opracowania Zbiorów za rok 2008 [mpis].
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dlenie jego rozwoju. ZałoĪono wówczas, Īe taki katalog bĊdzie moĪna w miarĊ
łatwo rozwinąü i przekształciü w katalog przedmiotowy. Jak widaü, od początku
swego istnienia katalog klasowy był traktowany jako przejĞciowy i tymczasowy,
a punktem docelowym był katalog przedmiotowy.

Rozwój opracowania przedmiotowego w BUŁ
Wobec dynamicznego rozwoju ksiĊgozbioru w roku 1950 konieczna stała
siĊ zmiana typu katalogu rzeczowego na bardziej precyzyjny, lepiej niĪ dotychczasowy dostosowany do charakteru zbiorów i potrzeb czytelników. Zgodnie
z początkowymi zamierzeniami zdecydowano siĊ na katalog przedmiotowy typu
wyszczególniającego, umoĪliwiający katalogowanie przedmiotowe, proces tworzenia metainformacji, dotyczącej treĞci, rzadziej istotnych, pozatreĞciowych
cech dokumentu, w jĊzyku haseł przedmiotowych14, polegający na:
– analizie zawartoĞci katalogowanego dokumentu;
– selekcji i redukcji uzyskanych informacji;
– ustaleniu charakterystyki słownej, za pomocą słów kluczowych wyraĪających treĞü dokumentu, oraz w razie potrzeby, jego istotne cechy pozatreĞciowe;
– sformułowaniu charakterystyki informacyjno-wyszukiwawczej, czyli przetłumaczeniu słów kluczowych na jednostki leksykalne jĊzyka informacyjno-wyszukiwawczego.
Klasyk teorii katalogowania przedmiotowego „pierwsze jego zarodki” lokował w XV-wiecznych niemieckich bibliotekach klasztornych. Katalog
przedmiotowy, pojmowany jako typ katalogu rzeczowego, w którym opisy
bibliograficzne oraz odpowiadające im hasła przedmiotowe ułoĪone są alfabetycznie, funkcjonował od wieku XIX, a rozwinął siĊ w I połowie wieku XX15.
W chwili dokonywania wyboru dostĊpna juĪ była znakomita literatura teoretyczna16. Po wydanej w roku 1928 w Wilnie czĊĞci pierwszej ukazała siĊ
w roku 1946 w Warszawie czĊĞü druga podrĊcznika katalogu przedmiotowego.
Ich autor, Adam Łysakowski, w latach 1946–1948 był dyrektorem Biblioteki
Uniwersyteckiej w Łodzi, a jako wybitny znawca i specjalista był gorącym
orĊdownikiem wprowadzenia tego typu katalogu w kierowanej przez siebie
instytucji. JuĪ po zakoĔczeniu pracy w BUŁ i objĊciu stanowiska dyrektora
PaĔstwowego Instytutu KsiąĪki w Łodzi, a nastĊpnie Instytutu Bibliograficznego
w Warszawie udzielał bezcennych konsultacji, udostĊpnił teĪ prywatne materiały oraz maszynopis słownika tematów z Instytutu Bibliograficznego.
Na szczególne podkreĞlenie zasługuje fakt, Īe od początku istnienia katalogu przedmiotowego dbano o jak najwiĊkszą jednoznacznoĞü, precyzjĊ i konse14

Por. np. Słownik encyklopedyczny informacji, jĊzyków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, Warszawa 2002, s. 153–154.
15
A. Ł y s a k o w s k i, Katalog przedmiotowy, cz. 1. Teoria, Warszawa 2002, s. 166–167.
16
Por. ibidem, A. Ł y s a k o w s k i, Katalog przedmiotowy. PodrĊcznik, Warszawa 1946.
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kwencjĊ w formułowaniu haseł przedmiotowych. Od razu powstał wiĊc kartkowy słownik tematów, okreĞlników oraz odsyłaczy, obrazujący w postaci
nagłówków stan katalogu (rys. 10–12). Zarówno konstrukcja nagłówków, jak
i składnia jĊzyka haseł przedmiotowych opierały siĊ na załoĪeniach metodologicznych sformułowanych przez Adama Łysakowskiego. Zmiany polegały
jedynie na aktualizowaniu słownictwa, wprowadzaniu nowych tematów i okreĞlników oraz rozbudowie nagłówków (rozwiniĊtych haseł przedmiotowych).
OdstĊpstwo uczyniono teĪ w szeregowaniu okreĞlników gatunkowych i jĊzykowych, umieszczając je po okreĞlnikach ogólnych.
Przy opracowywaniu egzemplarza obowiązkowego wykorzystywano drukowane opisy bibliograficzne z Przewodnika bibliograficznego, jednak w trosce
o zachowanie jednolitoĞci jĊzyka haseł przedmiotowych stosowano własne tematy i okreĞlniki oraz rezygnowano ze stosowanych przez BibliotekĊ Narodową
tematów uogólniających.
Karty w katalogu przedmiotowym układane były, zgodnie z załoĪeniami
Adama Łysakowskiego, w porządku chronologicznym, od wydaĔ najstarszych
do najnowszych, zaĞ odsyłacze umieszczano na początku poszczególnych
tematów. Nagłówki przedmiotowe w kolorze zielonym zapisywane były pismem
rĊcznym, w górnej czĊĞci karty katalogowej nad opisem bibliograficznym
(rys. 16). Po drugiej stronie karty katalogowej odnotowywano, takĪe rĊcznie,
pozostałe hasła przedmiotowe (rys. 17). Charakterystyka przedmiotowa znajdowała siĊ równieĪ na odwrotnej stronie głównej karty katalogowej w katalogu
alfabetycznym.
JuĪ po kilku latach praktyki stosowania dostrzeĪono liczne zalety przyjĊtego
typu katalogu; precyzjĊ w oddaniu tematów katalogowanych dokumentów,
uĪytecznoĞü, a przede wszystkim łatwoĞü korzystania przez uĪytkowników i bibliotekarzy. DziĊki otwartemu alfabetycznemu układowi haseł czytelnicy mogli
do katalogu zaglądaü jak do encyklopedii, ponadto układ ten umoĪliwiał
katalogującym stałe rozwijanie jĊzyka haseł przedmiotowych przez wprowadzanie nowych tematów.
Oprócz katalogu przedmiotowego prowadzony był w naszej bibliotece katalog tekstów literackich, zawierający zarówno utwory oryginalne, jak i tłumaczenia z literatury angielskiej, francuskiej, niemieckiej, polskiej i rosyjskiej, które
zostały wydane po roku 1918, zaĞ pozycje z pozostałych literatur bez ograniczeĔ
czasowych (rys. 18). W trosce o jednolitoĞü, na uĪytek obu katalogów, prowadzone były trzy indeksy kartkowe (rys. 13–15): nazw osobowych oraz nazw
geograficznych dla katalogu przedmiotowego, a takĪe autorski dla katalogu
tekstów literackich17.
17

W chwili zamkniĊcia dla druków zwartych kartkowego katalogu przedmiotowego oraz
katalogu tekstów literackich, słownik tematów zawierał ok. 70 tys. haseł przedmiotowych,
a indeksy osobowy i autorski liczyły odpowiednio ponad 22 tys. oraz niespełna 12 tys. nazw
osobowych.
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Rys. 10. Karta z kartkowego słownika tematów i okreĞlników
ħ r ó d ł o: Katalog Kartkowy BUŁ.

Rys. 11. Karta odsyłacza całkowitego z kartkowego słownika tematów i okreĞlników
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.

Rys. 12. Karta odsyłacza uzupełniającego z kartkowego słownika tematów i okreĞlników
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.
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Rys. 13. Karta z kartkowego indeksu osobowego
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.

Rys. 14. Karta z kartkowego indeksu autorskiego
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.

Rys. 15. Karta z kartkowego indeksu geograficznego
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.
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Rys. 16. Karta z kartkowego katalogu przedmiotowego BUŁ
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.

Rys. 17. Odwrotna strona karty z kartkowego katalogu przedmiotowego
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.

Rys. 18. Karta z kartkowego katalogu tekstów literackich
ħ r ó d ł o: jak na rys. 10.
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Automatyzacja katalogowania przedmiotowego
Jak juĪ powiedziano, 1 stycznia 1998 r. wdroĪono w BUŁ opracowanie
druków zwartych w systemie Horizon. Konieczne stało siĊ wówczas zastosowanie w opracowaniu przedmiotowym tych pozycji nowoczesnego jĊzyka informacyjno-wyszukiwawczego18. Nasz wybór padł na jĊzyk haseł przedmiotowych
KABA, który mieliĞmy okazjĊ wczeĞniej poznaü podczas wielu praktyk,
warsztatów i konferencji19. Zapadło wówczas ustalenie, Īe nie bĊdą juĪ sporządzane opisy bibliograficzne na kartach katalogowych dla druków zwartych
wydanych po 1 stycznia 1998 roku. TĊ formĊ informacji o zbiorach zachowano
tylko dla pozycji, które ukazały siĊ wczeĞniej; nabytych drogą zakupu antykwarycznego oraz dla darów. Pojawiła siĊ zatem dwutorowoĞü opracowania przedmiotowego i stosowanie dwu jĊzyków haseł przedmiotowych. Wydawnictwa
wydane przed rokiem 1998 katalogowane były przy pomocy starego jĊzyka, a do
publikacji, które ukazały siĊ po tej dacie, wykorzystywano jĊzyk haseł przedmiotowych KABA (rys. 19–20).
Stan przejĞciowy, przy zmiennych proporcjach i stałym zmniejszaniu siĊ liczby druków zwartych opracowanych w katalogu kartkowym20, trwał do 2007 r.,
kiedy to została podjĊta ostateczna decyzja o zaprzestaniu kartkowego katalogowania druków zwartych. Stosowane w tym czasie jĊzyki haseł przedmiotowych
bardzo róĪniły siĊ pod wzglĊdem stopnia rozwoju, gramatyki, słownictwa,
semantyki i składni. Tym, co je łączyło, była dawana przez nie moĪliwoĞü
katalogowania przedmiotowego wyszczególniającego. Pod tym wzglĊdem Od18

JĊzyk informacyjno-wyszukiwawczy jest tu rozumiany jako podtyp jĊzyka opisu rzeczowego dokumentów przy uĪyciu haseł przedmiotowych. Por. Słownik encyklopedyczny informacji,
jĊzyków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. B. Bojar, Warszawa 2002, s. 104–105.
19
Jeszcze przed wdroĪeniem automatyzacji w opracowaniu zbiorów Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi podjĊła współpracĊ z bibliotekami akademickimi wykorzystującymi zintegrowany
system biblioteczny VTLS, które na początku lat 90. ubiegłego wieku zainicjowały prace nad
nowym jĊzykiem haseł przedmiotowych, prezentowanym w formie kartoteki haseł wzorcowych.
Pracownicy Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów BUŁ brali udział w konferencjach
i warsztatach poĞwiĊconych jhp KABA, odbywali praktyki w Bibliotece Uniwersytetu GdaĔskiego
oraz odbywali staĪe w Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych w Warszawie pod
kierunkiem Teresy Głowackiej, „matki chrzestnej” jĊzyka KABA. Po oficjalnym otwarciu
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT w 2002 r. współpraca została
sformalizowana. Obecnie pracownicy Oddziału Opracowania Zbiorów współkatalogując w katalogu NUKAT tworzą zarówno rozwiniĊte hasła przedmiotowe (rhp), jak i hasła wzorcowe jĊzyka
KABA. Biblioteka nasza ma teĪ swoją reprezentacjĊ w Zespole Konsultacyjnym, który powstał
wiosną 2005 r., zastĊpując działający od 1994 r. MiĊdzyuczelniany Zespół Walidacyjny, do zadaĔ
którego m. in. naleĪy konsultowanie decyzji dotyczących zasad tworzenia, stosowania oraz
rozwoju jhp KABA.
20
Np. w roku 2003 odnotowano 16 076 opracowanych przedmiotowo dzieł w katalogu komputerowym przy 1070 dziełach w katalogu kartkowym. W kolejnych latach odpowiednio: 2004 –
17 140 / 1344; 2005 – 14 140 / 2623; 2006 / 9234; 2007 – 9903 / 68.
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dział Opracowania Przedmiotowego Zbiorów był przygotowany do zmiany sposobu opracowania druków zwartych z kartkowego na komputerowy.
Obecnie, po ponad 10 latach stosowania w opracowaniu przedmiotowym
jĊzyka haseł przedmiotowych KABA, w pełni doceniamy jego zalety.
Do najistotniejszych, wymienianych w literaturze przedmiotu, naleĪą:
– nieograniczony zakres leksyki, umoĪliwiający pełną reprezentacjĊ wiedzy
zawartej w katalogowanych dokumentach, a co za tym idzie, moĪliwoĞü
wyraĪenia pełnej informacji o wszelkich dziedzinach, zjawiskach, obiektach, ich
przedmiotach i właĞciwoĞciach prezentowanych w katalogowanych dokumentach;
– struktura słownictwa dostosowana do katalogowania przedmiotowego
wyszczególniającego;
– prezentacja słownictwa w formie kartoteki haseł wzorcowych, rozumianych jako ustalone wyraĪenia jĊzyka informacyjno-wyszukiwawczego (ujednolicone nazwy osób, ciał zbiorowych, imprez, tytułów, przedmiotów)21, przy
zachowaniu spójnoĞci z odpowiednimi hasłami kartoteki haseł formalnych.
Zorganizowanie jĊzyka w formie kartoteki wzorcowej zapewnia nam z jednej
strony wysoki stopieĔ sprawnoĞci wyszukiwawczej katalogu OPAC, a z drugiej
umoĪliwia kontrolĊ jakoĞci danych wprowadzanych do kartoteki dziĊki okreĞleniu zbioru terminów, ich podziałowi na przyjĊte i odrzucone, uĞciĞleniu zakresu
stosowania oraz sprecyzowaniu związków miĊdzy poszczególnymi terminami
(kaĪde hasło wprowadzane do KHW podlega sformalizowanemu procesowi
walidacji);
– przy zachowaniu, charakterystycznego dla wszystkich jĊzyków haseł
przedmiotowych, podziału leksyki na dwie kategorie syntaktyczne: tematów
i okreĞlników; wyodrĊbnienie wĞród okreĞlników, ze wzglĊdu na ich łączliwoĞü
z tematami, dwóch typów – swobodnych i związanych;
– szczegółowe okreĞlenie zasad łączliwoĞci poszczególnych tematów z okreĞlnikami geograficznymi;
– Ğcisłe okreĞlenie zasad prekoordynacji, okreĞlających porządek jednostek
leksykalnych (kolejnoĞü okreĞlników) w zdaniu jĊzyka informacyjno-wyszukiwawczego (haĞle przedmiotowym rozwiniĊtym);
– przyjĊcie w strukturze hasła wzorcowego systemu relacji odpowiadającego relacjom zalecanym dla artykułu deskryptorowego w tezaurusie;
– kompatybilnoĞü z najbardziej znaczącymi i rozpowszechnionymi na Ğwiecie jĊzykami haseł przedmiotowych: RAMEAU22 (jĊzykiem haseł przedmioto21
Zgodnie z opracowanymi przez IFLA wspólnymi zasadami tworzenia khw dla haseł
przedmiotowych. Por. Guidelines for Subject Authority and Reference Entries [GSARE], London
1992. za: A. S t a n i s, JĊzyk haseł przedmiotowych KABA prezentowany w formie kartoteki haseł
wzorcowych, [w:] Materiały z Konferencji nt.: „JĊzyk haseł przedmiotowych KABA: stan obecny
i perspektywy rozwoju”, Sopot, 9–11.09.1997, Warszawa 1998, s. 16.
22
Répertoire d’Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié.
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wych Biblioteki Narodowej Francji), LCSH23 (jĊzykiem haseł przedmiotowych
Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie) oraz RVM24 (jĊzykiem haseł przedmiotowych Biblioteki Lavala w Quebecu). KompatybilnoĞü wyraĪa siĊ zarówno
w identycznoĞci znaczenia, funkcji i zasad łączliwoĞci odpowiednich wyraĪeĔ
jhp z innymi jednostkami leksykalnymi, jak i w zgodnoĞci metodyki tworzenia
jĊzyka i zasad gramatyki. Warto podkreĞliü, Īe tak rozumiana kompatybilnoĞü
nie oznacza identycznoĞci zasobów leksykalnych, uwzglĊdnia bowiem specyficzne wymagania poszczególnych jĊzyków naturalnych i daje moĪliwoĞü
samodzielnego rozwoju kaĪdego jĊzyka haseł przedmiotowych, przy zachowaniu zgodnoĞci metodycznej z pozostałymi, kompatybilnymi jĊzykami25;
– związana z wymienioną kompatybilnoĞcią moĪliwoĞü półautomatycznego
tłumaczenia haseł wzorcowych;
– dostĊp do wielu podrĊczników i opracowaĔ metodycznych26.

Rys. 19. Rekord rozwiniĊtego hasła przedmiotowego
ħ r ó d ł o: Baza Horizon BUŁ.

23

Library of Congress Subject Headings.
Répertoire de Vedettes-Matière.
25
Por. T. G ł o w a c k a, KompatybilnoĞü jĊzyka KABA z jĊzykami RAMEAU-RVM-LCSH,
[w:] Materiały z konferencji nt. JĊzyk haseł…, s. 35–42.
26
Wymieniü tu naleĪy m. in. nastĊpujące pozycje: Kartoteka wzorcowa jĊzyka KABA, cz.1,
Nazwy własne, red. J. WoĨniak, Warszawa, 1994; T. G ł o w a c k a, Kartoteka wzorcowa jĊzyka
KABA: stosowanie w katalogowaniu przedmiotowym, Warszawa 1997; Materiały z Konferencji
nt.: „JĊzyk haseł…; Materiały na MiĊdzynarodową KonferencjĊ nt. Współpraca bibliotek
naukowych w zakresie automatyzacji. Kraków 16–19.11.1998, Warszawa 1998; JĊzyk haseł
przedmiotowych KABA: zasady tworzenia słownictwa, T. Głowacka, Warszawa 2000; T. G ł o w a c k a, Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy, Warszawa 2003; A. B o b e r, D. P a t k a n i o w s k a, Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny literatury, Warszawa 2005; B. M a j c h r o w s k a, Opis przedmiotowy dokumentów z dziedziny jĊzykoznawstwa, Warszawa 2007.
24
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Rys. 20. Rekord hasła wzorcowego KABA
ħ r ó d ł o: jak na rys. 19.

Od początku istnienia Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi doceniano rangĊ
opracowania przedmiotowego. Pracownicy Oddziału Opracowania Rzeczowego
segregowali według tematów druki zwarte, prowadzili katalogi: przedmiotowy i
tekstów literackich, kontrolowane przez kartkowe indeksy: przedmiotowy, nazw
osobowych, autorski i geograficzny.
Kiedy w naszej bibliotece wdroĪony został zintegrowany system biblioteczno-informacyjny Horizon, opracowanie przedmiotowe było i jest kontynuowane
przy uĪyciu doskonałego narzĊdzia – jĊzyka haseł przedmiotowych KABA,
prezentowanego i kontrolowanego za pomocą kartotek haseł wzorcowych.
Po połączeniu, w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej naszej biblioteki, w 2004 r. Oddziału Opracowania Rzeczowego z Oddziałem Opracowania
Alfabetycznego, juĪ jako pracownicy Oddziału Opracowania Zbiorów staramy
siĊ w miarĊ moĪliwoĞci osobowych kontynuowaü i rozwijaü dotychczasowy
dorobek w zakresie opracowania przedmiotowego.

ZakoĔczenie
Jak juĪ powiedziano, Oddział Opracowania Zbiorów BUŁ stosuje obecnie
ujednolicone zasady katalogowania, gwarantujące wysoką jakoĞü opracowania
alfabetycznego i przedmiotowego, ułatwiające wymianĊ informacji, oszczĊdza-
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jące czas i zwiĊkszające efektywnoĞü pracy. DziĊki temu pracujemy nie tylko na
rzecz katalogu lokalnego, ale w ramach współpracy z innymi bibliotekami
akademickimi, oprócz pobierania danych z katalogu centralnego, moĪemy
równieĪ wzbogacaü wspólny katalog NUKAT. Mamy nadziejĊ, Īe współpraca,
dająca obopólne korzyĞci, bĊdzie siĊ dynamicznie rozwijała takĪe w przyszłoĞci.
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