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Joachim Lelewel 
Bibliografcznych ksiąg dwoje

„Być  bibliografem  ma  być  rzeczą 
najpiękniejszą  i  najpoważniejszą: 
Cóż  bowiem  człowiekowi  więcej 
satysfakcji  przynosić  może,  nad oswojenie 
 się  ze  wszystkimi  pracami ludzkiemi”…



Bibliografe - początki

Pierwsze bibliografe:

 XVII w. spisy bibliografczne (Szymon Starowolski);
 XVIII w. bibliografe specjalne;
 XVIII w. bibliografe narodowe (Józef Andrzej Załuski);
 XIX w. bibliografe regionalne.

niektórzy badacze postulają termin bibliografi 
tirytorialni twierdząc, zgodnie z normą (PN-89/N-
012225), że region to teren większy niż państwo



Bibliografe regionalne 1918-1939

dyskusje na temat rozumienia oraz zakresu bibliografi 
regionalnej podejmowano na kolejnych zjazdach 
bibliotekarzy w 20—leciu międzywojennym;

1927 r. podzielono terytorium Polski na regiony 
bibliografczne –  na wniosek Adama Łysakowskiego 
zawartego w jego memoriale do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, wybrane 
biblioteki otrzymujące egzemplarz obowiązkowy z 
danego rejonu (Kraków, Lwów, Poznań, Warszawa,  
Wilno, Toruń potem Katowice) miały tworzyć 
bibliografe regionalne.



Bibliografe regionalne

 ich powstanie i rozwój wiąże się z próbą 
określenia tożsamości regionu;

 wspierane politycznie powstawały 
rozbudzając  patriotyzm lokalny ludności, 
udowadniając przynależność danego 
terytorium do kraju.



Bibliografa regionalne

 wiek XIX  - powstają bibliografe Poznańskiego, 
Pomorza, Śląska;

 wiek XX - najprężniej rozwijają się  bibliografe 
Warmii i Mazur,  Pomorza Zachodniego i  Śląska 
systematycznie powiększając swoje zasoby;

 teren Mazowsza obejmuje swoim 
zainteresowaniem kilka publikacji  dotyczących 
jedynie fragmentów regionu.



Bibliografe regionalne dot. terenu 
Mazowsza

Wiadomości Bibliografccni Warszawskie : miisięccnik dla ccytających i kupujących 
książki i pisma / [wydaw. i rid. Tiodor Paprocki].
Księgarnia Tiodora Paprockiigo - 1883-1887

Matiriały do bibliografi Zachodniigo Macowsca / [opisy cibr. Zbigniiw Graliwski it 
al. ; oprac. Jan Jócificki] ; Wojiwódcka Bibliotika Publiccna w Skiirniiwicach. Dciał 
Informacyjno-Bibliografccny.- 1996

Bibliografa czasopism warszawskich 1579-1981. T. 3, Litiry M-Q / oprac. Konrad 
Zawadcki ; prcy współudc. Zofi Brulińskiij [it al.] ; Bibliotika Publiccna m. st. 
Warscawy - Bibliotika Główna Wojiwódctwa Macowiickiigo. 

Bibliografa Warszawy i Województwa Warszawskiego ca Rok ... / Bibliotika 
Publiccna m. st. Warscawy. Bibliotika Główna ; bibliogr. oprac.: Joanna Jascik, Anna 
Kołtuniak, Ewa Pękalska, współpr. Anna Janowska pod kiir. Jolanty Błascccyk.



Bibliografe regionalne dot. terenu 
Mazowsza

Bibliografa Województwa Ciechanowskiego / Wojiwódcka Bibliotika Publiccna im. 
Zygmunta Krasińskiigo w Ciichanowii ; [oprac. Barbara Biilasta]. 

Bibliografa Siedlec i Powiatu Siedleckiego ... / Miijska Bibliotika Publiccna w 
Siidlcach. 

Rigionalia w cbiorach Bibliotiki Pidagogiccnij w Siedlcach i flii : bibliografa / wybór, 
oprac. i rid. Marcina Kowalccuk, Wanda Golic ; Bibliotika Pidagogiccna im. Hiliny 
Radlińskiij w Siidlcach. 

Bibliografa m. Ostrowi Mazowieckiej / [cibr. i oprac. Miiccysław Bartniccak]. 
Towarcystwo Miłośników Ziimi Ostrowskiij 

Ostroviana. 1, Bibliografa, kalindarium / Witold Suski.



Bibliografe regionalne dot. terenu 
Mazowsza

Bibliografa czasopism płockich 1810-1966 / [oprac. Lucyna Gołębiiwska pod kiir. Ccisława 
Gutrigo ; matiriały cibr. Jócifa Filicka, Lucyna Gołębiiwska, Ccisław Gutry].

60 roccników "Notatek Płockich" : bibliografa cawartości (1956-2016) : nr 1-247 / Wiisław 
Adam Koński; Płock, 2016

Bibliografa Ostrołęki / oprac. i rid. Elżbiity Ziilińskiij ; Wojiwódcka Bibliotika Publiccna im. 
Wiktora Gomulickiigo w Ostrołęci, Stacja Naukowa M.O.B.N. w Ostrołęci.

Ostrołęka i Kurpie w litiraturci pięknij : bibliografa / oprac. Janina Mikulska ; Wojiwódcka 
Bibliotika Publiccna im. Wiktora Gomulickiigo w Ostrołęci.

Ostrołęka i Kurpie w litiraturci pięknij : bibliografa. Cc. 2, Ostrołęka i Kurpii w powiiściach, 
pamiętnikach i ligindach / oprac. Janina Mikulska ; Bibliotika Publiccna im. Wiktora 
Gomulickiigo w Ostrołęci. 

Ostrołęka i Kurpie w litiraturci pięknij : bibliografa. Cc. 3, Ostrołęka i Kurpii w isijach, 
filiitonach i riportażach / oprac. Janina Mikulska ; Wojiwódcka Bibliotika Publiccna im. 
Wiktora Gomulickiigo w Ostrołęci.

 



Bibliografe regionalne dot. terenu 
Mazowsza

Bibliografa ziemi radomskiej 1945-1964 / Maria Kaccmarska ; Wojiwódcka Bibliotika Publiccna 
w Radomiu

Bibliografa Radomia i Ziemi Radomskiej / Radomskii Towarcystwo Naukowi. 

Bibliografa Województwa Radomskiego / Wydciał Kultury i Sctuki Urcędu Wojiwódckiigo w 
Radomiu ; Stanisław Ziiliński [aut.]. 

Matiriały do bibliografi Żyrardowa / Andrcij Stawarc ; Macowiicki Ośrodik Badań Naukowych 
MTK. Stacja Naukowa w Żyrardowii, Towarcystwo Prcyjaciół Żyrardowa; Żyrardów F

Falenty : bibliografa / Marta Fabianowicc ; Instytut Milioracji i Użytków Ziilonych,  1981. 

Bibliografa archiologiccna Mazowsza = Archaiological bibliography of Macowsci rigion in thi 
yiars 1951-1968. T. 1, (1951-1968) / oprac. Stifan Woyda ; Macowiicki Ośrodik Badań 
Naukowych."Książka i Wiidca" – 1970



Zmiany podziału  administracyjnego 
Polski – terytorium  wokół  Warszawy

 województwo warszawskie -  1918-1939 r.
 województwo warszawskie -  1944-1975 r.
 województwo stołeczne warszawskie  -        

1975-1990 r.; warszawskie 1990-1998 r.
 województwo mazowieckie - od 1999 r.
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Mazowsze – kraina historyczna

    Obszar  Mazowsza obejmuje  również  
powiaty pozostające obecnie w obrębie  
innych województw:

 łódzkiego: powiat łowicki, skierniewicki;

 podlaskiego: powiat  łomżyński, grajewski 
oraz zambrowski.



Województwo mazowieckie

 wschodnia część województwa to region 
podlaski (powiaty: łosicki, sokołowski, 
siedlecki);

 południowa część to ziemia sandomierska 
będąca częścią Małopolski (powiaty: lipski 
szydłowiecki, przysuski, zwoleński, 
białobrzeski, kozienicki, radomski).



Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  -  
status:

 do 1999 r.    - publiczna
                            -  miejska
                            -  naukowa
organizator    -  urząd miasta
 od 1999 r.    - publiczna
                            - wojewódzka
                            - naukowa
organizator    - urząd marszałkowski



Lata 90-te – początek  procesu 
automatyzacji  bibliotek w Polsce

Komputeryzacja na Koszykowej:

 1992 r. komputery z systemem bibliotecznym 
MAK ;

 stosowany format - MARC BN ,
                       od 1999 r.- MARC 21;
 od 1997 r. system biblioteczny ALEPH.  



Bibliografe powstające w Bibliotece na 
Koszykowej

 Bibliografa Warszawy i aglomeracji warszawskiej
 Bibliografa czasopism warszawskich (1579-1981)
 Warszawska Prasa Lokalna i Środowiskowa
 Bibliografa literatury dla dzieci i młodzieży
 Bibliografa historii i krytyki literatury dla dzieci i 

młodzieży
 Bibliografa zawartości gazet i tygodników 

polskich (współpraca z BN od 2005 r.)



Nowe zadanie biblioteki wojewódzkiej  – 
bibliografa województwa

ze względu na ograniczenia lokalowe, kadrowe  
oraz  organizacyjne biblioteka na Koszykowej  
nie zadecydowała się na samodzielne 
tworzenie bibliografi województwa 
mazowieckiego, poszukiwano więc  
współpracowników …



Nowe zadanie biblioteki wojewódzkiej  – 
bibliografa województwa

Dyrektor d.s. bibliotecznych Elżbieta Górska 
doprowadziła do podjęcie współpracy z 
dotychczasowymi bibliotekami wojewódzkimi, których 
siedziby mieściły się w obecnych miastach powiatowych:
 Ciechanów
 Ostrołęka
 Płock
 Radom
 Siedlce



Bibliografa województwa mazowieckiego – 
podział zadań

Biblioteki powiatowe
 gromadzenie czasopism z 

terenu powiatów z obszaru 
województw sprzed 1999 r. 
oraz innych publikacji dot. 
regionu

 sporządzanie opisów 
      bibliografcznych 
      w systemie MAK, a następnie
       Aleph
    przekazywanie  ich  do 
      Biblioteki  na Koszykowej

Biblioteka na Koszykowej
 opieka merytoryczna nad 

bibliografami z bibliotek 
powiatowych – przygotowanie 
materiałów metodycznych;

      szkolenia; korekta rekordów, ale tylko 
    w zakresie opracowania rzeczowego
 pomoc techniczna – przekazanie 

komputerów  z  systemem 
bibliotecznym  MAK,  a  potem Aleph 
ośrodkom powiatowym

    publikacja sporządzonych rekordów 
na płytach CD  oraz  na stronie domowej 
Biblioteki  w Warszawie we wspólnej 
bazie 



Postać internetowa bibliografi

Bibliografa woj. macowiickiigo 1999-2005 r.
 publikacje z lat 1999-2005 r. opracowane w 

systemie MAK dostępne w postaci płyt CD i 
na stronie www.koszykowa.pl, przeszukiwane 
za pomocą  przeglądarki FIDKAR

Bibliografa woj. macowiickiigo od 2006 r.
 publikacje od 2006 r. dostępne w systemie 

Aleph na stronie www.koszykowa.pl



Postać internetowa bibliografi

Bibliografa woj. macowiickiigo

 konwersja rekordów utworzonych w systemie 
MAK do systemu Aleph (2013 r.);

 całość opracowanych materiałów widoczna 
na stronie internetowej Biblioteki  w zakładce 
„bibliografee .



Kryzys fnansowy województwa

 Zbyt wysoki podatek samorządu terytorialnego tzw. „janosikowee w 
latach 2010-12 spowodował kryzys fnansowy województwa, a  co za tym 
idzie, Biblioteki.

  Współpraca obejmująca m.in. przekazywanie bibliotekom powiatowym 
10 tys. zł rocznie przez Bibliotekę na Koszykowej na prace związane z 
bibliografą regionalną nie była możliwa do utrzymania.

 Nastąpiło wypowiedzenie umów  z byłymi bibliotekami wojewódzkimi – 
prace bibliografczne nie będą już dofnansowywane przez Koszykową.

 Wobec tego prace  bibliografczne ograniczono do  własnych powiatów.

 Pozostałe warunki współpracy pozostały bez zmian.



Nowe biblioteki powiatowe

2014 r. – Wielkie Otwarcie na pozostałe 
powiatowe książnice:
 odbyły się spotkania z 30. dyrektorami  

bibliotek z miast powiatowych.



Zróżnicowanie systemów 
bibliotecznych
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Pozyskiwanie  nowych partnerów 
współtworzących  bibliografę

Podpisane umowy:

1. Garwolin
2. Grodzisk Mazowiecki
3. Grójec
4. Kozienice
5. Legionowo
6. Maków Mazowiecki
7. Mińsk Mazowiecki
8. Nowy Dwór Mazowiecki
9. Mława
10. Ostrów Mazowiecka
11. Otwock
12. Przasnysz
13. Sochaczew
14. Węgrów
15. Wyszków
16. Zwoleń
17. Żuromin

Umowy nie podpisane, ale biblioteki 
uczestniczą w szkoleniach:

1. Białobrzegi
2. Gostynin
3. Ożarów Mazowiecki
4. Piaseczno
5. Płońsk
6. Przysucha
7. Pułtusk
8. Rzeczniów (pow. Lipsko)
9. Sarnaki (pow. Łosice)
10. Sokołów Podlaski
11. Wołomin
12. Żyrardów



Zasady współpracy

 biblioteki powiatowe opracowują materiały 
dot. regionu w formacie MARC 21 i przesyłają 
rekordy bibliografczne na Koszykową;

 tam zostają przejrzane, poprawione zgodnie 
z przyjętymi ustaleniami;

 następnie wgrane do bazy.



Podobnie, jak w przypadku pierwszych 5. 
współpracujących bibliotek - 

 Biblioteka na Koszykowej organizuje spotkania 
szkoleniowe dla grup nowych bibliografów

     (w razie potrzeby odbywają się także indywidualne 
szkolenia) ;

 przygotowywane są materiały metodyczne na 
poszczególne spotkania;

 opracowana została uaktualniona „Instrukcja 
stosowania JHP BN” zawierająca przykłady ze 
wszystkich możliwych obszarów zainteresowań 
bibliografa.



Blog poświęcony bibliografi

 na stronie biblioteki – www.koszykowa.pl
 znajduje się serwis  „Koszykowa dla     bibliotekarza” 
 - poświęcony problemom metodycznym bibliotekarzy 
współpracujących z Koszykową
 blog „Mazowiecki bibliograf”

http://www.koszykowa.pl/


Mazowiecki  bibliograf

Koszykowa  dla     bibliotekarza

www.koszykowa.pl



Metodyka opracowania rekordów 
bibliografcznych dla „Bibliografi 
woj. mazowieckiego”

.



Zakres bibliografi 

Rejestruje wszelkie publikacje dot. terytorium 
województwa, mimo niespójności wynikających z 
rozbieżności granic obszaru administracyjnego i krainy 
historycznej – Mazowsza

MAZOWSZE



Opracowanie rzeczowe

 Początkowo jedynie ta część opisu bibliografcznego jest 
przedmiotem uwagi Biblioteki na Koszykowej – za język 
informacyjno-wyszukiwawczy charakterystyki rzeczowej 
przyjęto JHP BN ;

 dr Alina Grochowska (językoznawca) będąc członkiem 
Zespołu ds. rozwoju JHP BN sprawuje pieczę nad 
opracowaniem rzeczowym zbiorów Biblioteki na Koszykowej 
i organizuje pomoc merytoryczną dla nowo-tworzonej bazy.

 Rekordy podlegają ciągłej korekcie skorelowanej ze  
zmianami w JHP ustalanymi przez zespół .



Opracowanie rzeczowe

Sytuacja wyjściowa bibliografi: 
 rekordy bibliografczne tworzone w systemie MAK i formacie 

MAK BN zawierają hasła przedmiotowe składające się m.in. z 
kilku określników, gdyż tylko taki zapis daje użytkownikowi 
zadawalający wynik wyszukiwawczy  („orientacja poziomae 
wyszukiwania);

 twórcy baz regionalnych unikają stosowania określnika  Polska;
 błędnie  stosują tematy geografczne w pozycji określnika 

geografcznego;
 nie uwzględniają zasady ograniczenia użycia określników w 

pozycji po temacie geografcznym (oprócz nazw państw i 
regionów świata).



Opracowanie rzeczowe

    W tej sytuacji najważniejsze zadanie 
koordynatora bibliografi to przekonanie 
bibliografów pracujących nad własnymi, 
odrębnymi bazami, że teraz zaczynają 
tworzyć wspólną całość - 

    jednolite opracowanie materiałów wg tych 
samych zasad  jest  niezbędne, aby uzyskać 
pełny  wynik wyszukiwawczy.



Kartoteka haseł przedmiotowych

 tworzenie haseł przedmiotowych przez tak wielu 
bibliotekarzy w kilku ośrodkach uniemożliwia 
zbudowanie wspólnej kartoteki haseł  wzorcowych i 
przedmiotowych;  

 wobec tego w pracach bibliografcznych należy 
korzystać z kartoteki Biblioteki na Koszykowej lub 
Biblioteki Narodowej;

 w przypadku  nazw lokalnych przyjęto zasadę 
umieszczania w opisie kilku form nazw 
korporatywnych, aby zwiększyć ilość punktów dostępu 
do rekordu bibliografcznego.



Opracowanie rzeczowe

 Wychodząc naprzeciw potrzebom regionalistów 
oraz  dla zapewnienia spójności bazy, 
jednocześnie uwzględniając specyfkę bibliografi 
regionalnej zdecydowano się na własne 
rozwiązania będące odstępstwami od JHP BN.

 Reguły rządzące pracami nad  bazą zostały 
zapisane  w „Instrukcji  stosowania JHP BN”, a 
nowe ustalenia  są na bieżąco publikowane na 
blogu Warsctat bibliografa.



Odstępstwa mazowieckie

 Nazwy miast powiatowych podajemy bez dopowiedzenia, np. Białobrzegi, 
Ciechanów, Garwolin, Płock, Siedlce.

  Nazwy powiatów podajemy z dopowiedzeniem (okręg), np. Gostynin (okręg), 
Grodzisk (okręg), Maków Mazowiecki (okręg), Płońsk (okręg). 

 
 Nazwy siedzib gmin  podajemy z dopowiedzeniem, wskazującym siedzibę władz 

powiatowych, np. Baranowo (pow. Ostrołęka), Baboszewo (pow. Płońsk), 
natomiast nazwy gmin z dopowiedzeniem wskazującym siedzibę władz 
powiatowych i dopowiedzeniem określającym okręg, Baboszewo (pow. Płońsk ; 
okręg), a nie z dopowiedzeniem określającym "gminae, np. Baboszewo (gmina). 

 Nazwy wsi podajemy z dopowiedzeniem wskazującym siedzibę gminy oraz 
powiatu, np. Bartodzieje (gm. Jastrzębia ; pow.  Radom),  Mąkosy Stare (gm. 
Jastrzębia ; pow. Radom).

 



Odstępstwa mazowieckie

Określniki chronologiczne – 

 lata kadencji – okr. stosowany po tematach ogólnych: 
samorząd miejski, wiejski, powiatowy, województwa; po 
tematach korporatywnych  np. Rada Gminy, Powiatu itp.; po 
określniku samorząd w pozycji po temacie geografcznym 
np. Siedlce – samorząd – 1998-2002 r.

  rok (2013 r., 2014 r. itd.) - stosowane po określnikach -  
nazwach wydarzeń np. imprezy, konkursy, konkursy i 
festiwale, wystawy, obchody, okr. teatr – 2014 r. (rok 
premiery przedstawienia)



Odstępstwa mazowieckie

 -twórcy
konstrukcję  Ostrołęka – twórcy stosujemy do opisu 
utworów artystów z terenu np. Ostrołęki. Jeśli w 
czasopiśmie zamieszczony jest wiersz, opowiadanie  
lub fragment większego utworu literackiego, ale 
niezwiązanego z naszą miejscowością – nie możemy 
więc dać hasła Ostrołęka - w litiraturci –wówczas, dla 
uzasadnienia  umieszczenia opisu tego artykułu w 
bazie tworzymy konstrukcję- [miijscowość]-twórcy, 
żeby pokazać związek autora z naszym regionem



Odstępstwa mazowieckie

1001|a Themerson, Stefan |d (1910-1988).
24510|a Wykład profesora Mmaa / |c Stefan 

Themerson ; il. Franciszki Themerson ; 
przedm. Bertranda Russella.

655 9|a Powieść polska |y 20 w.
651 9|a Płock |x twórcy |y 20 w.



Opracowanie rzeczowe

 tendencja do upraszczania charakterystyki  rzeczowej  - 
ograniczanie „orientacji poziomeje w konstruowaniu 
haseł na rzecz „orientacji pionoweje , by ułatwić 
wyszukiwanie przez słowa i zawężanie przez fasety;

 udział w pracach Zespołu ds. deskryptorów BN daje nam 
orientację w propozycjach Biblioteki  Narodowej i 
skłania do refeksji nad ewolucją JHP;

 co do Deskryptorów BN stosować je można w sytuacji 
powstawania nowej bazy –  w naszym przypadku 
trudność leży w ujednoliceniu opisów w bibliografi 
liczącej już ponad 350 tys. rekordów.



Opracowanie formalne

 mimo początkowych ustaleń nie udało się uniknąć 
odpowiedzialności koordynatora z Koszykowej za 
cały rekord bibliografczny; 

 konieczna więc była znajomość formatu MARC21, 
by efektywnie nadzorować bazę; 

 nowym współpracownikom zorganizowano  
szkolenie dot. MARC-a 21 prowadzone przez 
instruktorkę z BN.



Typy dokumentów

 początkowo bibliografa obejmowała książki  i 
ich fragmenty oraz artykuły z czasopism;

 z czasem okazało się,  że bibliotekom 
potrzebne są zasady opracowania map, 
dokumentów ikonografcznych, 
dźwiękowych, zgłaszano potrzeby 
opracowania rejestracji dźwiękowych lub 
flmowych różnych wydarzeń np. posiedzeń 
Rady Miasta itp.



Rejestracje flmowe

Jubileusz 110-lecia Chóru Farnego Victoria 06.11.2014 / [Chór farny Victoria ; proj. graf. i oprac. Hanna 
Bastecka-Rokicka].

Autor: Hanna Bastecka-Rokicka Oprac.; Kazimierz Kosmala Fot.
Tematy: Chór "Victoria" (Ciechanów) -- obchody -- 2014 r; Chóry -- Polska -- 20-21 w; 

Ciechanów -- muzyka -- organizacje -- 20-21 w; Fotografa polska -- 21 w; Rejestracje flmowe; 
Dokument elektroniczny

Opis: Zawiera: Film cz. 1: msza św., koncert ; Film cz.2: odznaczenia, podziękowanie, fnał, kawiarnia - 
tort ; [Płyta 3]: Biuletyn okolicznościowy [38 skanów], Wystawa historyczna - z życia Chóru Victoria teraz i 
dużo wcześniej [33 fot.], Fotoreportaż z uroczystości jubileuszowych / fot. Kazimierz Kosmala [271 fot.] 
Rejestracja flmowa z uroczystości 6 listopada 2014 r. w Kościele Farnym Św. Józefa w Ciechanowie i 
Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

Wydawca: Ciechanów : Chór Victoria 

Data publikacji: cop 2015 

Format: 2 dyski optyczne (1 godz. 17 min 7 sek. + 44 min 20 sek.) : digital, stereo. ; 12 cm + 1 płyta CD.. 

Język: polski

http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Hanna+Bastecka-Rokicka+Oprac.&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Hanna+Bastecka-Rokicka+Oprac.&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Hanna+Bastecka-Rokicka+Oprac.&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Kazimierz+Kosmala+Fot.&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Ch%C3%B3r+%22Victoria%22+(Ciechan%C3%B3w%20)+--+obchody+--+2014+r&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Ch%C3%B3ry+--+Polska+--+20-21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Ciechan%C3%B3w%20+--+muzyka+--+organizacje+--+20-21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Fotografia+polska+--+21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Rejestracje+filmowe&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Dokument+elektroniczny&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking


Rejestracje flmowe

 Przedszkolaki Bawią się i Śpiewają / Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Gazeta 
Łosicka, Zespół Muzyczny Gambit.

 Tematy: Łosicki Dom Kultury; 
Przegląd Piosenki Przedszkolaki Bawią się i Śpiewają (2012 Łosice); 
Łosice -- muzyka -- konkursy i festiwale -- 2012 r; Piosenka dziecięca polska -- 21 w
; Dokumenty audiowizualne; Rejestracje flmowe

 Opis: Opis z płyty i opakowania. Dod. do Gazety Łosickiej nr 6/2012 r. Przegląd 
piosenki odbył się 5 czerwca 2012 r. w Łosickim Domu Kultury. 

 Wydawca: Łosice : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji : Gazeta Łosicka 

 Data publikacji: 2012] 

 Format: 1 dysk optyczny (DVD) : dź., kolor. ; 12 cm.. 

 Język: polski

http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=%C5%81osicki+Dom+Kultury&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Przegl%C4%85d+Piosenki+Przedszkolaki+Bawi%C4%85+si%C4%99+i+%C5%9Apiewaj%C4%85+(2012+%C5%81osice)&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+%C5%81osice+--+muzyka+--+konkursy+i+festiwale+--+2012+r&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Piosenka+dzieci%C4%99ca+polska+--+21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Dokumenty+audiowizualne&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Rejestracje%20+filmowe%20&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking


Rejestracje flmowe

Zaślubiny Andriollego 25.11.2012 : kościół pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim / organizatorzy Muzeum Ziemi 
Mińskiej, Fundacja Andriollego, PTTK Oddział Mińsk Mazowiecki.

Autor: Muzeum Ziemi Mińskiej (Mińsk Mazowiecki).; Fundacja Andriollego.; 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział (Mińsk Mazowiecki).; Zespół Szkół nr 1 (Sulejówek); 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego (Sulejówek).

Tematy: Andriolli, Michał Elwiro (1836-1893); Tarnowska, Natalia Helena; 
Rekonstrukcje historyczne (widowiska) -- Polska; Ślub i wesele -- etnografa -- Polska -- 19 w; 
Mińsk Mazowiecki -- imprezy -- 2012 r; Dokumenty audiowizualne;Rejestracje flmowe

Opis: Kostiumowa inscenizacja zaślubin Michała Elwiro Andriollego z Natalią Heleną Tarnowską w 137. rocznicę 
wydarzenia w mińskim kościele p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Czas odtwarzania około 40 min. 
Zdjęcia Dariusz Perzanowski. 
Wykonawcy: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i. I. J. Paderewskiego w Sulejówku. 
Projekt sfnansowany przez Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. 
DVD-Video. 

Wydawca: Mińsk Mazowiecki : Video Studio Dariusz Perzanowski 

Data publikacji: 2012] 

Format: 1 dysk optyczny (DVD) : dźwiękowy, kolorowy ; 12 cm.. 

http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Muzeum+Ziemi+Mi%C5%84skiej+(Mi%C5%84sk+Mazowiecki).&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Fundacja+Andriollego.&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Polskie+Towarzystwo+Turystyczno-Krajoznawcze.+Oddzia%C5%82+(Mi%C5%84sk+Mazowiecki).&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+nr+1+(Sulej%C3%B3wek)&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Ponadgimnazjalnych+im.+Ignacego+Jana+Paderewskiego+(Sulej%C3%B3wek).&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Andriolli,+Micha%C5%82+Elwiro+(1836-1893)&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Tarnowska,+Natalia+Helena&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Rekonstrukcje+historyczne+(widowiska)+--+Polska&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+%C5%9Alub+i+wesele+--+etnografia+--+Polska+--+19+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Mi%C5%84sk+Mazowiecki+--+imprezy+--+2012+r&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Dokumenty+audiowizualne&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Dokumenty+audiowizualne&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Rejestracje%20+filmowe%20&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Rejestracje%20+filmowe%20&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking


Opracowanie formalne

 Kolejne spotkania szkoleniowe bibliografów 
zaowocowały opracowaniem szablonów dla 
każdego typu dokumentu obecnego w bazie.

  Te schematy zostały przekazane 
zainteresowanym i opublikowane na blogu.

 Dążymy  do tego, aby każdy bibliograf 
przystępując do pracy miał  pełny zestaw 
szablonów do opracowania wszystkich typów 
dokumentów i, aby każdy z nich zawierał  
niezbędne  pola i ich zawartość.
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RDA

Skorzystałyśmy z rozwiązań zaproponowanych  
przez nowy standard katalogowania  RDA, 
wprowadzonych już częściowo przez duże 
biblioteki, także Koszykową, zastosowanych w 
rekordach bibliografcznych pól:  
 336 (typ zawartości) 
 337 (tryb odtwarzania)  
 338 (typ nośnika) 
Dzięki nim udało się wprowadzić do bibliografi 
nowego typu dokumenty.



Przykład nowego typu dokumentu (dźwiękowego)   -    muzyka

 336 (typ zawartości)
|a Muzyka
|b prm 
|2rdacontent 
 337 (tryb odtwarzania)
|a Audio|
|b s
|2 rdamedia 
 338 (typ nośnika)
|a Płyta audio 
|b sd 
 |2 rdacarrier

 Format - 
dokument dźwiękowy 

Hasło przedmiotowe:
(przykładowe)
 Rejestracje dźwiękowe 
 Muzyka rozrywkowa 

polska



Inne zapisy dźwiękowe – tzw. 
dokumenty dźwiękowe niemuzyczne

 336 (typ zawartości)
|a Dźwięki
|b prm 
|2rdacontent 
 337 (tryb odtwarzania)
|a Audio|
|b s
|2 rdamedia 
 338 (typ nośnika)
|a Płyta audio 
|b sd 
 |2 rdacarrier

 Format - 
dokument dźwiękowy 

Hasło przedmiotowe:
(przykładowe)

 Rejestracje dźwiękowe 
 Głosy ptaków
 Kormoran czarny



Książki mówione – tzw. dokumenty 
dźwiękowe niemuzyczne

 336 (typ zawartości)
|a Słowo mówione
|b prm 
|2rdacontent 
 337 (tryb odtwarzania)
|a Audio|
|b s
|2 rdamedia 
 338 (typ nośnika)
|a Płyta audio 
|b sd 
 |2 rdacarrier

 Format - 
dokument dźwiękowy 

Hasło przedmiotowe:
(przykładowe)

 Książki mówione
 Powieść polska -21 w.



Słuchowisko, teatr radiowy; także rejestracje 
dźwiękowe audycji radiowych, telewizyjnych lub 
amatorskich

 336 (typ zawartości)
|a Słowo mówione
|b prm 
|2rdacontent 
 337 (tryb odtwarzania)
|a Komputer|
|b c
|2 rdamedia 
 338 (typ nośnika)
|a Dokument on-line 
|b cr 
 |2 rdacarrier

 Format - 
dokument dźwiękowy 

Hasło przedmiotowe:
(przykładowe)

 Rejestracje dźwiękowe
 Słuchowiska



Dokumenty dźwiękowe

 Hymn Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego 
w Płocku : twórca dedykował tę pieśń Renacie Kutyło-Utzig / słowa i muzyka 
Jan Chojnacki ; śpiewa chór Minstrel pod dyr. Sławomira Gałczyńskiego.

 Autor: Jan Chojnacki; Sławomir Gałczyński; Minstrel
 Tematy: 

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego (Płock); 
Płock -- muzyka -- 21 w; Płock -- szkolnictwo i oświata -- 21 w; Hymn; 
Muzyka wokalna -- 21 w; Pieśń chóralna -- 21 w; Dokumenty dźwiękowe

 Wydawca: Płock : b.w. 

 Data publikacji: 2014 

 Format: 1 płyta CD : digital, stereo. ; 12 cm.. 

 Język: polski

http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Jan+Chojnacki&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+S%C5%82awomir+Ga%C5%82czy%C5%84ski&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Minstrel&vl(16544353UI0)=creator&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=Liceum+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce+im.+Marsza%C5%82ka+Stanis%C5%82awa+Ma%C5%82achowskiego+(P%C5%82ock)&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+P%C5%82ock+--+muzyka+--+21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+P%C5%82ock+--+szkolnictwo+i+o%C5%9Bwiata+--+21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Hymn&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Muzyka+wokalna+--+21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Pie%C5%9B%C5%84+ch%C3%B3ralna+--+21+w&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking
http://primo.koszykowa.pl/primo_library/libweb/action/search.do?vl(freeText0)=+Dokumenty+d%C5%BAwi%C4%99kowe&vl(16544353UI0)=sub&vl(16854766UI1)=all_items&fn=search&tab=regional_tab&mode=Basic&vid=48BPW_BPW_VIEW&scp.scps=scope:(48BPW_Aleph_REG01),scope:(48BPW_Aleph_REG02)&ct=lateralLinking


Nowe typy dokumentów

Odczytując intuicyjnie potrzeby współczesnego 
czytelnika, ale też chcąc urozmaicić żmudną 
pracę bibliografa i jednocześnie  uatrakcyjnić 
bazę dla młodego, zainteresowanego 
nowoczesnymi środkami przekazu 
użytkownika opracowałyśmy schematy rekordu 
bibliografcznego dla radia, telewizji, bloga i 
strony internetowej. 



Nowe typy dokumentów

Nasze rozwiązania korespondują z  postulowanym przez dr Jarosława 
Packa  rozszerzeniem bibliografi o nowe dokumenty (Prcidmiot 
bibliografi w pirspiktywii rocwoju tichnologii informacyjnych  w:
„Bibliografa: teoria, praktyka, dydaktykae, Warszawa, 2009.) oraz

jego propozycją nowej defnicji przedmiotu bibliografi – dotąd opartej 
na książce:

 Przedmiotem bibliografi rozumianej jako spis bibliografczny jest 
każdy obiekt informacyjny czyli wyodrębniona jako spójna całość 
informacja niezależnie od formy czy metody zapisu, poddająca się 
deskrypcji bibliografcznej zgodnej z aktualnie stosowaną metodyką.



Nowe typy dokumentów

Nasze propozycje spotkały się z bardzo 
pozytywnym odzewem: wielu bibliografów, nie 
zawsze zgodnie z naszymi wytycznymi, 
pokusiło się  o wprowadzenie opracowania 
blogów, stron internetowych, a nawet telewizji.



Telewizja

Zebrra.TV [Telewizja]. 
Wydano Radom  
Nadaje od 2015 r. 
Wymagania systemowe Sieć kablowa Vectra i Internet 
 Telewizja kablowa - Polska - 21 w.   
 Telewizja regionalna - Polska - 21 w.   
 Telewizja internetowa - Polska 
 Radom - media - 21 w. 
Sposób dostępu   http://www.zebrra.tv/ -- dostęp 15.02.2017 r. 
cabrakło proponowanych pól:
336 |a Obrac ruchomy 2D   |b tdi        |2 rdacontint        
337 |a Komputir                     |b c            2 rdamidia 
338 |a Dokumint on-lini    |b cr          |2 rdacarriir



Prace nad  bibliografą na Koszykowej

 Gros prac od wielu lat stanowi korekta rekordów z 
lat 1999-2005, która obejmuje:

 błędy nieprzeszkolonych bibliografów,
 zmiany w zasadach opracowania,
 skutki konwersji – literówki, brak polskich 

znaków, powtarzająca się cytata w polu 773.
 Praca z nowymi bibliografami  -  metodyczna i 

korektorska.
 Opracowanie nowych narzędzi komunikacji – 

blog.



Główne problemy bibliografów:

 niewłaściwy dobór materiałów do bazy;
 pomijanie hasła geografcznego w opisie;
 wybór nieodpowiedniego formatu dla 

dokumentu – co w przypadku stosowania 
faset bardzo utrudnia wyszukiwanie.

 



Bibliografa woj. mazowieckiego
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Perspektywy rozwoju

 objęcie całej powierzchni województwa zainteresowaniem 
bibliografów poprzez skłonienie  kolejnych bibliotek 
powiatowych do rozpoczęcia współpracy;

 uporządkowanie bazy poprzez korektę, co umożliwi 
podjęcie innych zadań:

-uzupełnienie bibliografi o unikalne materiały ze zbiorów 
bibliotek m.in. Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej;

-linkowanie dokumentów ….
 



Dalsze perspektywy…

 profesorowie David G. Hendry i Allyson 
Carlyle z Uniwersytetu Waszyngtońskiego 
twierdzą, że przechodzenie bibliografi z 
postaci drukowanej do elektronicznej to 
metamorfoza ze statycznej listy do listy 
zasobów, po które czytelnik może sięgnąć 
natychmiast, skierowany odpowiednimi  
połączeniami, wówczas bibliografa staje się 
pewnym systemem informacyjnym.



Cel wskazywany przez teoretyków 
bibliografi :

 przejście z listy umożliwiającej  jedynie 
wyszukiwanie  dokumentów , do listy 
dokumentów dostępnych od ręki dzięki 
odpowiednim połączeniom…..

    jest również naszym celem



Dziękuję za uwagę
.
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