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To lato spędzam w parku. Przemierzam kilometry alejek, pchając przed sobą wózek albo leżę na kocu pod lipą. Kiedy 
moja córka zamyka oczy i odpływa w sen, ja przenoszę się do świata alternatywnego i otwieram książkę. Obserwuję, jak po 
parkowej wózkostradzie suną zaczytani rodzice, dziadkowie i  opiekunowie. Trzymają w  rękach gazety, tablety, smartfony 
i papierowe książki. Wiatr przewraca strony, wypatruję tytułów na okładkach i myślę, że park to biblioteka. Tyle tu zapisanych 
słów i zdań, tylu czytelników, jest nawet bibliotekarz – złoty anioł, który patrzy na wszystkich z góry i wie, co kto czyta. A gdy-
by tak wymienić się lekturą? Odłożyć przeczytaną książkę dla następnego czytelnika, wybrać coś nowego dla siebie? Okazuje 
się, że mój pomysł nie jest tak oryginalny, jak bym chciała. Takie parki-biblioteki istnieją. Ba! Biblioteki istnieją w najdziwniej-
szych miejscach. Wystarczy chęć dzielenia się lekturą i już mamy bibliotekę. Aleksandra Świerk i Agata Szczotka-Sarna wy-
szukały kilka przykładów nietypowych bibliotek, jest więc biblioteka na wielbłądach, regały wśród winorośli, książki w czołgu 
i w budce telefonicznej. A żeby było jeszcze ciekawiej, jest też biblioteka z książkami, które nigdy nie zostały wydane! Zapra-
szam do lektury tematu numeru.

Ponieważ wakacje w pełni, temat podróży jest bliski niemal każdemu z nas. Agnieszka Kościelniak-Osiak zastanawia się, 
czy bibliotekarze podróżują inaczej i wychodzi na to, że owszem tak. Na poparcie swej tezy autorka zebrała wiele argumen-
tów, czy zgadzają się Państwo z nimi? 

W  „Warsztacie katalogera” publikujemy kolejną część poradnika, jak łatwiej i  efektywniej współpracować z  Centrum 
NUKAT i  jak szybciej oraz przyjemniej budować katalog centralny oraz katalogi lokalne. Warto korzystać z ułatwień, nad 
którymi głowią się nasi informatycy. 

Leszek Śnieżko, w rubryce „Myśli (nie) ujednolicone”, sprawdza swój numer ISNI. Baza ISNI (International Standard Name 
Identifier) zawiera już ponad 8 mln nazw i z pewnością jest ona przydatna w codziennej pracy bibliotekarza. 

Chciałabym też Państwa zachęcić do lektury dwóch listów, które do naszych Czytelników wystosowały Panie Kierownik 
Centrum NUKAT – odchodząca ze stanowiska Pani Maria Burchard i  obejmująca je – Pani Ewa Kobierska-Maciuszko. 
To ważna i interesująca lektura.

Życzę Państwu słonecznych urlopów, zachęcam do lektury „Tytułu Ujednoliconego” na plaży, w lesie i na górskich szla-
kach i do zobaczenia jesienią!

Kamila Grzędzińska

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konferencja_id=11605
http://www.sbp.pl/abc_digitalzacji
http://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/park-rzezby-na-brodnie-rozdzial-v-roman-stanczak
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30 kwietnia 2014 zamknęłam blisko 
12-letni okres kierowania Centrum NUKAT, 
Oddziałem Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie (BUW), który prowadzi narodowy 
uniwersalny katalog centralny NUKAT i ko-
ordynuje jego współtworzenie. Za chwilę 
zamykam również 45-letni okres działalności 
zawodowej, przez prawie 44 lata związanej 
z  BUW. Okres ten dzieli się na dwie niemal 
równe części, z  których pierwsza przypada 
na pracę w Oddziale Zbiorów Muzycznych 
BUW, a  druga realizowana wspólne z  Anną 
Paluszkiewicz, moim ważnym nauczycielem 
i partnerem, jest ściśle związana z procesem 
komputeryzacji BUW. Początkowo katalogu 
BUW, co zostało poprzedzone utworzeniem 
wspólnej kartoteki haseł wzorcowych, bu-
dowanej od 1993 r. przez 4 biblioteki aka-
demickie , a  od 1996 r. prowadzonej przez 
utworzone na podstawie specjalnej dotacji 
finansowej MEN Centrum Formatów i  Kar-
totek Haseł Wzorcowych (CFiKHW). Zwień-
czeniem tego etapu działania był udział od 
1998 r. w opracowaniu koncepcji narodowe-
go katalogu centralnego, kierowanie wspól-
nie z Anną Paluszkiewicz procesem wdraża-
nia projektu i uruchomieniem w lipcu 2012 r. 
współkatalogowania w katalogu centralnym 
NUKAT z udziałem 27 bibliotek. 

Już w zadaniach zespołu CFiKHW mieściły się prace metodycz-
ne z zakresu zasad tworzenia rekordów kartoteki haseł wzorcowych, 
w  tym słownictwa języka haseł przedmiotowych KABA, ujednoli-
canie zasad katalogowania zgodnie z formatem MARC21, szkolenia 
związane z procesem wprowadzania nowych pojęć do świadomości 
bibliotekarzy oraz koordynowanie budowania wówczas już Central-
nej Kartoteki Haseł Wzorcowych. Do jej budowania sukcesywnie 
przyłączały się biblioteki, szczególnie z  grupy bibliotek wykorzystu-
jących system VTLS. Wśród współtwórców CKHW już w  1998 r. 
znalazła się też Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a  pod 
koniec lat 90. także Uniwersytecka w Łodzi i Uniwersytecka w Pozna-
niu (użytkujące system Horizon), a  także Biblioteka Publiczna Mia-
sta St. Warszawy, Centralna Biblioteka Mazowsza i  Uniwersytecka 
w Kielcach, wykorzystujące system Aleph oraz Biblioteka Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, użytkująca system Prolib. W ten sposób 
Oddział BUW – Centrum Formatów i Kartotek haseł Wzorcowych 
już w  latach 90. ubiegłego wieku zaczął koordynować ogólnokrajo-
wą współpracę bibliotek w zakresie budowania ponadbibliotecznej, 
a nawet ponadresortowej wspólnej bazy haseł. Korzyści wynikające 
z  uczestniczenia we współpracy w  zakresie budowania khw były 
obopólne. Biblioteki nauczyły się współpracy w  zakresie kompute-
ryzacji, a zespół CFiKHW wyrósł na ośrodek propagujący podstawy 
metodyczne i ujednolicone zasady tworzenia i stosowania khw, zdo-
był doświadczenie w zakresie obsługi sieciowej współpracy bibliotek, 
kontroli wprowadzania danych i ich dystrybucji do wykorzystujących 
je katalogów oraz dbałości o ich spójność z baza źródłową. Dlatego, 
gdy w  2001 r. zaistniały warunki do wdrożenia projektu katalogu 
centralnego NUKAT i  poprowadzenia w  nim współkatalogowania, 
zespół ten był naturalnym, dobrze przygotowanym, jedynym wów-

czas kandydatem do podjęcia tego zadania. 
Rozbudowany i  przekształcony w  2001 r. 
w Centrum NUKAT do dziś realizuje zadanie 
koordynacji współpracy bibliotek w zakresie 
współkatalogowania i  budowania systemu 
centralnej informacji w katalogu centralnym 
NUKAT. Rozwój tej współpracy znakomicie 
dokumentuje powolną, ale systematyczną 
zmianę świadomości w  bibliotekach w  za-
kresie podejścia do problemu tworzenia 
i  stosowania khw, ujednolicania zasad ka-
talogowania, dzielenia się katalogowaniem. 
Biblioteki współtworzące NUKAT doceniły 
komfort wzajemnego korzystania ze wspól-
nej pracy i  wynikające z tego korzyści w po-
staci oszczędności czasu i kosztów.

Po blisko 12 latach przekazuję NUKAT 
w  kolejne ręce jako dobrą markę, rozpo-
znawaną i  cenioną w  kraju i  za granicą, co 
jest potwierdzone udziałem w  budowaniu 
największego katalogu centralnego świata – 
Worldcat oraz międzynarodowej wirtualnej 
kartoteki haseł wzorcowych VIAF. Oddaję 
Centrum NUKAT ze sprawną, stale dosko-
naloną obsługą współpracy, w  tym kontroli 
i  dystrybucji danych, mimo znacząco zwięk-
szonego przez lata ich bieżącego wpływu, 
a także z   odnowionym sprzętem, uiszczoną 

do połowy 2017 r. opłatą za użytkowanie sy-
stemu, ze stanem ponad 2 800 tys. rekordów 
bibliograficznych, prawie 3 700 tys. rekordów 
khw oraz blisko 10 250 tys. zapisów central-
nej informacji. Ta ostatnia liczba jednocześnie 
wskazuje stan rekordów bibliograficznych 
pozyskanych z  katalogu NUKAT przez 120 
bibliotek partnerskich w  wyniku realizacji 
współkatalogowania. NUKAT 2014 to ponad 
dziesięciomilionowy, na bieżąco aktualizowa-
ny przez Centrum NUKAT system spójnych 
danych wysokiej jakości, które będzie można 
bezpiecznie przeprowadzić przez konieczne 
już niebawem zmiany w przepisach katalogo-
wania i formatach, zmierzające ku budowaniu 
globalnego systemu zintegrowanej informa-
cji. Nie będzie to łatwe, ale zespół Centrum 
NUKAT już od pewnego czasu przygotowuje 
się do tej operacji. 

Zamykając swoją aktywność zawodo-
wą z  satysfakcją mogę stwierdzić, że mia-
łam ogromne szczęście uczestniczyć, przez 
znaczącą część swojego życia zawodowego, 
w  tworzeniu i  rozwijaniu istotnych dla śro-
dowiska bibliotekarskiego przedsięwzięć 
– CKHW i  katalogu centralnego NUKAT, 

które przyniosły polskiemu bibliotekarstwu 
wymierne korzyści w  zakresie budowania 
systemu spójnej informacji. To co było kon-
trowersyjne i niepopularne na etapie projek-
towania NUKAT-u  - khw, spójność i  jakość 
danych, stało się dziś jego atutem i ogromną 
wartością. Mam satysfakcję, że razem z  ze-
społem Centrum NUKAT mogłam kreatyw-
nie rozwijać NUKAT i że wspólnie udało nam 
się zbudować markę NUKAT.

Dziękuję bibliotekom partnerskim, 
szczególnie tym najbardziej aktywnym we 
współkatalogowaniu, które systematycznie 
przyczyniają się do wzrostu wartości infor-
macyjnej NUKAT-u.

Mojej następczyni, Pani Ewie Kobier-
skiej-Maciuszko, życzę, aby prowadzenie 
NUKAT-u dostarczyło Jej wiele satysfakcji. To 
naprawdę bardzo ciekawe i  niebanalne, ale 
też niełatwe zadanie. Jestem przekonana, że 
będzie Ona twórczo rozwijać NUKAT, zacho-
wując w nim to, co najbardziej wartościowe 
– spójne dane i wykwalifikowany zespół.

   
 Maria Burchard

Szanowni Państwo,

Pracownicy Centrum NUKAT, 30 kwietnia 2014 r. (fot. Mirosław Dankowski)



1 maja 2014 r. objęłam stanowisko kie-
rowniczki Centrum NUKAT, Oddziału Biblio-
teki Uniwersyteckiej w  Warszawie (BUW), 
prowadzącego narodowy uniwersalny kata-
log centralny NUKAT. Już dość dawno tak to 
zaplanowałyśmy z  Marią Burchard – zakoń-
czenie jej pracy zawodowej zbiegło się mniej 
więcej z  końcem mojej drugiej kadencji na 
stanowisku dyrektora BUW. Po zastanowie-
niu, również w  gronie nowej Dyrekcji BUW, 
uznaliśmy wszyscy, że tak będzie pożytecznie 
i korzystnie dla NUKAT-u, BUW-u, 120 biblio-
tek z nami współpracujących i naszych użyt-
kowników.

Prowadzenie Centrum NUKAT to cał-
kiem nowe wyzwanie w  moim życiu za-
wodowym, naznaczonym najpierw latami 
współodpowiedzialności za projekt i  realiza-
cję nowego gmachu BUW, a  potem latami 
prowadzenia Biblioteki w  całości – każdy 
z  Was, kto kierował czymkolwiek, wie, że są 
to całkiem różne poziomy szczegółowości, 
kompetencji i odpowiedzialności. 

Uczę się cały czas, poznaję procedury: 
katalogowania i  walidowania rekordów bi-
bliograficznych; poznaję ludzi: katalogerów 
i  administratorów baz NUKATowskich, in-
formatyków – analityków i  deweloperów 
naszych narzędzi IT, poznaję bibliotekarzy 
(już nie tylko dyrektorów) z różnych bibliotek 
współtworzących NUKAT. Podziw i  cieka-
wość – te uczucia towarzyszą mi na co dzień.

I  choć już wiem, że codzienny rytm na-
szej pracy wyznacza „przetworzenie bufora” 
zawierającego dzienny urobek 1500 bibliote-
karzy z prawie stu bibliotek, że najważniejsza 
jest spójność danych i  czystość bazy, wiem 
nawet, co to jest „hasło korporatywne” i „tytuł 
ujednolicony”, to wiem również, że wszyst-
kie te, tak szczegółowo opisane procedury 
i czynności, cała ta codzienna bibliotekarsko-

-informatyczna krzątanina, bez której nie 
byłoby naszej 3-milionowej bazy rekordów, 
wszystko to, przy całej pracochłonności, cza-
sochłonności i  ważności, nie zwalnia mnie 
z  obowiązku myślenia – co dalej? Jaka przy-
szłość nas czeka po 15 latach systematyczne-
go rozwoju katalogu centralnego i  budowa-
nia marki NUKAT?

Jaki będzie NUKAT za 5, 10 i 20 lat w świe-
cie zmieniających się błyskawicznie techno-
logii wytwarzania i dostępu do informacji, 
i – co może ważniejsze – w świecie nowych 
pokoleń odbiorców tych informacji, przy-
zwyczajonych do noszenia „całego internetu” 
w kieszeni? Co musi mieć w sobie informacja 
biblioteczna, żeby była dla nich przydatna 
i warta uwagi? Są wśród nas entuzjaści, którzy 
mówią tak: czytanie jest „cool”, biblioteki prze-
żywają renesans, do samego BUW-u  wciąż 
przychodzi 2,5 tys. ludzi dziennie, więc pra-
cujmy lepiej i  szybciej, a  będzie sukces…, 
są wśród nas też sceptycy, którzy mówią 
tak: nasi czytelnicy potrzebują co najwyżej 
rozdziału z  podręcznika akademickiego na 
najbliższe zajęcia, znają może jego tytuł, rza-
dziej autora, resztę znajdują w  googlach, bo 
też mało kto wymaga od nich czegokolwiek 
więcej, nawet na ostatnich latach studiów, dla 
kogo więc i po co budujecie te wyrafinowane 
bazy i przyjazne interfejsy użytkownika? 

Jak w  świecie tych sprzecznych filozofii 
rozwijać NUKAT? Jak zachęcić duże i zasob-
ne biblioteki naukowe do współpracy z nami? 
To spory problem dla mnie, wielcy nieobecni 
– biblioteki centralne, biblioteki instytutów 
resortowych, towarzystw naukowych, cza-
sami ze wspaniałymi zbiorami specjalnymi, 
historycznymi, unikatowymi kolekcjami. Czy 
Dyrektorzy i Kierownicy tych bibliotek na-
prawdę uważają, że ich lokalny OPAC jest wy-
starczającym narzędziem promocji własnych 

zbiorów i  budowania dostępu do nich? Czy 
nie niepokoją ich spadające wskaźniki udo-
stępniania? Czy organizatorzy i  fundatorzy 
tych bibliotek nie pytają, na co idą coroczne 
dotacje, skoro czytelnie świecą pustkami, 
a zbiory, często bardzo kosztowne, stoją bez-
użytecznie w  magazynach? Nie wszystko da 
się wytłumaczyć ogólnikami o upadku czytel-
nictwa, nie o takiej publiczności tu mówimy.

No i  – last but not least – co na to 
wszystko Biblioteka Narodowa, z  którą, po 
dwuletniej trudnej próbie, nie udało nam się 
zbudować normalnej współpracy w ramach 
NUKAT? Z którą, mimo ogólnie przyjaznych 
deklaracji i momentami interesującej wymia-
ny poglądów, nadal nie udaje nam się stwo-
rzyć jednolitej, ogólnopolskiej kartoteki haseł 
wzorcowych. Każdy czynny bibliotekarz wie, 
że taka kartoteka, jedna dla całego kraju, 
ułatwiłaby wiele w  praktyce katalogowania, 
zaoszczędziłaby nam wszystkim mnóstwo 
czasu i energii. To mógłby być program mini-
mum na najbliższe 2–3 lata, niestety nie wi-
dać zainteresowania tematem ze strony BN.

Nasz czytelnik powie może w  tej chwili: 
to są wewnętrzne problemy bibliotekarzy, 
cóż one mnie obchodzą? Racja, na pierwszy 
rzut oka niewiele; jednak to one przesądzają 
o  jakości informacji bibliograficznej i  biblio-
tecznej, jaką oferujemy naszym odbiorcom 
w bibliotekach wszystkich szczebli – od Na-
rodowej, poprzez akademickie, aż po publicz-
ne, nawet w najmniejszych gminach.

Zespół prowadzący NUKAT zrobi 
wszystko, aby informacja, którą znajdują w ka-
talogu NUKAT nasi odbiorcy była komplet-
na, wieloaspektowa i użyteczna. To cel, który 
sobie stawiamy na najbliższe dziesięciolecie.

 Ewa Kobierska-Maciuszko

Szanowni Państwo – Czytelnicy TU i Użytkownicy katalogu NUKAT, 
Drodzy Koledzy – Współtwórcy katalogu NUKAT
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W biegu ku nowoczesności – 
kilka słów o Bibliotece Głównej 
Akademii Muzycznej w Gdańsku

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest ogólnouczelnianą 
placówką o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych. Gromadzimy w niej, opracowujemy 
i udostępniamy głównie muzykalia i piśmiennictwo muzykologiczne oraz dokumenty z zakresu 
dyscyplin naukowych przewidzianych w procesie dydaktycznym uczelni.

tekst: Dorota Witkowska, Marta Walkusz

Trochę o historii naszej 
biblioteki

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 
w  1947 roku, zaraz po powołaniu do życia 
(na mocy Zarządzenia Ministra Kultury 
i  Sztuki) Państwowej Wyższej Szkoły Mu-
zycznej w Sopocie. Na księgozbiór tamtego 
okresu składały się przede wszystkim dary 
gdańskich muzyków i  pedagogów uczelni 
(2345 woluminów nut i  214 woluminów 
książek) oraz zasoby poniemieckie. 

W  latach 1947–1951 Biblioteka była 
placówką usługową dla trzech szkół muzycz-
nych: Państwowej Wyższej Szkoły Muzycz-
nej, Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej 
i  Państwowej Niższej Szkoły Muzycznej. 
W roku 1951 doszło do formalnego podziału 
księgozbioru pomiędzy wyżej wymienio-
ne szkoły. Stan księgozbioru w  Bibliotece 
PWSM, po przekazaniu części zbiorów wy-
szczególnionym szkołom, wynosił: 1660 wo-
luminów nut i 45 woluminów książek. 

Pierwszym opiekunem zbiorów bi-
bliotecznych została Maria Rogaczew-
ska, natomiast pierwszym kierownikiem 
Biblioteki – Maria Jałozo, która wprowadziła 
księgi inwentarzowe nut, książek i czasopism, 
stanowiące pierwszy przewodnik po zbio-
rach bibliotecznych. W  późniejszych latach 
funkcję kierowniczą sprawowali kolejno Da-
nuta Jarosz i Czesław Krajewski.

Istotny wpływ na rozwój placówki miała 
ustawa o wyższym szkolnictwie artystycznym 
z dnia 29.03.1962 r. Nastąpiło wówczas zwięk-
szenie liczby osób zatrudnionych w  Biblio-
tece, została powołana Komisja Biblioteczna 
jako organ doradczy i opiniodawczy, powsta-
ła czytelnia z księgozbiorem podręcznym oraz 
gabinet nagrań i przesłuchań muzycznych.

W październiku 1966 roku Uczelnia wraz 
z  Biblioteką zostały przeniesione do Gdań-
ska. Wówczas miały miejsce zmiany w  jej 
strukturze i organizacji. Wyodrębniło się Stu-
dio Nagrań z  fonoteką, powstały biblioteki 
zakładowe Katedry Teorii i Kompozycji oraz 
Katedry Fortepianu.

W  latach 1973–2004 rolę kierownika, 
a następnie dyrektora Biblioteki, pełniła mgr 
Irena Czarnecka – starszy kustosz dyplo-
mowany, absolwentka Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Aby docenić 
zasługi Pani Dyrektor, w  maju 2008 roku jej 
imieniem zostaje nazwana Czytelnia Bibliote-
ki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

W  czasie działalności Ireny Czarneckiej 
nastąpił szybki rozwój Biblioteki, nie tylko 
w  środowisku lokalnym, ale także w  kraju 
i  za granicą. Został znacznie rozbudowany 
aparat informacyjny, powstały nowe katalogi 
i  kartoteki zagadnieniowe. Kontynuowano 
prace nad instrukcją katalogowania rzeczo-
wego druków muzycznych. Opracowano 
i  dostosowano do zbiorów muzycznych 
Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną. 

Dyrektor Biblioteki zaznaczyła swoje 
uczestnictwo w  pracach Komisji Normali-
zacji Bibliograficznej w  Ośrodku Normali-
zacji Bibliograficznej Biblioteki Narodowej 
oraz w  pracach Międzynarodowej Biblio-
grafii Literatury o  Muzyce (Repértoire 
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International de la Litterature Musicale – RILM); od 1985 roku 
Biblioteka aktywnie uczestniczy w dostarczaniu opisów bibliogra-
ficznych wraz z abstraktami.

W  grudniu 1981 roku Biblioteka zmieniła nazwę na Biblioteka 
Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki.

W  roku 2000, w  następstwie przeniesienia Uczelni do nowego 
gmachu przy ul. Łąkowej w Gdańsku, Biblioteka zyskała nowe warun-
ki lokalowe, pozwalające na jej dalszy rozwój. 

Widoczna aktywność placówki na forum krajowym i zagranicz-
nym sprawiła, że od 1 stycznia 1994 roku Biblioteka Główna weszła 
w poczet członków m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Muzycznych (IAML). W 1997 roku uczestnikiem konferencji 
IAML w Genewie była ówczesna dyrektor Biblioteki Irena Czarnecka. 
Przez wiele lat była ona członkiem Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycz-
nych Polskiej Grupy Narodowej IAML oraz członkiem SBP.

W czerwcu 2002 roku do Biblioteki Głównej została przyłączona 
Fonoteka, wcześniej działająca w ramach Studia Nagrań.

Od listopada 2004 roku funkcję dyrektora Biblioteki sprawuje 
mgr Anna Michalska – starszy kustosz dyplomowany, absolwentka 
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w  Gdańsku. Kontynuując 
dzieło dyrektor Czarneckiej w  kwestii podążania biblioteki ku no-
woczesności, jednocześnie otwiera pracownikom wiele możliwości 
rozwoju naukowego związanego z ich codzienną pracą oraz zaintere-
sowaniami bibliotekarskimi połączonymi z kierunkiem ukończonych 

studiów. Nakłania do pisania artykułów, udziału w  konferencjach 
i  spotkaniach warsztatowych. W  dniach 4–6 listopada 2008 roku 
Biblioteka Główna była gospodarzem XII Ogólnopolskiej Konferencji 
Bibliotekarzy Muzycznych i III Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek.

Pod kierownictwem dyr. Michalskiej Biblioteka Główna Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku jest stale obecna na forum bibliotecznego 
świata nie tylko w Polsce.

Biblioteka Główna dziś

Rok akademicki 1991/1992 okazał się przełomowy dla Biblioteki, 
gdyż rozpoczęto działania nad wprowadzeniem komputerów do 
pracy w bibliotece. Głównym celem komputeryzacji było usprawnie-
nie obsługi czytelników, zwiększenie szybkości uzyskiwania informacji 
o zbiorach i ich dostępności poprzez integrację katalogów nut, ksią-
żek i  nagrań, a  także skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie 
nowych tytułów oraz ewidencję wpływów.

Z braku gotowego oprogramowania komputerowego, spełniają-
cego aktualne potrzeby Biblioteki, ówczesna p. dyr. Irena Czarnecka 
wraz z  mgr inż. dr Mariuszem Szwochem i  zespołem bibliotekarzy 
Akademii Muzycznej w  Gdańsku stworzyła zintegrowany system 
biblioteczny OPUS oparty na języku obiektowym C++ i  jednolitej 
szacie graficznej, zbudowanej w  oparciu o  bibliotekę programową 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1–2 (fot. Dorota Witkowska)

Turbo Vision. Interfejs katalogu OPUS spełniał 
najnowsze wymogi ówczesnej techniki infor-
matycznej i pozwalał na pełną komputeryza-
cję Biblioteki. Tym samym Biblioteka Główna 
Akademii Muzycznej w  Gdańsku stała się 
pierwszą biblioteką muzyczną w Polsce funk-
cjonującą na nowoczesnych zasadach.

Pierwsze wersje OPUS-a  pracowały na 
sprzęcie typu IBM PC pod kontrolą systemu 
operacyjnego MS DOS 5.0 i systemu siecio-
wego Novell NetWare 2.2. Po wprowadzeniu 
na rynek systemu operacyjnego Windows 
program w latach 1999/2000 przeszedł swo-
isty lifting i  zyskał obecną szatę graficzną; 
zmienił się także sposób obsługi: DOS-owe 
komendy tekstowe zostały zastąpione win-
dowsowym interfejsem.

OPUS składa się z  3 podstawowych 
modułów: 

• Katalogowanie (książek i artykułów, 
nut i współwydanych, dokumentów 
dźwiękowych i poszczególnych 
utworów, czasopism i artykułów, 
prac dyplomowych);

• Wypożyczalnia;
• Przeglądanie (czyli katalog).

Moduł Katalogowanie umożliwia opra-
cowanie zbiorów wieloaspektowo: posiada 
słowniki haseł przedmiotowych dotyczą-
cych muzyki oraz dziedzin pokrewnych, 
takich jak pedagogika, estetyka, filozofia, 
socjologia, sztuka, edytorstwo, film itp. Do-
stępne są również słowniki współpracowni-
ków i  wykonawców. Moduł ten umożliwia 
również drukowanie kart katalogowych, in-
wentarzy bibliotecznych, statystyk; posiada 
również funkcję przeprowadzania skontrum.

Moduł Wypożyczalnia umożliwia nie 
tylko komputerową obsługę standardowe-
go procesu udostępniania zbiorów, ale tak-
że pozwala na prowadzenie wypożyczalni 
międzybibliotecznej, drukowanie skierowań 
do innych bibliotek, statystyk wypożyczania, 
zawartości kont czytelniczych.

OPUS, menu główne dla bibliotekarza

OPUS, menu główne dla czytelnika

Oba powyższe moduły są dostępne tylko dla bibliotekarzy. Trzeci moduł Przeglądanie 
posiada osobne wejście do bazy i jest dostępny również dla czytelników. Już ekran startowy 
pozwala na szybkie zorientowanie się, jakie są możliwości przeszukiwania katalogu Biblioteki.
System OPUS stanowił przez wiele lat jeden z najlepiej przystosowanych do kompleksowej 
obsługi czytelnika systemów bibliotecznych w Polsce. Tym samym tradycyjny katalog kart-
kowy nut i książek, założony w 1947 roku, został zamknięty. Dziś aktualizowany jest jedynie 
katalog kartkowy w Fonotece: płyt analogowych i dokumentów audiowizualnych.

Niezależnie od nieustannego uzupełniania zasobów OPUSa w  latach 90-tych ubie-
głego wieku trwały prace nad przystąpieniem Biblioteki do konsorcjum bibliotecznego. 
W 1995 roku na mocy porozumienia rektorów trójmiejskich uczelni oraz dyrektora CTO po-
wołano Trójmiejski Zespół Biblioteczny. Obecnie w skład TZB wchodzą:

• Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej,
• Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,
• Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
• Biblioteka Główna Akademii Muzycznej,
• Biblioteka Główna Akademii Morskiej,
• Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych,
• Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności.
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 Rada Dyrektorów TZB: 

• inż. Bożena Hakuć – Dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki 
Gdańskiej,

• mgr Alicja Kruszyńska – Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu,

• mgr inż. Anna Grygorowicz – Dyrektor Biblioteki Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego,

• mgr Anna Michalska – Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii 
Muzycznej,

• mgr Jolanta Maciejewska – Dyrektor Biblioteki Głównej Akade-
mii Morskiej,

• Małgorzata Dąbrowska – Kierownik Biblioteki Głównej Akade-
mii Sztuk Pięknych,

• mgr Gabriela Skoracka – Kierownik Biblioteki ECS.

Współpraca w konsorcjum TZB bezpośrednio wiązała się z pracą 
w  ogólnopolskim katalogu NUKAT. W  lutym 2003 roku zostało za-
warte Porozumienie o współpracy w zakresie katalogowania w Na-
rodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Biblioteka 
zobowiązała się dostarczać opisy nowych tytułów i ściśle z nim współ-
pracować. Opisy bibliograficzne są kopiowane do internetowego ka-
talogu wspieranego przez TZB: Chameleon. Do 2011 roku kopiowano 
opisy również do katalogu OPUS. W lipcu 2011 roku postanowiono 
zaprzestać uzupełniania niektórych zasobów OPUS-a (aktualizowane 
są jedynie czasopisma, płyty analogowe i  dokumenty audio-video). 
Bibliotekarze zyskali nowy system obsługi czytelników i katalogowa-
nia zbiorów: VTLS Virtua. W  momencie uruchomienia możliwości 
zamawiania zbiorów magazynu przez internet przeniesiono do syste-
mu całą obsługę biblioteki. Nasi czytelnicy mogą wypożyczać książki 
i nuty korzystając z katalogu elektronicznego Chameleon. Aby każdy 
mógł swobodnie się w nim poruszać, organizowane są szkolenia dla 
użytkowników wypożyczalni oraz udostępniona jest dokładna in-
strukcja obsługi katalogu na stronie internetowej Uczelni. 

Przez ostatnie kilka lat Biblioteka w pełni otworzyła się na internet. 
W 2009 roku przystąpiła do współpracy z Pomorską Biblioteką Cyfro-
wą w ramach projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa (lokalizacja: 
Serwerownia CI TASK; ośr. digit. Politechnika Gdańska, Uniwersytet 
Gdański, Biblioteka Gdańska PAN; Centrum Mobilne – obwoźny 
skaner). Do chwili obecnej opublikowała tam 1330 woluminów. 

Posiadamy również pełny dostęp do takich kolekcji online jak: 
NAXOS Music Library, Oxford Music Online, Wychowanie Muzycz-
ne. Korzystaliśmy również z bazy Cambridge Journals, lecz nie spotka-
ła się ona z entuzjazmem naszych czytelników.

Pracownicy Fonoteki prowadzą internetowy Przewodnik dla czytel-
ników oraz fanpejdż Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook. 

Zespół Biblioteki wciąż się rozwija, biorąc czynny udział w wielu 
przedsięwzięciach i  konferencjach bibliotekarskich. Latem bieżące-
go roku referat swój na konferencji IAML w Antwerpii zaprezentu-
je dwoje pracowników Fonoteki Akademii Muzycznej w  Gdańsku: 
Marta Walkusz i Paweł Nodzak. 

Obecnie w naszej Bibliotece zatrudnionych jest 10 pracowników 
w następujących działach:

• DYREKCJA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ:  
st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska,

• INFORMACJA NAUKOWA:  
kustosz mgr Małgorzata Cichocka,

• WYPOŻYCZALNIA:  
bibliotekarz Mirosława Gaczoł,

• WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA:  
bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak,

• WYPOŻYCZALNIA (MAGAZYN):  
mł. bibliotekarz Dorota Słodkowska,

• CZYTELNIA: 
st. bibliotekarz Danuta Lewandowska,

• FONOTEKA:  
st. bibliotekarz mgr Marta Walkusz,
mł. bibliotekarz mgr Paweł Nodzak, 

• GROMADZENIA I OPRACOWANIE ZBIORÓW:  
kustosz mgr Małgorzata Cichocka,
st. bibliotekarz mgr Marta Walkusz,
bibliotekarz mgr Dorota Stefaniak,
st. bibliotekarz mgr Faustyna Michałowska,
mł. bibliotekarz mgr Paweł Nodzak,
mł. bibliotekarz mgr Dorota Witkowska.

Posiadamy bogate zbiory , które udostępniamy naszym czytelnikom. 
Aktualny stan zbiorów Biblioteki (czerwiec 2014): 

• 55 468 woluminów druków muzycznych,
• 29 762 woluminów książek,
• 2 197 woluminów czasopism,
• 1 961 katalogów wydawniczych,
• dokumenty życia muzycznego : 1 934 afisze, 2 535 programów,
• 336 manuskryptów,
• 7468 płyt analogowych,
• 3422 płyty kompaktowe,
• 21 CD-ROMów,
• 106 dokumentów audio-video,
• 274 mikrofilmy,
• 5 017 prac dyplomowych i magisterskich.

Ze zbiorów znajdujących się w Czytelni mogą korzystać zarówno 
pracownicy, studenci Akademii, jak i osoby „z zewnątrz”. Na miejscu, 
oprócz książek i druków muzycznych, udostępniane są czasopisma 
i prasa codzienna, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, leksyko-
ny, informatory, a także – na odrębnych zasadach: prace dyplomowe 
i magisterskie, rękopisy muzyczne, dokumenty życia muzycznego, mi-
krofilmy, ikonografia, dzieła rzadkie i kosztowne (cimelia).

Zbiory w Fonotece obejmują płyty CD, CD-ROM i DVD, płyty ana-
logowe, kasety magnetofonowe i magnetowidowe, taśmy szpulowe.

Naszym słuchaczom dajemy możliwość odsłuchania dowolnego 
utworu z każdej epoki (dostępnego w naszych zbiorach). Posiadamy 
również nagrania recitali dyplomowych. Zainteresowanym oferuje-
my stanowiska odsłuchowe z  odtwarzaczami płyt kompaktowych 
i analogowych oraz stanowisko komputerowe z możliwością samo-
dzielnego dokonywania przegrań, odsłuchiwania płyt CD, przeglą-
dania CD-ROMów i płyt DVD. Istnieje również możliwość pracy na 
własnych komputerach i innych nośnikach danych.

Biblioteka nasza prowadzi także działalność w zakresie informacji 
naukowej, która polega na pomocy w pracy indywidualnym czytel-
nikom, pracownikom naukowym, zespołom badawczym poprzez 
prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych umożliwia-
jących jak najlepsze wykorzystanie bibliotecznych zbiorów. 

Biblioteka Główna zaangażowana jest w  organizację imprez, 
przyłączając się do nich przede wszystkim poprzez przygotowywa-
nie wystaw okolicznościowych lub prezentacji multimedialnych. 

Wystawami, a także kroniką Biblioteki, już od kilku lat zajmuje się st. 
bibliotekarz Faustyna Michałowska.

Biblioteka Główna stara się nadążyć za najnowszymi trendami 
bibliotecznymi i zawsze idzie z duchem czasów. 

Bibliografia:

• Czarnecka Irena, Biblioteka Główna [w:] Janusz Krassowski (red.), 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

1947–1997. Księga Jubileuszowa, Gdańsk 1997.

• Czarnecka Irena, Komputeryzacja Biblioteki Akademii Muzycznej 

im. S.Moniuszki w Gdańsku [w:] Janusz Nowicki (red.), Komputery 

w bibliotekach – Polska ’94. Wydawnictwo SBP, Warszawa 1994.

• Materiały własne z Kroniki Biblioteki Głównej. 

• Michalska Anna, Biblioteka Główna [w:] Janusz Krassowski (red.), 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

1947–2007. Księga Jubileuszow, Gdańsk 2007.

• Prokopowicz Maria, Spóz Andrzej, Pigła Włodzimierz, Biblioteki i zbiory 

muzyczne w Polsce. Przewodnik. Wydawnictwo SBP, Warszawa 1998.

• Szwoch Mariusz, Michalska Anna, Interaktywna biblioteka cyfrowa 

dokumentów muzycznych [w:] Antoni Nowakowski (red.), Infobazy 

2005. Bazy danych dla nauki. Materiały IV Krajowej Konferencji 

Naukowej, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2005.

Pracownicy Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku

Od lewej: Małgorzata Cichocka, Dorota Stefaniak, Danuta Lewandowska, Mirosława Gaczoł, Anna Michalska, Paweł Nodzak, Dorota Słodkowska, Faustyna 

Michałowska, Dorota Witkowska, Marta Walkusz (fot. Szymon Adamczuk, Faustyna Michałowska)
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Sprawdź, 
czy masz swój ISNI!

O International Standard Name Identifier (ISNI) pisałem już w drugim 
numerze „Tytułu Ujednoliconego”, od tamtej pory sporo się jednak 
zmieniło, dlatego też wydaje mi się, że warto wrócić do tego tematu. 
To co wówczas pozostawało jedynie w sferze planów, obecnie jest 
już rzeczywistością. Baza ISNI funkcjonuje, a znajdujące się w niej 
rekordy zawierają dane identyfikujące ponad 8 mln nazw podmiotów 
indywidualnych i zbiorowych.

tekst: Leszek Śnieżko
ISNI 0000 0001 1226 9160

Zacznijmy jednak od przypomnienia, 
czym jest ISNI. Jest to standard ISO okre-

ślający sposób nadawania nazwom używa-
nym publicznie przez osoby lub instytucje 
zaangażowane w  proces tworzenia dzieł ar-
tystycznych lub intelektualnych znormalizo-
wanych identyfikatorów. Obecnie w przed-
sięwzięciu tym biorą udział liczne instytucje 
reprezentujące sektor biblioteczny, wydaw-
niczy, przemysł muzyczny, organizacje zarzą-
dzające prawami autorskimi, repozytoria na-
ukowe. Baza ISNI administrowana jest przez 
ISNI-International Agency. Wśród członków 
założycieli ISNI-IA znajdują się takie insty-
tucje jak Conference of European National 

Librarians, International Confederation of 
Societies of Authors and Composers, Inter-
national Federation of Reproduction Rights 
Organisations, Societies' Council for the Col-
lective Management of Performers' Rights, 
Online Computer Library Center, ProQuest.

Mamy więc do czynienia z przedsięwzię-
ciem o  naprawdę światowym zasięgu, któ-
rego celem jest stworzenie mechanizmów 
pozwalających na konstruowanie powiązań 
między danymi dotyczącymi poszczegól-
nych osób lub instytucji, przechowywanych 
w  różnych bazach, a  w  konsekwencji na 
jednoznaczne ich identyfikowanie w  skali 
globalnej. Nadawanie identyfikatorów jest 

procesem bardzo złożonym, opartym na 
szczegółowej kontroli danych, obejmującej 
zarówno wykorzystywanie wyspecjalizowa-
nych algorytmów, jak również kontrolę ma-
nualną, prowadzoną przez zespoły kontroli 
jakości funkcjonujące w Bibliotece Brytyjskiej 
oraz Francuskiej Bibliotece Narodowej. Na-
danie identyfikatora może nastąpić tylko 
wówczas, jeśli dane potwierdzone są przez 
różne źródła lub nazwa ma charakter całko-
wicie unikatowy. Użytkownicy bazy również 
mogą przekazywać swoje uwagi dotyczące 
poprawności zawartych w  niej danych. Tak 
więc jeśli w  jakiś sposób byliśmy uwikła-
ni w  proces powstawania książki, utworu 

muzycznego, programu telewizyjnego itp., 
warto zajrzeć na stronę ISNI i  sprawdzić, 
czy znaleźliśmy się w  gronie tych twórców, 
którym przydzielono jednoznaczny identy-
fikator. Przy okazji możemy sprawdzić, czy 
przypadkiem, mimo drobiazgowej kontroli, 
do naszych danych nie wkradł się błąd i nie 
figurujemy tam jako autorzy utworów, z któ-
rymi nie mamy nic wspólnego.

Oczywiście identyfikatory ISNI będą 
miały też nieocenione znaczenie dla biblio-
tekarzy. Baza ISNI, początkowo tworzona 
w  oparciu o  Międzynarodową Kartotekę 
Haseł Wzorcowych (VIAF), obecnie jest 
jedną z części składowych tej kartoteki i zna-
cząco przyczynia się do podniesienia jakości 
jej funkcjonowania. Francuska Biblioteka 
Narodowa wprowadziła te identyfikatory 
do swoich rekordów dla nazw osobowych, 
prawdopodobnie wkrótce uczyni to rów-
nież Biblioteka Kongresu. Czy nasze rekor-
dy również powinny zostać uzupełnione 
o  ISNI? Jest to niewątpliwie kuszące rozwią-
zanie, wiąże się z nim jednak pewien istotny 
problem. ISNI przypisywany jest nie osobie, 

lecz używanej przez nią nazwie. W  związku 
z tym, jeśli ktoś posługuje się kilkoma pseu-
donimami, ma szansę na otrzymanie kilku 
identyfikatorów. W naszej kartotece stosun-
kowo rzadko decydujemy się na tworzenie 
kilku haseł dla jednego autora. Postępujemy 
tak tylko wówczas, jeśli możemy wyraźnie 
oddzielić poszczególne obszary działalności 
jednej osoby. Jeśli np. ktoś publikuje prace na-
ukowe pod swoim nazwiskiem, a kryminały 
pod pseudonimem, będzie miał utworzone 
dwa odrębne rekordy. Jeśli jednak używał kil-
ku pseudonimów do podpisywania swoich 
dzieł literackich, wówczas wszystkie pseu-
donimy zostaną wprowadzone do jednego 
rekordu. Baza ISNI nie stosuje takiego roz-
różnienia i, zgodnie z  założeniem, każdemu 
pseudonimowi ma być przydzielany odręb-
ny identyfikator. Czy w  związku z  tym po-
winniśmy zmienić nasz tryb postępowania? 
Nie ośmielę się udzielić odpowiedzi na to 
pytanie, warto jednak zauważyć, że zmiana 
taka byłaby zgodna z  zasadami RDA, które 
coraz powszechniej wpływają na światowe 
standardy katalogowania. Przykładem może 

być Niemiecka Biblioteka Narodowa, która 
wdrażając ten nowy standard katalogowa-
nia, zmuszona była do zmiany swojego trybu 
tworzenia rekordów khw dla autorów uży-
wających pseudonimów.

Niezależnie jednak od tego, czy identy-
fikatory ISNI staną się częścią naszych rekor-
dów, mają szansę stać się istotnym elemen-
tem infrastruktury informacyjnej, w  której, 
wraz z  rozwojem Sieci Semantycznej, jed-
noznaczna identyfikacja podmiotów będzie 
odgrywała coraz bardziej istotną rolę. 

http://www.isni.org/
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Biblioteki inne niż wszystkie

tekst: Aleksandra Świerk, Agata Szczotka-Sarna 

Twarde krzesła, zakurzone półki, panie i panowie w wielkich okularach oraz zabytkowy 
gmach – oto stereotypowe wyobrażenie biblioteki. Wizja wprost z Harry’ego 
Pottera, minus czary. Pewnie nie uwierzycie w istnienie bibliotek w kształcie kostki 
Rubika, umiejscowionych na grzbiecie osła czy z księgozbiorem przykutym do półek 
łańcuchami. A jednak!

15

GMACH

Słowo „gmach” brzmi tyleż dostojnie, co 
przerażająco. Czy gmach może być przytul-
ny? Raczej nie. Wygodny, funkcjonalny? Też 
niekoniecznie. Tymczasem dawno już minę-
ła era, gdy biblioteczne wnętrze kojarzyło się 
z twardymi stołkami i kilometrowymi regała-
mi. Twórcom nowoczesnych bibliotek fanta-
zji nie brakuje – od niezwykłych geometrycz-
nych budowli skonstruowanych w  kształcie 
kostki Rubika przez ekologiczne, funkcjonal-
ne domy aż po zaadaptowane… więzienia. 
Oto mały przegląd form, jakie może przybrać 
współczesny „gmach” biblioteczny: 

 
Geometria. Trzy lata temu w Stuttgarcie sta-
nęła biblioteka o kubistycznym kształcie za-
projektowana prze Koreańczyka Eun Young 
Yi. O  ile bryła, przywodząca na myśl kostkę 
Rubika, wzbudziła kontrowersje, o tyle wnę-

i  udostępniane są książki? W  każdej prze-
strzeni publicznej, wystarczy wygospodaro-
wać fragment przestrzeni, półki, stolika, aby 
ustawić parę tomów. Budka telefoniczna, do-
mek dla ptaków, plaża, park – nie ma miejsc 
i lokalizacji nieodpowiednich. 

Winnica? Książnica! Sadowisz się na kana-
pie z książką i lampką wina na pobliskim stoli-
ku… Być może z tej idyllicznej wizji zrodził się 
pomysł Massimo Bartoliniego. W  belgijskiej 
Gandawie przygotował on instalację Booky-
ard – 12 długich, soczyście zielonych regałów 
wkomponowanych w  krajobraz średnio-
wiecznej winnicy. Zgromadzone na półkach 
tomy można wypożyczyć albo kupić, zabie-
rając tym samym do domu fragment dzieła 
sztuki. Książki, wino i  wspaniałe widoki? Za-
praszamy z pomysłem do Polski.

Plaża, słońce i  porywające lektury, czyli 
australijski pomysł na bibliotekę. Realizacja 
wprawdzie jednodniowa, ale jakże udana! Na 
Bondi Beach – jednej z najbardziej znanych 
plaż – IKEA ustawiła 30 regałów pełnych 
książek. Tytuły można było czytać na miejscu, 
wymienić na książki przyniesione z  domu 
albo zabrać, zostawiając symboliczną daro-
wiznę na rzecz Australian Literacy and Nu-
meracy Foundation. O krok dalej poszli Fran-
cuzi. Wypożyczalnia książek zaprojektowana 
przez Matali Crasset stanęła na plaży Roma-
niquette w Istres. Osłonięta baldachimem 
biblioteka może pomieścić 350 książek i jest 
otwarta przez całe lato. Samo dobro. 

Park. Ale nie przypadkowy, tylko Levinski 
Garden w  południowym Tel Avivie, który 
dla wielu ubogich imigrantów przybywa-
jących do Izraela stanowi miejsce spotkań, 
a  dla części także dom. Właśnie tutaj po-
wstała niewielka biblioteka bez murów 
i strażników – otwarta dla każdego. Levinski 
Garden Library to dwa podświetlone rega-
ły wypełnione książkami, którym porządek 
nadają odbiorcy. Każdy tom zyskuje miejsce 

trze zachwyciło koneserów nowoczesnej 
architektury – biel, minimalizm, symetryczne 
płaszczyzny i odsłonięte schody łączące po-
szczególne poziomy budynku. Maszerujący 
z piętra na piętro czytelnicy wyglądają w tym 
wnętrzu jak ludziki z  gier komputerowych 
pokonujące kolejne poziomy. 

100% eko. Tajpej może się poszczycić bi-
blioteką zajmującą najbardziej ekologiczny 
budynek w  kraju. Drewno ze specjalnie ho-
dowanych lasów, system energii słonecznej, 
woda z opadów odprowadzana do toalet – 
tak w skrócie prezentuje się ta perełka ekolo-
gicznego dizajnu. Ciekawe, na jakim papierze 
wydrukowany został księgozbiór? Czy także 
ekologicznym? 

Dawne więzienie. Ośmiokątny budynek 
usytuowany w mieście Nassau na Bahamach 
wieki temu służył jako więzienie, w 1837 roku 
zaczęto zapełniać go księgozbiorem, liczą-

cym obecnie ponad 28 tysięcy woluminów. 
Z  ponurą przeszłością budowli kontrastuje 
elewacja pomalowana na radosny jasnoró-
żowy kolor. Nie takie więzienie straszne, gdy 
je wymalują! 

Supermarket. Kiedyś sklep słynnej sieci 
Wal-Mart, obecnie biblioteka – takie rzeczy 
możliwe tylko w  Stanach Zjednoczonych, 
a  dokładniej w  Texasie. Placówka zawie-
ra rozległy dział dziecięco-młodzieżowy 
oraz jedną małą pozostałość po dawnym 
asortymencie – kącik restauracyjno-barowy. 

 
Niezależnie od tego, jak niezwykły był-

by budynek biblioteczny, wciąż pozostaje 
on w  obrębie naszego tradycyjnego po-
strzegania biblioteki, zazwyczaj urządzo-
nej w  zamkniętym wnętrzu. Puśćmy więc 
wodze fantazji i  spróbujmy sobie wyobra-
zić biblioteki… bez budynku. Istnieją i  ta-
kie! Gdzie w  takim razie przechowywane 
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w katalogu dzięki oznaczeniu kolorem sym-
bolizującym emocje, jakie jego treść wzbu-
dziła w odbiorcy. W tej bibliotece jest serce, 
a nawet wiele serc czytelników, dla których 
stała się ona azylem.

Uliczna czytelnia. Tak działa The Uni. Stół 
do nauki, niewielkie regały i  geometryczne 
pufy – zestaw miejskich mebli pozwalający 
w  niemal dowolnym miejscu stworzyć czy-
telnię, przestrzeń do nauki. Biblioteczny zaką-
tek w środku metropolii ma ułatwić dostęp 
do edukacji i  zachęcić do czytania. Dzięki 
pomysłowi Sama i  Leslie Davol dotychczas 
udało się stworzyć 188 tymczasowych czy-
telni, w tym aż 11… na chodnikach.

Park nadaje się na spacer. Parkowe ławecz-
ki nadają się, by na nich przysiąść i  poczytać. 
W  Kolumbii wiedzą, jak do tego zachęcić. 
W samej tylko Bogocie w parkach działa po-
nad 50 mikrobibliotek, w  całym kraju setka 
takich miejsc codziennie zachęca do czytania. 
Każda z bibliotek mieści około 350 książek i jest 
obsługiwana przez wolontariusza. Co prawda 
są otwarte jedynie przez 12 godzin w  tygo-
dniu, za to zwykle w  weekendy, a  pracujący 
w  nich ochotnicy pomagają wybrać lektury 
wszystkim zainteresowanym, zaś najmłod-
szym udzielają wsparcia w  rozwiązywaniu za-
dań domowych. Przyjazne i pożyteczne.

Karmnik dla ptaków, a  w  każdym razie 
tak samo niewielki domek, pełen książek to 
symbol i  istota projektu Little Free Library. 
Skrzynki z  książkami umieszczone na klatce 
schodowej albo na przydomowym trawniku 
mają zarażać okolicznych mieszkańców mi-
łością do czytania. Każdy z  sąsiadów może 
przynieść przeczytaną książkę i  wziąć sobie 
inną. Wypożyczane i  udostępniane tytuły 
pomagają czytelnikom zaangażowanym 
w życie Little Free Library lepiej się poznać.

Budka telefoniczna. Jeśli zastanawiasz się 
nad losem budek telefonicznych w czasach 

telefonów komórkowych, oto nadzieja: 
mikrobiblioteka! Pięknie prezentują się te 
z  Wielkiej Brytanii – tradycyjne, czerwo-
ne, wciąż wypełnione słowami, tym razem 
w postaci drukowanej. Magia! 

Z MIEJSCA NA MIEJSCE

W  dzisiejszych czasach niezwykle ce-
nimy mobilność. Książka ze swej natury 
mobilną jest – możemy ją zabrać ze sobą 
wszędzie. Wyobraźcie sobie jednak cały 
księgozbiór podróżujący z  miejsca na miej-
sce. W  takim przypadku „wychodzenie do 
biblioteki” traci rację bytu, czytelnik spokoj-
nie czeka, aż biblioteka przyjdzie do niego. 
Środek transportu nie gra roli – od osła po 
statek, byle do przodu. 

Wielbłąd. Camel Book Drive to wiodąca 
przez pustynie kenijska biblioteka mobilna, 
do rozwoju której może przyczynić się każ-
dy z nas. Masz książki zalegające na półkach? 
Wyślij je do Kenii. Umiesz prowadzić wielbłą-
da? Wspomóż projekt, poświęcając czas na 
rozwożenie tury książkowych zamówień. 

Biblioburro – Alfa i Beto to dwa niewielkie 
osiołki dostarczające do kolumbijskich wio-
sek książki dla dzieci. Gdyby nie one, dzieciaki 
nie miałyby zapewne styczności z  literaturą. 
Kolumbijski nauczyciel Luis Soriano, twórca 
osiołkowej biblioteki, codziennie wyrusza 
w trasę wraz ze zwierzętami, aby odwiedzić 
swych podopiecznych, poczytać im na głos, 
a nawet pomóc w odrobieniu lekcji. 

Czołg. Weapon of Mass Instruction – tak 
nazywa się projekt, w ramach którego ar-
gentyński artysta przerobił starego Forda 
Falcone, kojarzonego w  tym kraju z  siła-
mi zbrojnymi, na czołg pełen literatury. 
Pojazd krąży po ulicach stolicy, rozwożąc 
darmowe książki,  wzbudzając zdumienie, 
wywołując refleksję. 

Łódź. Od 1959 roku po norweskich wy-
brzeżach dryfuje łódź Epos mieszcząca na 
swoim pokładzie ponad sześć tysięcy ksią-
żek. W  skład załogi wchodzi kapitan, jeden 
marynarz, trzech bibliotekarzy oraz dwójka... 
artystów estradowych. Tak, Epos nie tylko 
dostarcza literaturę do odległych skandy-
nawskich wiosek, lecz także zapewnia kultu-
ralne rozrywki w postaci mini-przedstawień. 

IDEA
 
Zapomnij o niekończącej się liście tytu-

łów i autorów. Tutaj liczy się temat, pomysł, 
myśl przewodnia. Te biblioteki to małe raje 
dla miłośników niecodziennych rozwiązań. 

Ręczna robota. Iście królewski koncept 
– 200 ręcznie wykonanych książek, w  tym 
dzieła Thomasa Hardy'ego, Rudyarda Kiplin-
ga i sir Arthura Conana Doyle'a, składa się na 
bibliotekę w domku dla lalek. Właścicielką tej 
wyjątkowej kolekcji była królowa Maria, żona 
króla Jerzego V.

Obrazki – to one dominują w przestrzeni ja-
pońskiej Picture Book Library (wł. The Picture 
Book Museum). Ekspozycja zaprojektowana 
przez Tadao Ando ma ułatwić najmłodszym 
czytelnikom poszukiwanie tytułów, a  star-
szym umożliwić podziwianie kunsztu ilu-
stratorów. Książki są prezentowane tak, aby 
odbiorcy mogli widzieć okładki, nie tylko 
grzbiety poszczególnych tomów. Biblioteka 
to właściwie kolekcja dziecięcych książek 
obrazkowych, tworzona latami przez Rei 
Maki, która postanowiła udostępnić ją innym.

W  łańcuchach. Royal Grammar School 
Chained Library to jedna z  niewielu zacho-
wanych bibliotek tego typu. Jak podkreślają 
władze szkoły, przytwierdzanie książek łań-
cuchami do półek było sposobem na ich 
bezpieczne udostępnienie w miejscach pub-
licznych, nie zaś – jak mogłyby sugerować 

łańcuchy – pomysłem na zamknięcie ich 
przed światem. Zbiór przykuwa uwagę. 

Poezja. Poetry Foundation Library w  Chi-
cago to 30 tys. woluminów wypełnionych 
poezją. Początek kolekcji dały wiersze nad-
syłane do pisma „Poetry”. W zbiorach biblio-
teki – czym szczyci się ona na stronie inter-
netowej – można znaleźć także nagrania 
poetów czytających własne wiersze, w  tym 
Czesława Miłosza. Dla smakoszy.

Widmo. Agnieszka Kurant zatytułowała 
swój projekt "Widmowa biblioteka" i na jego 
potrzeby wyprodukowała 400 książek. Fik-
cyjne dzieła, wspomniane między wierszami, 
wymienione mimochodem w  pracach Sta-
nisława Lema, Jorge'a L. Borgesa czy Philipa K. 
Dicka, zyskały okładki z nadrukowanymi ty-
tułami i  nazwiskami autorów, numery ISBN, 
a nawet kody kreskowe. Czy to się dzieje na-
prawdę? Sprawdź: phantomlibrary.com

Po tym krótkim przeglądzie najorygi-
nalniejszych zbiorów bibliotecznych świata 
nikt już chyba nie odważy się stwierdzić, iż 
biblioteka to nudne miejsce. To, jak ciekawa 
i  oryginalna może ona być, zależy tylko od 
ludzkiej fantazji! 

• Colombia Has 100 Tiny Libraries in Public Parks
• Little Free Library
• Massimo Bartolini’s Bookyard is an Outdoor 

Library in a Belgian Vineyard
• Picture Book Museum 
• Poetry Foundation Library
• Tall tale in fairy scale: Tiny children's book hand 

drawn for Queen Mary's doll's house to be 
published in human size

• The Chained Library - Royal Grammar School
• The Garden Library for the Migrant 

Communities and Neighborhoods of South 
Tel Aviv

• The Uni Project: Portable reading room for 
public space

• Widmowa Biblioteka 

http://phantomlibrary.com/
http://magazine.good.is/articles/colombia-has-100-tiny-libraries-in-public-parks
http://littlefreelibrary.org/
http://inhabitat.com/massimo-bartolini%E2%80%99s-bookyard-brings-together-a-belgian-vineyard-and-an-outdoor-library/
http://inhabitat.com/massimo-bartolini%E2%80%99s-bookyard-brings-together-a-belgian-vineyard-and-an-outdoor-library/
http://en.wikipedia.org/wiki/Picture_Book_Museum
http://www.poetryfoundation.org/programs/library
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2130737/Tiny-hand-drawn-childrens-book-Queen-Marys-dolls-house-published-human-size.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2130737/Tiny-hand-drawn-childrens-book-Queen-Marys-dolls-house-published-human-size.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2130737/Tiny-hand-drawn-childrens-book-Queen-Marys-dolls-house-published-human-size.html
http://www.rgs-guildford.co.uk/374/about-the-rgs/history-of-the-school/the-chained-library
http://www.thegardenlibrary.org/about.htm
http://www.thegardenlibrary.org/about.htm
http://www.thegardenlibrary.org/about.htm
http://www.theuniproject.org/
http://www.theuniproject.org/
http://phantomlibrary.com/
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Dawanie i branie…, czyli 
współkatalogowanie 
w NUKAT (cz. 2)

tekst: Iwona Wiśniewska

Tym razem przedstawimy narzędzia, dzięki którym bibliotekarze 
mogą zapomnieć o  ręcznym przejmowaniu do bazy lokalnej 

rekordów, narzędzia kontroli zgodności baz lokalnych z  bazą cen-
tralną oraz narzędzia wykorzystywane do aktualizacji różnych typów 
rekordów. Żadne z  omawianych i  działających na bieżąco narzędzi, 
czy to udostępnianych na stronie Centrum NUKAT, czy wystawia-
nych na serwerze ftp, nie działałoby bez znacznego udziału Kolegów 
z Ośrodka Obsługi Informatycznej Centrum NUKAT. Z tego miejsca 
należą się im serdeczne podziękowania za zrozumienie, cierpliwość 
i  nieustającą chęć wygładzania niesformalizowanych ścieżek myśli 
bibliotekarskich.

Kontynuując omawianie narzędzi dostępnych w „Warsztacie ka-
talogera” wspomnieć należy o plikach z rekordami przygotowanymi 
do pobrania. Na wykorzystywaniu tych plików w  procesie dobrze 
zorganizowanej współpracy powinno zależeć głównie biblioteka-
rzom, bo takie usprawnienie pracy oszczędza czas. Szukanie rozwią-
zań ułatwiających pracę związaną z  katalogowaniem dokumentów 

zaczęło się jeszcze przed uruchomieniem współkatalogowania. 
Wtedy powstał pierwszy skrypt, który wybierał z  bazy centralnej 
nowe rekordy khw danej biblioteki na podstawie siglum zapisane-
go w podpolu $a pola 040. Obecnie jego funkcjonowanie dotyczy 
głównie wybierania rekordów bibliograficznych wskazanej bibliote-
ki. Jest to dużym ułatwieniem przy pobieraniu własnych rekordów 
do bazy lokalnej dla bibliotek, które są liderami katalogowania w ba-
zie centralnej.

Khw do skopiowanych bibliograficznych

W  tej zakładce znajdują się pliki ze wszystkimi rekordami khw 
wykorzystanymi w  skopiowanych poprzedniego dnia rekordach 
bibliograficznych. Wybór właściwych haseł dokonywany jest na 
podstawie symboli bibliotek dodanych w polach 9XX w trakcie ko-
piowania do baz lokalnych. Pliki są uporządkowane alfabetycznie 

według symboli bibliotek. Znaleźć tu można hasła formalne oraz ha-
sła języków informacyjno-wyszukiwawczych używanych w katalogu 
NUKAT. Każdy plik generowany jest w dwóch wersjach – podstawo-
wej (tylko do końca 2014 roku) i uniwersalnej, dzięki czemu biblioteki 
w katalogach w których funkcjonują już rekordy uniwersalne mogą 
skorzystać właśnie z tych rekordów. Poza plikami z bieżącego miesią-
ca w archiwum zgromadzone są zestawienia plików z wcześniejszych 
12 miesięcy.

Nowe khw do modyfikowanych 
bibliograficznych

W tym miejscu, podobnie jak w omówionej powyżej zakładce, 
znajdują się pliki z  rekordami khw. Tutaj są to jednak rekordy haseł 
ujednoliconych dodane w  trakcie modyfikacji do rekordów biblio-
graficznych. Podobnie jak pliki z rekordami khw do rekordów skopio-
wanych i te wybierane są na podstawie symboli bibliotek dodanych 
do rekordów. Układ i sposób prezentacji tych danych jest taki sam jak 
wcześniej omówionych plików.

Dostęp do danych

Pobieranie danych w plikach i ładowanie ich do bazy lokalnej to 
chyba najłatwiejszy i najszybszy sposób tworzenia własnych katalo-
gów przez biblioteki współpracujące z Centrum NUKAT. Są jednak 
możliwe także inne sposoby dostępu do danych gromadzonych 
w katalogu NUKAT. 

Przejmowanie danych może odbywać się także w sposób „ręcz-
ny”, a każdy potrzebny rekord khw lub bibliograficzny można pobrać 
pojedynczo. W ten sposób można pobierać rekordy przez „Schowek” 
na stronie katalogu NUKAT i wyeksportować je do swojej bazy w for-
macie wymiennym ISO 2709. Innym sposobem jest kopiowanie da-
nych poprzez katalog rozproszony KaRO (karo.umk.pl/Karo) lub przy 
wykorzystaniu protokołu Z39.50, do którego dostęp przydzielany 
jest zainteresowanym bibliotekom po dokonaniu analizy ich „dorob-
ku współpracy”. Bibliotekarze korzystający z tych możliwości muszą 
jednak pamiętać o  konieczności uzupełniania w  katalogu NUKAT 
właściwych rekordów bibliograficznych symbolami swojej bibliote-
ki macierzystej. Z  tego też powodu korzystanie z  danych katalogu Pierwsza część publikowanego na łamach „Tytułu Ujednoliconego” mini-przewodnika omawiała 

przygotowywane w Centrum NUKAT narzędzia informatyczne, które w większości są dostępne na 
stronie Centrum w zakładce „Warsztat katalogera”. Powinny one być wykorzystywane w codziennej 
pracy przez bibliotekarzy opracowujących w katalogu NUKAT wszelkie dokumenty. Umiejętne 
i regularne korzystanie z tych narzędzi może zaoszczędzić sporo czasu i sił na inną działalność, nie 
tylko zawodową.

http://karo.umk.pl/Karo/
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NUKAT na jeden z wymienionych powyżej sposobów wymaga od 
katalogerów dobrej organizacji pracy oraz świetnej znajomości obo-
wiązujących we współpracy procedur. 

Pobierać pojedyncze rekordy można również poprzez klienta sy-
stemu VIRTUA . Łatwiejsze zadanie mają ci bibliotekarze, których ka-
talog lokalny prowadzony jest w tej samej wersji systemu VIRTUA, co 
katalog NUKAT. Wystarczy wówczas otworzyć w tej samej sesji dwa 
połączenia – bazy lokalnej i katalogu NUKAT – i  ładować wybrane 
rekordy bezpośrednio do własnego katalogu zgodnie z uprawnienia-
mi posiadanymi w  tej bazie. Wymagane jest tylko poprawne usta-
wienie w bazie lokalnej „Opcji ładowania” oraz w katalogu NUKAT 
„Opcji katalogowania”, które dają możliwość automatycznego doda-
wania symbolu biblioteki już w momencie pobierania. Bibliotekarze 
pracujący na co dzień w innej wersji systemu VIRTUA lub w innym 
oprogramowaniu muszą wykorzystywać do tego celu systemowy 
plik SavedCopies.rec. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim usta-
wieniu „Opcji katalogowania” w  bazie NUKAT, aby dodawany był 
symbol lokalizacji. Jeśli z jakiegoś powodu symbol został już wcześniej 
dopisany do rekordu, to system komunikuje taką sytuację1. Sposób 
importowania do własnej bazy pobranych rekordów pozostaje do 
ustalenia w bibliotece partnerskiej.

Pomocnicze pliki kontrolne

W każdej z bibliotek duża odpowiedzialność spoczywa na oso-
bach koordynujących za współpracę z Centrum NUKAT. Muszą one 
dbać nie tylko o przestrzeganie procedur w codziennej współpracy, 
ale także czuwać, aby do wszystkich pobranych rekordów bibliogra-
ficznych dodany został symbol biblioteki, aby w  lokalnej kartotece 
haseł wzorcowych były komplety haseł ujednoliconych powiąza-
nych z  właściwymi rekordami bibliograficznymi oraz aby systema-
tycznie usuwać rekordy uznane przez administratorów za zbędne, 
o czym była mowa w poprzedniej części mini-przewodnika.

Zgodność kartoteki CKHW i katalogu centralnego z każdą z baz 
lokalnych można kontrolować, wykorzystując dostępne na serwe-
rze ftp Centrum NUKAT pliki pomocnicze. Dwa z nich, obejmujące 
wszystkie zatwierdzone do bazy rekordy w podziale na rekordy khw 
i bibliograficzne, obok numerów systemowych (pola 001) i kontrol-
nych (odpowiednio dla rekordów – pola 010 i 035) zawierają także 
daty utworzenia rekordu i datę ostatniej jego modyfikacji. Na pod-
stawie tego pliku przez porównanie dat modyfikacji w bibliotekach, 
mogą być przeprowadzane weryfikacje, czy rekordy w bazie lokalnej 
są udostępniane użytkownikom w wersji zgodnej z katalogiem cen-
tralnym. Pliki przygotowywane są codziennie. 

Kontrolę symboli lokalizacji w rekordach bibliograficznych moż-
na przeprowadzać, korzystając z  plików z  symbolami bibliotek do-
dawanymi do skopiowanych rekordów bibliograficznych. Dla każdej 
z bibliotek przygotowywane jest indywidualne zestawienie, które za-
wiera numery kontrolne rekordów bibliograficznych i daty ostatnich 
modyfikacji. Rekordy wybierane są na podstawie występowania sym-
bolu biblioteki w przeznaczonym dla niej polu 9XX. W ten sposób 
można ustalić, czy do wszystkich skopiowanych rekordów dodano 
symbol oraz czy wszystkie rekordy, do których dodano symbol zo-
stały skopiowane do bazy lokalnej. Pliki są umieszczane na serwerze 
w każdą sobotę. 

Te zestawienia danych stanowią dużą pomoc dla osób odpo-
wiedzialnych za współpracę, bo dzięki temu, przy współudziale bi-
bliotecznych informatyków, mogą one czuwać nad zgodnością bazy 
lokalnej z katalogiem centralnym.

Globalne melioracje bazy

W celu odciążenia bibliotekarzy w żmudnej pracy meliorowania 
bazy, w Centrum NUKAT prowadzone są prace nad automatyczny-
mi melioracjami rekordów wprowadzonych do bazy w  pierwszych 
latach funkcjonowania katalogu centralnego oraz nad dostosowa-

niem do obecnych zasad rekordów przejętych w  ramach projektu 
„NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”. W trakcie prowadzonych 
modyfikacji uzupełniane są właściwymi wartościami pola 008 – po-
zycje przeznaczone na kod kraju, języka, indeks itp. Porządkowane są 
również zawartości pól danych kodowanych, np. 041 lub 044. Korekcie 
poddane zostaną w dalszej kolejności między innymi pola zawierające 
opis fizyczny, uwagi o indeksach oraz zawartość podpól $e w polach 
700. Dzięki tym działaniom dane zapisane w rekordach bibliograficz-
nych w katalogu centralnym i w katalogach lokalnych stają się spójne 
i wiarygodne, a dzięki uporządkowaniu haseł dodatkowych w opisie 
bibliograficznym – bardziej dostępne dla użytkowników.

Prowadzone równolegle melioracje rekordów khw mają na celu 
zwiększenie i uporządkowanie jakości tych rekordów. Weryfikowana 
jest zasadność ich funkcjonowania oraz poprawność merytoryczna 
i zgodność z obowiązującymi regułami. 

Prowadzenie globalnych melioracji bazy zostało przygotowane 
i  wdrożone przy dużym udziale Kolegów z  Ośrodka Obsługi Infor-
matycznej. Bez ich pomocy i wsparcia bibliotekarze musieliby ręcznie 
dokonywać koniecznych poprawek w rekordach.

Melioracje związane z tytułami serii

Innym z  rozwiązań, które odejmuje katalogerom nieco pracy, 
jest sukcesywne zastępowanie niestosowanego obecnie pola 440 
dla ujednoliconego tytułu serii dwoma polami: 490, które zawiera 
tytuł serii w  brzmieniu przejętym z  dokumentu oraz polem 830 

z  formą ujednoliconą zapisaną w  kartotece haseł wzorcowych. 
W  ten sposób przy pobieraniu przez klienta systemu VIRTUA re-
kordów bibliograficznych bibliotekarze w coraz mniejszym zakresie 
muszą dokonywać w  tych rekordach koniecznych z  formalnego 
punktu widzenia melioracji.

Kolejnym z  udogodnień jest uzupełnianie rekordów bibliogra-
ficznych poprawnym numerem ISSN, zapisywanym w  podpolu 
$a pola 022 w rekordzie khw z ujednoliconym tytułem serii. W ten 
sposób odciążamy bibliotekarzy, których obowiązkiem pozostaje je-
dynie uzupełnienie właściwego rekordu khw numerem ISSN. 

Każde automatyczne działanie prowadzone w  bazie centralnej 
odbywa się pod kontrolą administratorów. Wszelkie odstępstwa od 
reguły oraz „wracające” w modyfikacjach wielokrotnie rekordy są we-
ryfikowane i zatwierdzane w trybie zwykłej modyfikacji.

Nie wiem, czy wymieniłam tu wszystkie sposoby ułatwiania pra-
cy bibliotekarzom, bo przez lata nazbierało się ich całkiem sporo i jak 
mówi jedna z Koleżanek, bardzo szybko przyzwyczajamy się – my ad-
ministratorzy i bibliotekarze – do tych ułatwień i nie pamiętamy już, 
jak dawniej można było pracować bez nich… Każda pomoc informa-
tyczna w codziennym trudzie katalogowania jest bardzo potrzebna, 
bo i dokumenty do opracowania są coraz bardziej skomplikowane 
i instrukcji sporo. A dzięki narzędziom tworzonym przez informaty-
ków dla bibliotekarzy przynajmniej o mechanicznych kwestiach two-
rzenia baz lokalnych można nie myśleć.

Kolejną część tego mini-przewodnika chciałabym poświęcić 
obowiązkom, jakie w ramach współpracy przyjęły na siebie biblio-
teki partnerskie.

blog.nukat.edu.pl

NUKAT-owy skok na informacje
Ciekawostki, treści, linki i zdjęcia warte uwagi.
To i więcej na naszym blogu: blog.nukat.edu.pl

Klikajcie, zaglądajcie, komentujcie, piszcie własne posty.

Skaczcie z nami!
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ERASMUSOWE 
WOJAŻE 
PRACOWNIKÓW 
BUW-U* 

TYBINGA 
University of 
Tübingen Library

MONACHIUM 
• Staatliche Graphische Sammlung München, 
• Bavarian State Library

LONDYN
• British Museum 

Department 
of Prints and 
Drawings, 

• British Library

GLASGOW 
University of 
Glasgow Library

ROTTERDAM 
Erasmus University 
Rotterdam Library

HAGA 
The Royal Library

UTRECHT
Utrecht Utrecht 
University Library 

CARDIFF 
Cardiff 
University 
Library 

SHEFFIELD 
University of Sheffield 
Library

OXFORD 
Sackler Library

ST ANDREWS 
University of St 
Andrews Library

PRAGA 
National 
Library of 
the Czech 
Republic

Berlin 
Berlin State 
Library

AUGSBURG
Augsburg 
University Library

HAMBURG
Staats- und Universitätsbibliothek 
Carl von Ossietzky

MALMÖ
Center for Pedagogical 
Inspiration in Malmö

UPPSALA 
Uppsala 
University 
Library

LYON 
Bibliothèque 
Municipale 
de Lyon

PARYŻ
• The National 

Library of France, 
• Polska Biblioteka 

w Paryżu, 
• Sainte-Geneviève 

Library in Paris, 
• Institut National 

d’Histoire de l’art 
de Paris, 

• Bibliothèque 
universitaire 
des langues et 
civilisations

DORPAT 
Tartu 
University 
Library

WENECJA 
The Conservatorio 
di Musica 
Benedetto Marcello 
di Venezia

MEDIOLAN
 Sistema 
Bibliotecario, 
Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore

RZYM 
Stacja Naukowa 
Polskiej Akademii 
Nauk w Rzymie

FLORENCJA 
Art History 
Institute in 
Florence

KATANIA 
Libraries and 
Documentation 
Centre

BUDAPESZT 
Eötvös Loránd 
University Library

PECZ 
University of 
Pécs Library

DEBRECZYN 
University and the 
National  Library 
in Debrecen

BARCELONA 
VTLS Europe S.L.
University of 
Barcelona Libraries

MADRYT 
National Library of Spain 
Complutense University 
of Madrid Libraries

SALAMANKA 
University of 
Salamanca Library

TOLEDO 
Castilla-La 
Mancha Library GRANADA 

University of 
Granada Libraries

LEON 
Biblioteca 
Universitaria 
San Isidoro

KOPENHAGA 
The Royal Library

BALLERUP
Danish Bibliographic 
Center

WILNO
Vilnius University 
Library

LUBLANA
University of Ljubljana

STAMBUŁ 
Işık University 
Library ANKARA 

Hacettepe 
University 
Library

ATENY
British School at 
Athens Library

HELSINKI 
• Exchange Centre for Scientific 

Literature in Helsinki, 
• University of Helsinki Library 

KOUPIO
University of 
Eastern Finland 
Library

TALLIN 
Tallin 
University of 
Technology 
Library

BERGEN 
University of 
Bergen Library

OSLO 
• National Library in 

Norway, 
• University of Oslo, 
• Humanities and 

Social Sciences 
Library

PORTO 
Technical 
University in 
Porto Library

LIMERICK 
Library and 
Information Resource 
Centre in Limerick

LOZANNA 
Swiss Institute of Comparative Law

BAZYLEA
Basel University Library

BURGAS 
Burgas Free 
University 
LibrarySOFIA 

SS. Cyril and 
Methodius 
National Library

REYKIAVIK 
National and University 
Library of Iceland

ANTWERPIA 
Museum Plantin 
Moretus Antwerpen

GANDAWA 
Ghent University 
Library

ZAGRZEB 
National and 
University 
Library

WARSZAWA

Miasto

Instytucja

Odległość z Warszawy w km 
(w linii prostej)

2254

1866

1998 

2550 

2293 

2375

1368

1658

2773

1690

1605

1322 1065 

875 

1703

1315

1379 1146

834

PIZA 
University of Pisa 
Information System

1232

1600

1070 
1187 

1388 

1643 

715 

976

1149 

1512

1139

1129 

687 
673

1084

837

942

1218

1092 

1318 

803

812

754

645

518

773

394

1251
917

836 

525 

545

518 

1188 

SZTOKHOLM 
The National 
Library of Sweden

812 

1522 

1451

* dane szacunkowe, źródło: buwlog.uw.edu.pl 
oraz Biuletyn BUW

Z programu LPP Erasmus w latach 2008–2013 
skorzystało ok. 60 pracowników BUW-u. 
Udali się oni do 25 krajów, zwiedzili prawie 60 miast 
i odbyli staże w 67 instytucjach.

DEBRECZYN 
University and the 
National  Library 
in Debrecen
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Kultura na serwery
tekst: Katarzyna Maksymowicz, Katarzyna Rybicka

centrum cyfrowe

Podobnie jak rozkłady jazdy stały się su-
rowcem dla stworzenia przydatnej apli-

kacji, tak w  ogromnych zasobach zdigitali-
zowanych przez instytucje kultury drzemie 
potencjał do wykorzystania ich w  innowa-
cyjny sposób. Dostrzegła to Unia Europejska. 
Znowelizowana dyrektywa o  ponownym 
wykorzystaniu informacji publicznej określa 
możliwości użycia cyfrowego dziedzictwa 
kultury przede wszystkim w  sektorach ta-
kich jak edukacja czy turystyka. Dyrektywa 
wprowadza wspólne wytyczne dla instytucji 
kultury, których procedury udostępniania 
zasobów nie były dotąd regulowane na po-
ziomie unijnym. Wytyczne dotyczą między 
innymi terminów i zasad pobierania opłat za 
udostępniane dane.

Aby wytyczne zawarte w  dyrektywie 
zaczęły obowiązywać, muszą zostać wdro-
żone do prawa polskiego. Termin upływa 
w lipcu następnego roku, w związku z czym 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogło-
siło konsultacje dotyczące projektu założeń 
nowej ustawy o ponownym wykorzystywa-
niu informacji publicznej. Ustawa obejmie 
znajdujące się w domenie publicznej zasoby 

bibliotek (również uniwersyteckich), muze-
ów i archiwów oraz te, które zostały stworzo-
ne w ramach obowiązków służbowych przez 
pracowników tych instytucji. 

Domenę publiczną określa się jako zaso-
by, co do których prawa autorskie majątko-
we wygasły1, nie spełniają przesłanek ochro-
ny prawno-autorskiej2 lub zostały wyłączone 
spod ochrony przez ustawę o prawie autor-
skim3. Brak jednak w polskim prawie definicji 
tego pojęcia, co powoduje dużą niepewność 
w  zakresie dokładnego określania statusu 
prawnego danego zasobu i możliwości jego 
legalnego wykorzystywania. 

To jednak nie koniec wyzwań, które 
już wkrótce czekają część instytucji kultury. 
Zmieni się także tryb udostępniania cyfro-
wych zasobów. Instytucja w  ciągu 20 dni 
będzie zobowiązana rozpatrzyć wniosek 
o  dostęp do jej zasobów, czyli udostępnić, 
przedstawić ofertę licencji lub odmówić do-
stępu, w szczególności ze względu na prawa 
własności intelektualnej osób trzecich. 

Instytucje będą mogły także zarabiać 
na procedurze związanej z  udostępnianiem 
swoich zbiorów do pewnego poziomu, 

uwzględniającego oprócz „poniesionych 
kosztów” także „rozsądny zwrot z inwestycji”. 
Zwrot z inwestycji musi być jednak racjonal-
ny, a  zasady naliczania opłat powinny być 
przejrzyste, publicznie dostępne i  oparte 
o  sprawdzalne kryteria. Cenniki opłat stan-
dardowych wraz z  warunkami ponowne-
go wykorzystania dokumentów powinny 
zostać ustalone i  publikowane na stronach 
internetowych instytucji z wyprzedzeniem. 

Nowe regulacje budzą obawy związane 
z  koniecznością masowej digitalizacji insty-
tucjonalnych zbiorów. Taka sytuacja jednak 
nie grozi instytucjom, gdyż obowiązek udo-
stępniania będzie dotyczył tylko zdigitalizo-
wanych już zasobów.

Tym, którzy szukają bardziej szcze-
gółowych informacji na temat zmian, ja-
kie wprowadza dyrektywa, polecamy 
krótki przewodnik w tym temacie przygoto-
wany przez Centrum Cyfrowe – organizację 
pozarządową, która wraz z  Creative Com-
mons Polska już od ponad dekady pomaga 
instytucjom kultury wdrażać nowe, otwarte 
modele dzielenia się cyfrowym dziedzi-
ctwem kultury. 

Losy nowej ustawy jeszcze nie są przesą-
dzone. Aby wdrożenie zmian dotyczących 
udostępniania i wykorzystywania cyfrowych 
zasobów kultury szło w pożądanym kierun-
ku, niezbędne jest zaangażowanie samych in-
stytucji i ich pracowników w wypracowanie 
najskuteczniejszych mechanizmów digitali-
zacji i  udostępniania polskiego dziedzictwa. 
Konsultacje dotyczące wdrożenia przepisów 
wciąż trwają. Dlatego w  razie pytań, po-
stulatów, rekomendacji i  innych zagadnień 
związanych z projektem ustawy zachęcamy 
wszystkich pracowników bibliotek, muzeów, 
archiwów i innych instytucji kultury do bez-
pośredniego kontaktu z Centrum Cyfrowym 
pod adresem: kontakt@centrumcyfrowe.pl.

Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu skorzystał z serwisu jakdojade.pl. Jest to wygodne narzędzie 
do planowania podróży środkami transportu miejskiego, które korzysta z rozkładów jazdy udostęp-
nionych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Te rozkłady to nic innego jak informacja pub-
liczna, którą instytucja ma obowiązek udostępniać każdemu, kto zechce ją wykorzystywać, zarówno 
w celach niekomercyjnych, jak i komercyjnych. Ponowne wykorzystywanie tych danych, czyli re-use, 
ma stymulować tworzenie nowych produktów i usług. 

1 Co do zasady w Polsce i UE prawa autorskie majątkowe wygasają po upływie 70 lat od śmierci autora, 
daty pierwszej publikacji lub powstania utworu. Od tej zasady istnieje jednak dużo wyjątków, a kwestia 
ustalenia momentu wygaśnięcia praw majątkowych w praktyce nie jest prosta. Pomocnym narzędziem, 
ułatwiającym określanie statusu prawnego dzieła jest stworzony przez Europeanę Kalkulator Domeny 
Publicznej dostępny na stronie: outofcopyright.eu

2 Na przykład nie są przejawem działalności twórczej o  indywidualnym charakterze lub nie zostały 
wytworzone przez człowieka.

3 Na przykład dokumenty i materiały urzędowe, patrz. art. 4 ustawy o prawie autorskim.

Katarzyna Maksymowicz – kulturoznaw-
czyni, project manager. Pracuje w  Centrum 
Cyfrowym, gdzie zajmuje się wsparciem 
działań promocyjnych, komunikacyjnych 
i  PR-owych. Karierę zawodową zaczynała 
w  agencji interaktywnej, pracowała również 
w Ministerstwie Środowiska, gdzie odpowia-
dała za promocję konferencji klimatycznej 
COP19. Po tych doświadczeniach postano-
wiła spróbować sił w  trzecim sektorze. Jej 
zainteresowania wiążą się z  zastosowaniami 
nowych mediów w kształtowaniu sfery pub-
licznej. Dla przyjemności pracuje w  swoim 
drugim zawodzie – jako scenografka.

Katarzyna Rybicka – prawniczka, absol-
wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spe-
cjalizuje się w  prawie autorskim. Pracuje 
w  Centrum Cyfrowym, zajmując się projek-
tami dotyczącymi reformy prawa autorskie-
go oraz otwartością w  publicznych instytu-
cjach kultury. Od 2012 roku współpracuje 
z Małopolskim Instytutem Kultury w ramach 
projektu Wirtualne Muzea Małopolski. Dzia-
ła na rzecz promowania idei Open Access 
wśród studentów.

centrum cyfrowe

Michael Russell, „Mona Lisa Lolcat” na podstawie obrazu Leonardo da Vinci „Mona Lisa”, 
CC BY SA 2.0, źródło: Flickr 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:PL:PDF
http://ngoteka.pl/handle/item/257
mailto:kontakt@centrumcyfrowe.pl.
http://jakdojade.pl.
http://outofcopyright.eu/calculator.html.
http://centrumcyfrowe.pl/#openculture
http://centrumcyfrowe.pl/#openculture
http://centrumcyfrowe.pl/#openculture
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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kącik literacki

Autor opisuje niezwykłe losy książek i pisarzy zakaza-
nych ze względów społecznych, politycznych, oby-
czajowych i  religijnych; prześladowanych zarówno 
przez władców, dyktatorów, jak i w krajach demokra-
tycznych (nawet dzisiaj w Niemczech na indeks trafia 
około 300 książek rocznie, a w Ameryce odbywają się 
rytualne spalenia Harry’ego Pottera), przez Inkwizycję 
i różne kościoły (w XII wieku wprowadzono dla świe-
ckich zakaz nie tylko czytania Biblii, ale nawet rozmów 
na jej temat z uzasadnieniem, że nie wolno rzucać pe-
reł przed wieprze).
Werner Fuld przedstawia również historie książek pa-
lonych, niszczonych i gorliwie wycofywanych z obiegu 
przez samych pisarzy. Goethe co kilka lat palił wszyst-
kie swoje dzieła, uznając, że nie są wystarczająco dobre; 
Kafka kazał w  testamencie spalić wszystkie rękopisy 
i  tylko nieposłuszeństwo wykonawcy testamentu 
ocaliło pisma warte dziś miliony dolarów, Remarque, 
dziennikarz i początkujący pisarz z niewielkim dorob-
kiem, by zwiększyć szanse sprzedaży „Na Zachodzie 
bez zmian”, został skłoniony przez wydawnictwo do 
stworzenia legendy, że jest żołnierzem, którego auten-
tyczny pamiętnik stanowi ta książka.

Krótka historia 
książek zakazanych 
Werner Fuld

Wydawnictwo MUZA
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Człowiek z natury lubi czasem mieć do czy-
nienia z  mniejszym lub większym skanda-
lem. To, co kontrowersyjne, nęci i przyciąga 
uwagę. Książki natomiast kojarzą się zwykle 
przede wszystkim z  mądrością, rozwagą, 
statecznością, obyciem… Okulary, siwa bro-
da, fotel i mała lampka. Spokój, cisza. Uzna-
nie, poważanie. Ten, kto czyta książki, musi 
być przecież mądrym człowiekiem. Ten, kto 
książki pisze – jeszcze mądrzejszym. W  ta-
kiej sytuacji „skandal” jest chyba ostatnią 
rzeczą, która przychodzi człowiekowi do 
głowy, gdy słyszy słowo: „książka”. A jednak, 
książki od wieków stawały się przyczyną 
oburzenia i sensacji.

Jedne zagrażały ustrojowi, inne religii. Goethe 
za sprawą „Cierpień młodego Wertera” zo-
stał oskarżony o  propagowanie idei samo-
bójstwa, Nabokov nie mógł opublikować 
„Lolity” bez narażania się na zarzut popula-
ryzowania tendencji pedofilskich (uznane-
mu profesorowi przecież to nie przystoi!). 

Nie taka krótka, 
lecz ciekawa!

To jeszcze jednak nic w porównaniu z tym, 
przez co przechodzili pisarze próbujący 
w  czasach panowania intelektualnej ciem-
noty wyciągnąć na światło dzienne nauko-
wo poparte fakty. Płonące stosy książek, 
oficjalnie wydawane listy ksiąg zakazanych, 
procesy sądowe, egzekucje na niewygod-
nych autorach, wszędobylska cenzura 
– nikogo to nie dziwiło.

Werner Fuld w  bardzo ciekawy i  całkiem 
przystępny sposób przybliża czytelnikowi 
przekrój dziejów cenzurowania książek, jak 
i  całkowitego zakazywania ich publikacji 
czy późniejszej dystrybucji. Sądzę, że każdy 
czytelnik, który ma choć niewielkie pojęcie 
o historii literatury światowej, powinien sięg-
nąć po ten tytuł. Może nie jest to propozy-
cja do przeczytania w jeden wieczór, jednak 
pozwala poznać całe mnóstwo ciekawych 
anegdotek i  faktów o  książkach, pisarzach, 
wydawcach, a  nawet władcach czy polity-
kach. I wcale nie jest taka „krótka”.

Jak na klasycznego mola książkowego przystało, przyjemność 
sprawia mi nie tylko czytanie samych książek, ale i czytanie o nich 
– w zakresie bardzo rozległym. Żaden jednak tekst krytyczny, 
żaden luźniejszy esej czy poważna akademicka dysputa – żadna 
z tych rzeczy nie pochłonęła mnie tak, jak właśnie „Krótka historia 
książek zakazanych”. Aż samo ciśnie się na usta wyświechtane 
powiedzenie, że zakazany owoc najlepiej smakuje.

Karolina Lenska
littleveronicas-review.blogspot.com
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Uniwersalna historia książek prześladowanych, 
palonych i zakazanych, cenzury, a czasem też 
autocenzury autorów.

•

Od starożytności po czasy współczesne, od 
Owidiusza po „Szatańskie wersety”; Europa, 
Ameryka, Chiny i kraje islamskie.

•

Opowieści zaskakujące, wstrząsające, 
niewiarygodne, smutne, śmieszne, od których 
trudno się oderwać.

JUŻ WKRÓTCE NA NASZEJ STRONIE 
NA FACEBOOKU KONKURS, W KTÓRYM 
MOŻNA BĘDZIE WYGRAĆ TĘ KSIĄŻKĘ. 
ŚLEDŹ NASZ FANPAGE! 

http://littleveronicas-review.blogspot.com
http://facebook.com/KatalogNUKAT
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Wydawnictwo Agora

24 wywiady. 
Aktorzy, dziennikarze, sportowcy, 
pisarze, ludzie biznesu, podróżnicy, 
dobroczyńcy, naukowcy i artyści. 
W rozmowach z Ewą Świerżewską 
i Jarosławem Mikołajewskim. Mówią 
o tym, jaki wpływ na ich życie miały 
pierwsze przeczytane samodzielnie 
książki. Ale nie tylko. Zastanawiają 
się, czy bez książek i kontaktu 
ze słowem bylibyśmy tym, kim 
jesteśmy. Jak ważne są pierwsze 
lektury w kształtowaniu człowieka 
od dzieciństwa? A co bywa czasem 
ważniejsze niż czytanie?

Te pytania zadaje sobie 
wielu z nas. „Co czytali sobie, 
kiedy byli mali?” to próba odpowiedzi.

Co czytali sobie, 
kiedy byli mali
Ewa Świerżewska i Jarosław Mikołajewski
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Ciągle słyszymy, że Polacy nie czytają dzieciom, stąd mnóstwo akcji, spotów reklamowych zachęcających do wspólnej 
lektury. Problem jednak nie leży w tym, że rodzice są zabiegani i nie mają czasu na czytanie swoim pociechom, rynek 
książki dziecięcej jest tak przepełniony, że często nie wiemy, po co sięgnąć. Kiedyś było inaczej, a przynajmniej ten wybór 
nie był tak ogromny. Ewa Świerżewska i Jarosław Mikołajewski postanowili wypytać zatem znane osoby o ich pierwsze 
czytelnicze wspomnienia. 

Chodź, opowiem ci bajeczkę 

„Co czytali sobie, kiedy byli mali?” to zbiór 24 wywiadów. Dobór 
rozmówców jest dość specyficzny i nie ma jednego klucza. Wśród 
bohaterów są dziennikarze, aktorzy, muzycy, tekściarze, naukow-
cy, podróżnicy, sportowcy. Poznacie zatem dziecięce lektury  
m.in. Ireny Eris, Wandy Chotomskiej, Michała Rusinka, Kazika 
Staszewskiego, Roberta Korzeniowskiego, Pawła Mykietyna czy Agi 
Zaryan. Takie zestawienie rozmówców, których różnią wiek, do-
świadczenia życiowe, zainteresowania, płeć, środowisko, w którym 
się wychowywali jest ciekawym eksperymentem, możemy bowiem 
obserwować, w jaki sposób te czynniki wpływały na dobór lektur.

Ale z  tych wywiadów dowiemy się nie tylko, jakie tytuły zapadły 
w  pamięć wypytywanym. Świerżewska i  Mikołajewski pozwalają 
na krótkie dygresje i  tak oto przeczytamy, że u  Michała Rusinka 
książki były pomocne przy produkcji piszingera, w innych domach 
służyły jako podpórki pod różne rzeczy, wiążą się również z nimi 
dowcipne anegdotki. 

Być może dla niektórych z nas książka „Co czytali sobie, kiedy byli 
mali?” będzie swoistym przewodnikiem po dziecięcej i młodzieżo-
wej prozie, dla mnie to była podróż po własnych wspomnieniach 
z czasów dzieciństwa. Nie byłam zdziwiona faktem, że wiele moich 

„Serce” Amicisa było nie do przebrnięcia.
Wanda Chotomska

Bardzo się wzruszałem „Sercem” Amicisa.
Janusz Gajos

Wprost uwielbiałam „Słoneczko”.
Julia Hartwig

Były takie książki, których wolałabym, 
żeby moja ciotka mi nie przeczytała. 
Na przykład „Słoneczko” Buyno-Arctowej.

Krystyna Janda
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lektur pokrywa się z tym, co czytali bohaterowie wywiadów. Moż-
na by na tej podstawie stworzyć kanon lektur z dzieciństwa, w któ-
rym prym będą wiedli Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Astrid Lindgren 
i  wielu innych. Wszyscy bowiem czytaliśmy „Lokomotywę”, ale 
i „Kubusia Puchatka”, choć niektórzy z rozmówców pamiętają am-
bitniejsze lektury. Zaskoczyło mnie, że w  dzieciństwie wielu z  za-
proszonych do dyskusji gości sięgało po encyklopedię, a  w  wieku 
dziesięciu lat mieli już za sobą całą „Trylogię” Sienkiewicza i  „Pana 
Tadeusza”. O ile wszyscy zachwycają się ilustracjami Szancera, z no-
stalgią wspominają ulubione postaci takie jak Koziołek Matołek, 
Tytus, Romek i A' Tomek, Tomek Wilmowski, o  tyle już zdania na 
temat książki Amicisa pt. „Serce” są mocno podzielone.

W  tych wywiadach często pojawia się pytanie o  kształtowanie 
wyobraźni i  o  wpływ dziecięcych książek na osobowość, o  do-
stępność, o sposoby zdobywania kultowych lektur. Do tego należy 
dodać, że wydane rozmowy mają bardzo bogatą i kolorową szatę 
graficzną. To książka, która jest małym arcydziełem sztuki wydawni-
czej. Znajdziemy w niej zdjęcia rozmówców z czasów dzieciństwa, 
różne, pomysłowo wplecione w rozmowę, grafiki, zdjęcia okładek 
wspominanych książek, a więc nie tylko mamy okazję poczytać, ale 
również i oko ucieszyć.

Magdalena Wołowicz
kacikzksiazkami.blogspot.com

http://kacikzksiazkami.blogspot.com


LESZEK 
ŚNIEŻKO

Zbyt skromnie twierdzi, że urodził się i tyle. A przecież 
to m.in. dzięki niemu NUKAT i  biblioteki współpra-
cujące powoli zdążają w  stronę nowej jakości w  ka-
talogowaniu zbiorów bibliotecznych. Z  niezwykłą 
żarliwością i  samozaparciem zgłębia tajniki RDA, 
wyszukuje nowe bazy informacyjne, śledzi najnow-
sze trendy w  światowym bibliotekarstwie. Choć 
skryty i  małomówny, swoją wiedzą chętnie dzieli się 
z koleżankami i kolegami w pracy oraz Czytelnikami 
„Tytułu Ujednoliconego”. Nie tylko z  tego powodu 
jest ceniony i  lubiany – to przede wszystkim sympa-
tyczny człowiek, z  poczuciem humoru i  trzeźwym 
spojrzeniem na rzeczywistość.
Do CFiKHW trafił w pierwszym naborze, w czerwcu 
1996 roku. Chciał jedynie spokojnie dokończyć pracę 
magisterską, a  potem rozejrzeć się za czymś ciekaw-
szym, ale na szczęście zrealizował tylko pierwszą po-
łowę tego planu. Jest współautorem podręczników, 
materiałów szkoleniowych i instrukcji oraz bardzo do-
świadczonym pracownikiem. Przez lata pełnił funkcję 
kierownika Ośrodka Formatów i Kontroli Rekordów 
Formalnych, następnie był bibliotekarzem systemo-
wym, żeby osiąść w  Ośrodku Kontroli Rekordów 
Bibliograficznych i  zająć się badaniem nowych kie-
runków w bibliotekarstwie. Bierze udział w międzyna-
rodowych gremiach (VIAF, EURIG), szerzy wiedzę na 
sympozjach i konferencjach, chętnie podróżuje służ-
bowo i prywatnie. W kwartalniku prowadzi autorską 
rubrykę „Myśli (nie)ujednolicone”.

W CENTRUM NUKAT ZAJMUJĘ SIĘ:
rekordami bibliograficznymi i nowym standardem 
katalogowania RDA
W NUKAT CHCIAŁBYM ZMIENIĆ: 
powiększyć zespół informatyków i zwiększyć zaan-
gażowanie NUKAT-u w proces wdrażania nowych 
technologii
W SWOJEJ PRACY NAJBARDZIEJ LUBIĘ:
pisanie artykułów do Tytułu Ujednoliconego
ZA 10 LAT NUKAT:
będzie kontynuował swoją działalność z pożytkiem 
dla polskiego bibliotekarstwa
W WOLNYM CZASIE: 
czytam i fotografuję
LUBIĘ:
naturę
NIE LUBIĘ:
kolejek i korków
SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWAM TO: 
raczej mówię za mało, niż nadużywam
ULUBIONA KSIĄŻKA/PŁYTA/FILM TO:
Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo
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tekst: Izabela Milczarczyk

Co pokazała ankieta? Czytelnicy pozy-
tywnie ocenili platformę IBUK Libra. 

98% ankietowanych poleciłoby ją swoim 
znajomym lub współpracownikom. Stali 
użytkownicy serwisu zadowoleni są zarów-
no z  łatwego i  szybkiego dostępu do publi-
kacji, jak i z możliwości zaawansowanej pracy 
z tekstem. Ponad 80% czytelników uznało, że 
zaznaczanie fragmentów, robienie notatek, 
czy sprawdzanie trudnych pojęć w  słowni-
kach online jest bardzo przydatnym i  wy-
godnym narzędziem. 

Biblioteki też na piątkę 
z plusem 

Aż 93% użytkowników postrzega swoją 
bibliotekę jako nowoczesną placówkę, która 

W pierwszym kwartale br. Wydawnictwo 
Naukowe PWN przeprowadziło internetową 
ankietę wśród czytelników bibliotek akademickich 
i publicznych. Badaniem zostało objętych 350 
instytucji w całej Polsce. Respondenci mogli ocenić 
jedną z najpopularniejszych czytelni online – IBUK 
Libra* oraz dodatkowo usługi bibliotek. Na pytania 
odpowiedziało 700 osób, w większości studenci. 

oferuje dostęp do zasobów elektronicznych 
i  e-katalogów. Wiele osób docenia również 
dbałość o  rozwój bibliotek i  aktywizację 
czytelników m.in. systematyczne rozbudo-
wywanie księgozbioru o nowości (55%), czy 
wprowadzanie nowoczesnych narzędzi wy-
szukiwania (42%). 

Jak docierać do czytelników?

Dodatkowym celem badania było po-
znanie skutecznych metod komunikacji 
z  młodymi czytelnikami. Prawie 52% wska-
zało, że najczęściej pozyskuje informacje ze 
stron internetowych bibliotek oraz mediów 
społecznościowych. Na kolejnych miejscach 
znalazły się plakaty, ulotki (34%) oraz szkole-
nia biblioteczne (18%).

Biblioteka oczami 
współczesnego czytelnika

*Platforma IBUK Libra, udostępniająca publikacje 
w wersji elektronicznej, umożliwia bibliotekom publicz-
nym i akademickim stworzenie własnej kolekcji książek. 
Księgozbiór wirtualnej czytelni liczy ponad 12 tysięcy 
publikacji, wydanych przez renomowane polskie oficy-
ny. Dzięki dostępowi online czytelnicy mogą korzystać 
z  serwisu przez całą dobę, z  dowolnego miejsca. Plat-
forma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także 
zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można ko-
rzystać za pomocą laptopa, tabletu czy smartfona. 

To dopiero początek

Wydawnictwo Naukowe PWN i  serwis 
IBUK Libra będą prowadzić kolejne działania 
w  zakresie poznawania potrzeb współczes-
nego czytelnika. Finalnie pozwoli to stwo-
rzyć poradnik dobrych praktyk w  obszarze 
komunikacji: biblioteka – użytkownik. 
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Bibliotekarz podróżuje inaczej

Składa się na tę diagnozę wiele symptomów. Na przykład opóź-
nienie, z  jakim zamienił tomiszcza taszczone w urlopowym bagażu 
na lekki i  poręczny czytnik e-booków. Ten jest wszak najlżejszym. 
Opóźnienie to świadczy o konserwatywnych poglądach biblioteka-
rza na niektóre sprawy. Kolejnym poważniejszym argumentem jest 
ten o zupełnie innym rodzaju percepcji w drodze. Bibliotekarz archi-
wizuje informacje, emocje, nie marnotrawi czasu, gromadzi doznania 
w  podróży jak elementy opisu katalogowego. Podróż bez zebrania 
całego bagażu faktów, odbyta w bliżej niesprecyzowanym celu, bądź 
tylko po to, by poleniuchować, pomarzyć, poszwendać się bez planu 
czy mapy po bliżej nieznanej okolicy może się zdarzyć w każdej gru-
pie zawodowej, ale nie bibliotekarzowi.

Bibliotekarz z  reguły też inaczej przygotowuje się do podróży 
– bardziej metodycznie i świadomie. W drodze jest ostrożny, oszczęd-
ny i  zapobiegliwy. Stosunkowo mało spontaniczny, za to za granicą 
nigdy nie sprawia – jak pokazują statystyki konsularne – problemu. 

Bibliotekarz często podróżuje z kluczem

Są nim ślady sławnych autorów, ulubionych poetów, artystów, czy 
grup etnicznych, wydarzeń historycznych itd. Słowem – raczej fakty. 
Modne na zachodzie podróże śladami fikcyjnych bohaterów jeszcze 
na dobre nie „chwyciły”. Choć jedna z koleżanek marzy o zwiedza-
niu Rzymu śladami głównego bohatera filmu „Wielkie piękno” Paolo 

Sorrentino, to myślę, że wiele podwyżek ministerialnych musi jeszcze 
upłynąć, aby mogła to marzenie zrealizować. Znany jest mi też przy-
padek spełnionego snu amatora Barcelony, który zobaczył ją oczyma 
Carlosa Ruiza Zafona z „Cienia wiatru”.

Bibliotekarz nie ma przygód 
– ma doświadczenia

Słusznie można by zakładać, że niepodróżujący bibliotekarz to 
trochę jak szewc z  porzekadła, mający kłopoty z  obuwiem dla sie-
bie samego: dysponuje on drobiazgową wiedzą o wszystkich cudach 
świata, a nigdy ich nie widział. Naturalnie, jest w tym wiele przesady, 
ale taka konstrukcja myślowa działa na wyobraźnię.

Jakieś piętnaście lat temu moje dzieciaki wierzyły, że bibliotekarz 
to taki gość jak Indiana Jones lub co najmniej jego podrabiana wer-
sja – Flynn Carsen z „The Librarian: Quest for the Spear”. Fakt, iż akurat 
ja wracam po ośmiu godzinach do domu i nie tropię po kontynen-
tach tajemnic opisanych w gromadzonych przeze mnie książkach lub 
nie poszukuję zaginionych cennych woluminów jest związany raczej 
z tym, że ktoś im musi robić obiad i czasem pomagać w lekcjach, ale 
gdyby nie te drobiazgi, to pewnie widywalibyśmy się rzadziej, bo pra-
cowałabym w terenie. Teraz już wiedzą, że podróżowanie jest kosz-
towne, a zawód bibliotekarza bywa monotonny. Mnie się jednak to 
urocze i  naiwne wyobrażenie bardzo spodobało, zwłaszcza, że stoi 
w opozycji do potocznych opinii o bibliotekarzu jako konserwatyw-
nym, ostrożnym, mało rzutkim człowieku, rozmiłowanym w mono-
tonnej, pozbawionej spontaniczności pracy, do tego traktującym 

nowości jak utrapienie, które szybko trzeba 
wtłoczyć w którąś z procedur bibliotecznych 
lub uznać za pouczające doświadczenie. 

Tymczasem bibliotekarze podróżują 
pasjami! Świadczy o  tym popularność pro-
gramów unijnych staży, ruch konferencyjny, 
ale i  prywatne zainteresowania, w  których 
podróże należą do bardzo częstych. 

Co bibliotekarz  
przywozi z podróży? 

Informacje. Pojechał już solidnie poin-
formowany, ale to, z czym wrócił, jest godne 
prezentacji lub co najmniej mini-odczytu. Je-
śli bibliotekarz ma za mało czasu w podróży 
na zapoznanie się z  informacjami, to oczy-
wiście gromadzi materiały i potem ma nad-
bagaż, na który wydaje ostatnie zaskórniaki. 
Doświadczyłam tego w Wiedniu, gdzie łupy 
w postaci albumów z Albertiny i Kunsthisto-
risches Museum dodatkowo zaważyły po-
nad dziesięć kilogramów. 

Najcenniejsze z  tych trofeów podróż-
nych to satysfakcja i  ogromna porcja no-
wych wrażeń. Właśnie staże erasmusowe, 
wymagające od aplikujących osób sporej 

dozy rzutkości, przynoszą wiele pozytyw-
nych rezultatów – począwszy od efektu 
edukacyjnego po indywidualne poczucie 
satysfakcji z przygotowania takiego stażu, na-
wiązania nowych kontaktów, prowadzenia 
korespondencji, sfinalizowania podróży, po-
bytu w nieznanym otoczeniu i posługiwanie 
się językiem obcym – to wszytko rewelacyj-
nie podnosi samoocenę. 

Wśród niewątpliwych wartości doda-
nych podróży bibliotekarzy jest też kon-
takt z sytuacjami generującymi tzw. różnice 
kulturowe. Do faktu, że biblioteki zaczynają 
pełnić funkcje coraz bardziej odbiegające 
od tych kanonicznych powoli już przy-
wykamy, ale wyobraźmy sobie biblioteki 
w  krajach mniej homogenicznych narodo-
wościowo niż nasz: w  Niemczech czy we 
Francji postulat realizacji funkcji integracyj-
nych został wobec bibliotek i bibliotekarzy 
już dawno sformułowany. Podróże lepiej 
nas przygotowują na takie wyzwania, któ-
re wcześniej czy później zaczną dotyczyć 
również nas. Doświadczenia te pozwalają 
też zachować spokój oraz rzeczowo ri-
postować w  sytuacjach, gdy wciąż jesz-
cze pada zarzut, że w  reszcie świata, a  już 
z pewnością na zachodzie Europy, jest lepiej 

Czy bibliotekarze 
podróżują inaczej?

felieton felietontytuł ujednolicony [14/2014]

33

(czytaj: nowocześniej, bogaciej, bardziej 
profesjonalnie). Bibliotekarz podróżuje 
i wie, że to nie jest do końca tak. 

Podróże kształcą. 
Bibliotekarza bardziej!

Ze wszystkich hipotez dotyczących 
przyszłości zawodu bibliotekarza najbardziej 
podoba mi się ta, która określa go mianem 
„menadżera informacji”. Sugeruje ona, iż cy-
wilizacja weszła w  fazę takiego tempa pro-
dukcji informacji, że nawet przy maksymal-
nej optymalizacji narzędzi wyszukiwawczych 
człowiek będzie dramatycznie bezradny, 
a  do nowych zadań bibliotekarza dojdzie 
wycinanie ścieżek w  tej dżungli informacji. 
Czyli jednak Indiana Jones?

Drodzy czytelnicy, czerpiąc z  własnego 
doświadczenia i  relacji podróżujących kole-
żanek i  kolegów bibliotekarzy nie mogłam 
oprzeć się pokusie dokonania pewnych pro-
wokacyjnych uogólnień i  postawienia trud-
nych do zweryfikowania tez – potraktujcie 
to proszę na sportowo ;)
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