
POMYSŁ NA KWARTALNIK
zrodził się dość niespodziewanie podczas jednej z wielu rozmów o możliwościach

komunikacji między nami – wszystkimi współtworzącymi katalog NUKAT. Jest nas

ponad tysiąc! Tyle osób codziennie tworzy centralny katalog – kataloguje, pobiera

opisy i dodaje wskazania na lokalizacje dokumentów, poprawia, zatwierdza,

melioruje bazę, przygotowuje narzędzia informatyczne, czuwa nad systemem,

pisze instrukcje, dyskutuje nad zasadami. Imponujące, prawda?

Na co dzień serwujemy Państwu poważne komunikaty, raporty, zawiłe ustalenia,

instrukcje, służymy radą w rozmowach telefonicznych, pomagamy via email,

ale też spotykamy się osobiście – na konferencjach, spotkaniach roboczych,

warsztatach, naradach i szkoleniach. Poznajemy się nawzajem, a symbole bibliotek

nie są już dla nas tylko kombinacją liter i cyfr. Mamy nadzieję, że również my nie

jesteśmy dla Państwa anonimowi.

Pierwszy numer, który właśnie trafił do Państwa rąk, jest wyjątkowy z co najmniej

dwóch powodów. Po pierwsze jest wyjątkowy, ponieważ jest pierwszy – jesteśmy

pełni zapału ale i trochę onieśmieleni, niedoświadczeni, niepewni, z jakim

przyjęciem spotka się nasza inicjatywa. Po drugie, pierwszy numer powstał na

specjalną okazję – Tydzień Otwarty NUKAT i mamy nadzieję, że trafi również

do rąk studentów, którzy zatrzymają się przy naszym stoliku informacyjnym

w uliczce BUW-u. Dlatego piszemy o początkach NUKAT-u i o samej idei, jaka

mu przyświeca.

Pragniemy, aby pismo było jeszcze jednym źródłem informacji o katalogu,

o nowych projektach, prowadzonych pracach, dyskusjach i dylematach, ale też

chcemy, aby było przyjemną lekturą w przerwie śniadaniowej . Dlatego też

postaramy się, aby było ciekawie, zabawnie i prawdziwie, bez zadęcia i budowania

sztucznych podziałów. Chcemy się Państwu przedstawić, nie tylko z tej zawodowej

strony i pragniemy również bliżej poznać naszych przyszłych czytelników.

Zapraszamy do lektury, a także do współtworzenia naszego kwartalnika.

Niech będzie nasz wspólny. Elektroniczna forma i dystrybucja nas nie ogranicza,

jakie naprawdę będzie to pismo, zależy od nas.

Miłej lektury!

Zespół Centrum NUKAT

W numerze:
• O tym jak powstał katalog NUKAT,

jaki był i jaki jest piszą Maria Burchard i

Agnieszka Kasprzyk

• Magdalena Rowińska w kilku słowach

przedstawia projekt NUKATautostrada
informacji cyfrowej
• O czytelniku w wirtualnej sieci pisze

Kamila Grzędzińska

• Leszek Śnieżko dziel i się

spostrzeżeniami na temat chińskich

uczonych

• Zabawne tytuły ze zbiorów naszych

bibl iotek wyłowiła Agnieszka Kasprzyk

Czy wiesz, że. . .
80 tys. manuskryptów Watykańskiej

Bibl ioteki Apostolskiej zostanie

zdigital izowanych dzięki technologii

opracowanej przez laboratoria NASA. Zostaną

zapisane w systemie Flexible Image Transport

System (FITS), który ma zapewnić im trwałość

oraz długoletni dostęp do zarządzania nimi.

źródło: wirtualnywydawca.pl

Organizacje ekologiczne domagają się od

Komisj i Europejskiej nowej dyrektywy, na

mocy której wydawcy w pierwszej kolejności

będą uwzględniać nowe formy

upowszechniania l iteratury (e-booki oraz

audiobooki), a dopiero po nich – papierowe

wersje utworów. W Brukseli mówi się, że

chociaż pomysł jest kontrowersyjny, zyskał

już zwolenników w komisj i środowiska oraz

edukacji i kultury.

za: ksiazki.wp.pl
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OD PLANÓW DO REALIZACJI

Katalog centralny NUKAT w lipcu skończy 8 lat.

Istotą jego działania jest współtworzenie i współdzielenie

się wynikami pracy.

Maria Burchard, Agnieszka Kasprzyk

Jego utworzenie poprzedziła blisko
10 letnia praca od podstaw.

Bibliotekarze musieli nauczyć się

katalogowania komputerowego, co

w praktyce oznaczało sięgnięcie po

międzynarodowe reguły

katalogowania i standardy. Już

1993 r. biblioteki (początkowo tylko

cztery) zaczęły wspólnie budować

bazę haseł – Centralną Kartotekę

Haseł Wzorcowych (CKHW).

Bibliotekarze byli pierwszą grupą

(poza centrami informatycznymi)

na uczelniach, która wymuszała

budowanie sieci lokalnej

i kampusowej oraz zaczęła w swojej

codziennej pracy wykorzystywać

łączność sieciową.

Wspólne budowanie źródła

gotowych opisów jeszcze w połowie

lat 90. było nierealnym marzeniem.

W 1997 r. Fundacja A.W. Mellona

wyraziła gotowość sfinansowania

utworzenia katalogu centralnego.

Zaczęły się dyskusje i spory, czy

należy w jednej bazie połączyć opisy

z istniejących katalogów

komputerowych, czy też budować tę

bazę według ujednoliconych reguł

od zera. Wariant pierwszy dawał

z miejsca informację o zasobach

bibliotek, ale stwarzał ryzyko

niekontrolowanych zmian w opisach

i w efekcie zafałszowanie tej

informacji. W wariancie drugim

wartość informacyjna katalogu

odkładała się w czasie, ale miała

dynamicznie rosnąć jako efekt

uboczny kopiowania danych.

Dodatkowo powstawało po raz

pierwszy w Polsce, budowane

metodą współkatalogowania, źródło

gotowych opisów - szansa na szybkie

budowanie katalogów lokalnych.

Ostatecznie zwyciężyła koncepcja

budowania NUKAT-u od zera.

W 2000 r. udało się przekonać

ówczesny Komitet Badań

Naukowych do dofinansowania

prowadzenia katalogu i 5 lipca

2002 r. wprowadzono do bazy

katalogu pierwsze opisy książek.

NUKAT przejął jedynie CKHW, czyli

720 tys. ujednoliconych nazw osób,

instytucj i , tytułów i przedmiotów - haseł,

które prowadzą użytkownika do

poszukiwanego dokumentu oraz 28 tys.

opisów czasopism. Startował z 23

partnerami, dziś ma ich prawie 1 00,

tyle bibl iotek pobiera gotowe dane

z NUKAT-u, 78 uczestniczy w ich

wytwarzaniu, oferuje bibl iotekarzom

ponad 1 500 000 gotowych opisów,

a użytkownikom ponad 4 600 000

informacji o zasobach bibl iotek.
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opisu do katalogu lokalnego to

kwestia sekund. Im więcej opisów

jest dostępnych centralnie on-line, im

szybciej one przybywają, tym lepiej

dla użytkowników bibliotek. Łatwiej

odszukać potrzebną publikację,

łatwiej sporządzić bibliografię,

łatwiej skatalogować swoje własne

domowe zbiory,

łatwiej zamówić

wypożyczenie

książki z innej

biblioteki, gdy

w macierzystej

akurat został

wypożyczony

ostatni egzemplarz.

Z opisów

bibliograficznych

wzbogaconych

hasłami

Gdzie dwóch kataloguje, tam

trzeci korzysta...

. . . a tak naprawdę, gdzie jeden

skataloguje, tam skorzystają

wszyscy.

W ten sposób można

przyspieszyć opracowanie

nabytków bieżących

i retrospektywne katalogowanie

pozycji ujętych tylko

w katalogach kartkowych.

Pobranie i włączenie gotowego



NUKAT NA AUTOSTRADZIE

Wśród polskich katalogów

bibliotecznych nawet nieuważny

poszukiwacz informacji zauważy

NUKAT – wspólny katalog wielu

bibliotek. Eureka! Nie trzeba

przeszukiwać osobno katalogów,

wystarczy szukać w NUKAT! Czy

na pewno wystarczy? NUKAT to

dynamicznie rosnące, ale jednak

młodsze dziecko polskiego

bibliotekarstwa, trzeba w niego wlać

zasoby informacji zgromadzone

przed jego powstaniem w katalogach

poszczególnych bibliotek. Od marca

2010 roku dane „przednukatowe”

zaczynają zasilać NUKAT. Jest to

możliwe dzięki projektowi NUKAT

– autostrada informacji cyfrowej .

Projekt jest finansowany z funduszy

Unii Europejskiej w ramach

Programu Innowacyjna Gospodarka.

Projekt NUKAT – autostrada
informacji cyfrowej zakłada przede

wszystkim wprowadzenie do NUKAT

szerszej informacji o zasobach

30 polskich bibliotek. Przygotowane

narzędzia pozwolą w przyszłości, już

poza projektem, na objęcie akcją

wszystkich bibliotek naukowych!

Innym celem projektu jest rozbudowa

wyszukiwarki KaRo, czyli narzędzia

uzupełniającego katalog NUKAT.

Ponadto zbiór tytułów czasopism

w katalogu NUKAT zostanie

wzbogacony o opisy 1600 czasopism

naukowych i XIX-wiecznych ze

zbiorów bibliotek Uniwersytetu

Warszawskiego. Najważniejsze

czasopisma zostaną zdigitalizowane

i umieszczone w bibliotece cyfrowej

e-bUW. Każdy będzie mógł do nich

dotrzeć poprzez link zamieszczony

w katalogu NUKAT. Projekt

NUKATautostrada informacji
cyfrowej znacznie ułatwi dostęp
do dokumentów i pozwoli

uporządkować informacje.
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Polskie biblioteki kryją w przepastnych magazynach prawdziwe

perły, białe kruki, rzeczy ważne, ale też banalne, literaturę

potrzebną do pracy, nauki, rozrywki. I pewnie do wielu z tych

dzieł żaden czytelnik by nie dotarł, gdyby nie dobrze prowadzone

katalogi, niegdyś kartkowe, dziś elektroniczne.

Magdalena Rowińska

przedmiotowymi i tagami

użytkowników, recenzjami, spisami

treści, fragmentami tekstu, skanami

okładek czy bezpośrednimi linkami

do księgarni internetowych

skorzystają nie tylko czytelnicy, ale

także wydawcy i księgarze. Gotowe

rekordy haseł ujednolicających

i wiążących opisy mogą posłużyć

nie tylko bibliotekom, ale i innym

instytucjom oraz organizacjom

gromadzącym informacje

i udostępniającym je w Internecie.

Taki będzie NUKAT jutro – do tego

dążymy. Co mamy dziś?

Współtworzone dane - opisy

i rekordy haseł - gotowe do pobrania

i wykorzystania.

Centralną informację o bibliotekach

udostępniających publikacje.

Wydaje się, że to niewiele, lecz

budowanie nawet największego

pałacu zaczyna się przecież od

solidnych fundamentów, a jego

ostateczny wygląd zależy od

właściciela, inwestora i wykonawcy.

*** *** ***
IV Spotkanie Robocze Bibliotekarzy

Katalogujących Muzykalia

organizowane przez Sekcję Bibl iotek

Muzycznych Stowarzyszenia

Bibl iotekarzy Polskich - Polska Grupa

Narodowa IAML, Sekcję Fonotek

Stowarzyszenia Bibl iotekarzy Poskich

oraz Centrum NUKAT odbędzie się

w Bibl iotece Uniwersyteckiej w

Warszawie w dniach 24-25 maja 201 0 r.

Spotkanie robocze bibliotekarzy

katalogujących wydawnictwa ciągłe

zorganizowane przez Bibl iotekę

Uniwersytecką w Poznaniu i Centrum

NUKAT odbedzie się w Bibl iotece

Uniwersyteckiej w Poznaniu w dniach

7-9 czerwca 201 0 r.

więcej informacji na: www.nukat.edu.pl



NUKAT to sukces wszystkich

bibliotek tworzących wspólny

katalog. Sieć „nukatowych” dróg

rozsiana jest po całym kraju (nie

zapominajmy o polskich

bibliotekach w Paryżu i Rzymie! ).

Projekt NUKAT – autostrada
informacji cyfrowej jeszcze bardziej
przyspieszy dynamiczny rozwój

wspólnego katalogu. A to oznacza,

że na każdego czytelnika czeka

ogromna porcja informacji, bo

systematycznie ubywa książek,

o których wie tylko bibliotekarz.

Autostradą NUKAT wszyscy szybko

dojadą do celu! •••

Więcej o projekcie:

http://autostrada.buw.uw.edu.pl/

W dobrze znanej bibl iotekarzom

seri i Formaty Kartoteki (FoKa)

w nakładzie Wydawnictwa SBP

ukazały się ostatnio trzy ważne

pozycje.

Format MARC 21 rekordu

kartoteki haseł wzorcowych:

zastosowanie w centralnej

Kartotece Haseł Wzorcowych

NUKAT – wznowienie opracowania

formatu dla khw. Wydanie drugie,

zmienione zawiera dokładny

schemat rekordu kartoteki haseł

wzorcowych w formacie MARC 21

wraz z przykładami rekordów dla

różnych typów haseł.

Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł
wzorcowych : zastosowanie w centralnej
Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT / Anna
Paluszkiewicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, centrum NUKAT Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie. – Wyd. 2 zm. /
oprac. Maria Nasiłowska, Leszek Śniezko. –
Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. –
(Formaty, Kartoteki ; 17)
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CO SIĘ WYDAŁO?

Pod koniec roku 2009 została

wydana drukiem instrukcja

Format MARC 21 rekordu

bibliograficznego dla

dokumentu kartograficznego

przygotowana przez

G.Dudzicką, D.Gazicką-

Wójtowicz i I .Grzybowską z

Centralnej Bibl ioteki Geografi i

i Ochrony Środowiska IGiPZ

PAN. Podręcznik jest pomocą

w tworzeniu opisów

dokumentów kartograficznych

i zawiera wiele przykładów

gotowych opisów.

Format MARC 21 rekordu
bibliograficznego dla dokumentu
kartograficznego / Grażyna Dudzicka,
Dorota GazickaWójtowicz, Irena
Grzybowska ; Stowarzyszenie

Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKAT
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. –
Warszawa : Wydaw. SBP, 2009. – (Formaty,
Kartoteki ; 18)

Osoby opracowujące przedmiotowo

książki o tematyce teologicznej

i rel igioznawczej, z pewnością mają

już na swoich biurkach czwartą część

podręcznika Katalogowanie w

języku haseł przedmiotowych

KABA pod red. Jadwigi Woźniak-

Kasperek. Najnowszy tom jest

przewodnikiem po zasadach

tworzenia i stosowania haseł opisu

przedmiotowego piśmiennictwa

z zakresu teologii i rel igioznawstwa.

Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii
i religioznawstwa / Grażyna M. Wilczyńska ;
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. – Warszawa : Wydawnictwo
SBP, 2009. (Katalogowanie w jezyku haseł
przedmiotowych KABA : podręcznik / pod red.
Jadwigi WoźniakKasperek ; cz. 4) (Formaty,
Kartoteki ; 19)

kag

*** *** ***
STREFA WOLNEGO CZYTANIA

– l iterackie oblicze Krakowa

9 kwietnia - 29 maja 201 0 r.

STREFA to ludzie i miejsca. Miejsca,

gdzie dobrze się czyta, pisze

i dyskutuje, gdzie wiele się dzieje wokół

książki i można połknąć bakcyla

czytania.

Wydarzenia zapowiedziane

i spontaniczne akcje - Wiosenna

wymiana książek, „Przewodnik l iteracki

po Krakowie”, wydarzenia promujące

literaturę.

Wybranym miejscom działającym na

rzecz książki, l i teratury i czytania

zostaną wręczone certyfikaty STREFY

WOLNEGO CZYTANIA już 21 maja!

Projekt organizowany jest przez

Fundację Sztuki Nowej Znaczy Się,

Gazetę Wyborczą, Krakowskie Biuro

Festiwalowe oraz Instytut Książki.

STREFA wspiera Miasto Kraków

w staraniach o uzyskanie prestiżowego

tytułu Miasta Literatury UNESCO.

http://www.strefawolnegoczytania.pl/



Wirtualne życieczytelnika

Kiedyś były szkolne dzienniczki
lektur, dla niektórych obowiązkowe

i w związku z tym nielubiane,

dyskusyjne kluby książki przy

bibl iotekach, poważne spotkania

autorskie, targi książki i kultowe

empiki z zagraniczną prasą.

A teraz? Teraz mamy Internet!

Nie, nie twierdzę, że wszystkie te

wymienione formy aktywizacji

czytelniczej zanikły, wręcz przeciwnie

- przeżywają prawdziwą reaktywację

i to właśnie dzięki temu, że zapaleni

czytelnicy spotykają się w Internecie.

Książka w sieci żyje a czytelnik chce

rozmawiać o lekturach, dyskutować

i spierać się, polecać, czytać

recenzje, nawiązywać znajomości,

nie mówiąc już o czysto „użytkowych”

działaniach, jakimi są poszukiwania,

wypożyczenia czy zakupy książek.

Internet sprawia, że zanikają granice.

Dziel imy się wszystkim ze wszystkimi

i to najchętniej od razu. Zapisujemy

swoje myśli i wrażenia, opisujemy,

gdzie byliśmy i co widziel iśmy,

publikujemy fotografie, przepisy

kulinarne i recenzje. O ile takie

zachowanie w przypadku życia

prywatnego jest często

niebezpieczne i niepotrzebne, to

w przypadku dzielenia się swoją

wiedzą, pasją i doświadczeniem,

jest bardzo pożyteczne, rozwijające

i dające prawdziwą satysfakcję.

Spędzamy w sieci coraz więcej

czasu. Według najnowszych badań

CBOS (podaję za Rzeczpospolitą

z 29.04.1 0) aż 62 % dorosłych

Polaków posiada profi l na portalu

społecznościowym, wynik byłby

jeszcze wyższy, gdyby badaniem

objęto osoby, które nie ukończyły

jeszcze 1 8 lat. Nasza klasa,

Facebook, Grono.net, czy Goldenline

służą przede wszystkim jako miejsca

utrzymywania bądź nawiązywania

kontaktów towarzyskich i zawodo-

wych, zaspokajają ciekawość,

wypełniają czas wolny, są miejscem

na rozmowy i dzielenie się swoimi

opiniami, tekstami i zdjęciami. Czy

podobne funkcje spełniają portale

o charakterze społecznościowym

poświęcone książce i czytelnictwu?

Czy bibl iotekarze, którzy w

większości chętnie czytają, mają

wyrobione opinie o książkach i ich

autorach, śledzą rynek wydawniczy i

znają nowości, a do tego świetnie

poruszają się po meandrach

wirtualnego świata, chętnie dzielą się

swą pasją z innymi użytkownikami

sieci?

W „polskim” Internecie serwisów

czytelniczych jest ki lka. Wszystkie

mają podobne funkcje i różnią się

tak naprawdę głównie wyglądem

strony, nasyceniem bazy książek

i ki lkoma dodatkami. Po założeniu

konta na nakanapie.pl, webook.pl,

lubimyczytac.pl, czy też
terazczytam.pl możemy tworzyć
własne półki – kolekcje książek

przeczytanych, ulubionych,

znajdujących się w domowej

bibl ioteczce lub zaplanowanych do

przeczytania. Opisy książek

znajdziemy w bazie serwisu, lub

stworzymy je sami (cóż za radość

dla prawdziwego bibl iotekarza!).

Książki możemy oceniać na różne

sposoby (np. system gwiazdek),

recenzować i polecać, jak również

korzystać z automatycznego sytemu

rekomendacji , który działa na

zasadzie „znajdź podobne”. Do

kontaktów między użytkownikami

serwisu zazwyczaj służą fora

dyskusyjne, często też wewnętrzna

poczta i system komentarzy pod

opisami książek. Funkcje

tematycznych serwisów

społecznościowych spełniają też

czytelnicze aplikacje Facebooka

i Grona, serwisów, można

powiedzieć, niewyspecjal izowanych.

Czytelnicy dyskutują również na

forach internetowych w całości

poświęconych książkom,

poszczególnym autorom, gatunkom

literackim. Takie fora są kopalnią

wiedzy o rynku wydawniczym,

Papierowa książka nadal ma przewagę nad elektroniczną,

ale czytelnicy chętnie tworzą wirtualne społeczności i dyskutują

o lekturach w sieci.

Kamila Grzędzińska
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katalogami interesujących linków, zbiorem porad, l ist lektur

polecanych i informacji o okazjach cenowych w księgarniach.

Rozmowy prowadzone na forum często wykraczają poza

jego tematykę, w ten sposób nawiązują się znajomości

i tworzy się mniej anonimowa zbiorowość osób o podobnych

zainteresowaniach i pasjach. Podobnie polska blogosfera

jest pełna blogów z recenzjami książek. W najlepszych

blogach pod recenzjami toczą się ożywione dyskusje.

Potencjał na reklamę i prężny kanał dystrybucji informacji

o nowościach wydawniczych zauważyły już wydawnictwa,

wysyłając najaktywniejszym blogerom swoje książki w

prezencie. Na szczęście wielu z nich potrafi zachować

obiektywizm i opisać książkę zgodnie z własną oceną.

Czytelnik nie jest w Internecie sam. Już kupując książki

w e-księgarniach, może przeczytać i wyrazić opinię, potem

dyskutuje o lekturach na forach i blogach, opisuje swoje

domowe zbiory i pokazuje innym co posiada i co poleca.

Czy katalog bibl ioteczny powinien wychodzić poza swoje

podstawowe zadania? Oferować miejsce na komentarze,

swobodne tagowanie, ułatwiać „pozabibl ioteczny” dostęp do

książki – poprzez oferowanie l inków do księgarni? Czy

chcemy więcej interakcji w katalogu, czy też wolimy, aby

spełniał swoje tradycyjne, ale stale udoskonalane zadania

i funkcje? •••

Targowy zawrót głowy...
1 3 maja w Pałacu Kultury i Nauki debiutują

I Warszawskie Targi Książki, powołane

przez spółkę wydawców „Targi Książki”

Sp. z o.o. oraz firmę Murator Expo.

Organizatorzy chcą wyjść naprzeciw

oczekiwaniom wszystkich grup

zawodowych związanych z książką oraz jej

czytelnikom i miłośnikom poprzez

nowoczesną, atrakcyjniejszą formułę targów

uwzględniającą zmieniające się warunki

funkcjonowania rynku książki.

Swój udział zapowiedziało ponad 300

wystawców z Polski i zagranicy. Targi będą

trwać do 16 maja, a po ich zakończeniu do

23 maja pod adresem www.etargi-

ksiazki.waw.pl można będzie uczestniczyć

w Wirtualnych Targach Książki

http://www.targiksiazki.waw.pl/

Tydzień później , w dniach 20-23 maja,

tradycyjnie w Pałacu Nauki i Kultury odbędą

się 55. Międzynarodowe Targi Książki

organizowane przez Ars Polona S.A.

Tematem przewodnim targów będzie

twórczość Fryderyka Chopina

w 200. rocznicę urodzin kompozytora

i w związku z Rokiem Chopinowskim.

Zaplanowano koncerty, wystawy, prezentacje

publikacji poświęconych kompozytorowi,

konkursy i zajęcia edukacyjne dla dzieci. Jak

co roku, w trakcie targów zostaną ogłoszone

nominacje do Nagrody Literackiej NIKE oraz

nagrody GDYNIA. Po raz pierwszy nastąpi

wręczenie nagrody organizowanego przez

Empik Konkursu na Najlepszą Książkę dla

Dzieci "Przecinek i kropka". Ponad to

odbędzie się wiele spotkań autorskich,

panelów dyskusyjnych organizowanych

przez stowarzyszenia branżowe.

http://arspolona.com.pl/index.php

Wmaju br. Polska jest gościem honorowym

na czeskich targach książki Svět Knihy

Praha 2010. Hasłem imprezy jest Rośniemy
z książką, czyli rynek książki dla dzieci
i młodzieży. Czytelnicy zainteresowani

polską literaturą mają szansę na autograf

m.in. od Wisławy Szymborskiej , Olgi

Tokarczuk i Andrzeja Sapkowskiego.
http://www.svetknihy.cz/cz/menu/

Wmarcu br. odbyły się Lipskie Targi

Książki, największe święto czytelników

i organizowany w jego ramach Festiwal

Lipsk czyta. Lipskie targi to 10 000

odwiedzających, 2 000 imprez towarzy-

szących, 1 500 autorów oraz ponad 300

miejsc spotkań. Gościem Honorowym była

w tym roku Hiszpania. Obok targów książki

odbyły się Lipskie Targi Antykwaryczne.

www.wirtualnywydawca.pl
kag
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Myśli (nie)ujednolicone
WANG CZY WANG
czyli chiński dylemat bibl iotekarza

Leszek Śnieżko

Każdy, kto kiedykolwiek katalogował doskonale wie jakim problemem może stać

się książka napisana przez autora o popularnym nazwisku. Kowalscy, Nowakowie,

Wojciechowscy są prawdziwą zmorą bibliotekarzy. Rozstrzygnięcie, czy książkę

należy przypisać jednemu z autorów już znajdujących się w katalogu, czy też należy

utworzyć nowe hasło jest zadaniem pochłaniającym wiele czasu i energii,

a ostateczna decyzja i tak często opiera się na wątłych przesłankach. Niestety można

się spodziewać, że w najbliższym czasie sytuacja nie tylko się nie poprawi ale

ulegnie pogorszeniu, a odpowiedzialni za to będąm.in. chińscy uczeni. Tak jak dla

światowej gospodarki problemem są chińskie produkty zalewające wszystkie rynki

na całym globie, tak dla bibliotek coraz większym utrapieniem staje się napływ

chińskiej literatury naukowej . Nie mam tutaj na myśli poziomu naukowego tych

publikacji. Absolutnie nie zamierzam twierdzić, że osiągnięcia chińskich

naukowców swoim poziomem nie odbiegają od jakości jednorazowych skarpetek

kupowanych pod Stadionem Dziesięciolecia.

Dramat bibliotekarzy próbujących skatalogować dorobek

chińskiej myśli naukowej polega na braku możliwości

odróżnienia poszczególnych autorów od siebie. Osoba,

która przystąpi do tej pracy szybko odniesie wrażenie,

iż niczym bohater filmu „Dzień świstaka” została

zamknięta w pętli czasu. Odczucie to będzie wywołane

przez pojawiające się na okrągło te same nazwiska.

Poniedziałek: Wang, Lee, Fang. itp., wtorek Wang, Lee,

Fang itp. i tak przez cały tydzień, miesiąc i rok. Nie

oznacza to wcale, że w Chinach jest tylko kilku uczonych.

Z całą pewnością jest ich bez liku, natomiast liczba

nazwisk, jaką mają do dyspozycji jest nieproporcjonalnie

mała. Ocenia się, że 85% Chińczyków, czyli, nie bawiąc

się w precyzyjne obliczenia, mniej więcej miliard osób

używa 129 nazwisk. Sytuację pogarsza fakt, że

powszechnie stosowany system latynizacji chińskiego

pisma nie jest zbyt precyzyjny, na skutek czego różne

nazwiska po konwersj i na alfabet łaciński wyglądają

identycznie. W swoim felietonie skupiłem się głównie na

ciężkim losie europejskich bibliotekarzy, bo ich los

szczególnie leży mi na sercu (wszak jestem jednym

z nich), ale sytuacja stała się już na tyle skomplikowana,

że sami Chińczycy nie są w stanie zapanować nad tym

chaosem. Podczas gdy jedni zastanawiają się nad tym,

w jaki sposób rzetelnie udokumentować swój dorobek,

inni korzystają z okazji i przypisują sobie cudze zasługi

(na szczęście nie zawsze bezkarnie).

Czy jesteśmy skazani na całkowite

pogrążenie się w tym rozgardiaszu, czy

też może istnieje jakieś rozwiązanie,

które pozwoli na wprowadzenie odrobiny

ładu do tego katalogerskiego piekiełka?

Rozwiązanie wydaje się oczywiste:

należy zastąpić nazwiska

jednoznacznymi identyfikatorami.

Pomysł taki od dawna krąży, nie tylko

wśród bibliotekarzy lecz również wśród

wydawców i podejmowane są już różne

próby wprowadzenia go w życie, ale

o tym napiszę już przy innej okazji. •••
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M iędzy kartami katalogowymi ,

choć teraz raczej wypadałoby rzec,

miedzy rekordami bibl iograficznymi

można trafić na tytuły zaskakujące,

frapujące i ciekawe. Czego to nie

skrywają przepastne magazyny

bibl iotek. Niekiedy tytuły poważnych

rozpraw naukowych przyprawiają,

wprawionych przecież bibl iotekarzy,

o ból głowy, czasem o uśmiech

niedowierzania, że i na taki temat

można napisać kilkaset stron

drobnym maczkiem…

Ten, kto powiedział, że praca

bibl iotekarza jest nudna, naprawdę

nie wiedział, co mówi i nigdy nie

doświadczył tego dreszczyka emocji

przy katalogowaniu książki w języku

urdu, fi lmu z Jamesem Bondem, czy

płyty z piosenkami biesiadnymi.

Oto krótki wybór tytułów z naszego

katalogu, które wywołały uśmiech na

naszych twarzach.

*** ***

Euskal Herria eta bere inguruneko

txanpioien gida : Agaricus L.: Fr.

Generoaren azterketa = Guida de los

champiñones del Pais Vasco y su

entorno : estudio del género agaricus

L.: Fr. / Pedro Arrillaga Anabitarte

Donostia : Aranzadi Zientzi Elkartea,

2004

Pieczarki -- ekologia -- Hiszpania -- Kraj Basków

Pieczarki -- Hiszpania -- Kraj Basków –

klasyfikacja

Pieczarki -- rozmieszczenie geograficzne --

Hiszpania -- Kraj Basków

Czy można znaleźć w katalogu NUKAT
egzotyczniejszą książkę niż ta?
Przewodnik po gatunkach pieczarek
rosnących w Kraju Basków. W języku
baskijskim, rzecz jasna. Ze zbiorów
Biblioteki Naukowej PAU i PAN
w Krakowie.

Po godzinach...
Handbook of gold exploration and evaluation / Eoin H. Macdonald

Boca Raton [etc.] : CRC Press ; Cambridge : Woodhead Publishind Limited, 2007

Złoto -- złoża – poradniki

Złoto -- kopalnie i wydobycie – poradniki

Złoto -- metalurgia – poradniki

***
Sztuka polepszenia nabiału czyli Sposób robienia w Polszcze masła i serów

zagranicznych / z fr. [. . . ] przez J. Sroczyńskiego

Warszawa : [Zawadzki i Węcki] , 1 816 (Warszawa : W. Dąbrowski)

Ser -- produkcja i handel

Masło -- produkcja i handel

W weekend można leżeć plackiem, pójść do kina, odwiedzić rodzinę, ...szukać złota
albo wyrabiać domowe sery. Jeśli potrzebujesz porad, jak robić te dwie ostatnie
rzeczy, przydadzą Ci się książki ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii
GórniczoHutniczej w Krakowie i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

*** ***

Licence to kill [Film] = Licencja na zabijanie / dir. by John Glen ; written by

Michael G. Wilson and Richard Maibaum ; produced by Albert R. Broccoli and

Michael G. Wilson

Warszawa : Imperial CinePix, 2007

Kolekcja Filmów Jamesa Bonda 007 ; 16

NUKAT wstrząśnięty, nie zmieszany. I 1300 bibliotekarzy z licencją na
katalogowanie. Zaraz, zaraz, chwileczkę, wróć, to nie ten film... To tylko James
Bond, agent 007, z licencją na zabijanie, w filmie na DVD ze zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej (a podobno w bibliotekach mają tylko książki...)

zebrała Agnieszka Kasprzyk
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