
W numerze:
• Leszek Śnieżko przedstawia

aktualną sytuację prac nad RDA -

nowymi zasadami katalogowania,

które juz wkrótce zastąpiąAACR2

• oraz kontunuuje swoje

rozważania nad pomysłem

ponumerowania autorów

• Agnieszka Kasprzyk, testując

nową wersję systemu

bibl iotecznego, odkrywa

interesujące pozycje i buszuje

po sieci prowadzona ciągiem

skojarzeń

• Relację z Tygodnia Otwartego

NUKAT zdaje Kamila Grzędzińska
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SSEEZZOONN UURRLLOOPPOOWWYY
powoli odchodzi w zapomnienie, studenci wracają do bibliotek,
a bibliotekarze do wytężonej pracy. Zmienia się pogoda i powraca stały
rytm pracy wyznaczany codziennymi obowiązkami. Szczęśliwi, którzy
na jesień zaplanowali dłuższy urlop, mogą jeszcze przez chwilę beztrosko
leniuchować, ale większość z nas już rozpakowała walizki, poukładała
wakacyjne zdjęcia w albumach i wróciła do pracy. Wszystkim polecamy
lekturę drugiego numeru kwartalnika, a w nim między innymi relację
z ważnego dla nas wydarzenia, które miało miejsce jeszcze przed
urlopowymi szaleństwami – w maju, w ramach ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek. Wracamy wspomnieniami do Tygodnia Otwartego NUKAT,
pierwszej i zapewne nie ostatniej imprezy promującej katalog centralny.
Staraliśmy się bardziej zaistnieć w świadomości czytelników,
a bibliotekarzom zapewnić informację o współpracy, możliwość rozmowy
nad teraźniejszością i przyszłością wspólnego katalogu. Czy się to nam
udało? Mamy nadzieję, że tak.
Zapraszamy do lektury! kag
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CCzzyy wwiieesszz,, żżee.. .. .
Prawdopodobnie od przyszłego roku stawka podatku

VAT na książki będzie wynosiła 5 proc. - podaje na ła-

mach "Gazety Prawnej" Maciej Grabowski, wiceminister

finansów. Jednak konieczne jest postawienie w tym

przypadku pewnych warunków, np. posiadania numeru

ISBN. Stawka obniżona miałaby zastosowanie do

e-booków na nośnikach fizycznych, ponieważ e-booki

przesyłane internetem traktowane są jako usługa

elektroniczna, do której należy stosować stawkę

podstawową.

źródło: wirtualnywydawca.pl
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Pochłonięci pracą, zazwyczaj nie mamy czasu

na systematyczne śledzenie wydarzeń rozgrywających się

w bibliotekarskim świecie. A warto, ponieważ dzieją się tam

rzeczy interesujące i ważkie, mogące w najbliższym czasie

radykalnie zmienić jego oblicze.

CCzzyy RRDDAA ppuukkaa jj uużż ddoo ddrrzzwwii
nnaasszzyycchh bbii bb ll ii ootteekk??

Leszek Snieżko

Widmo krąży nad Europą, widmo
RDA.. .
Zwykle staram się unikać takich
banalnych parafraz, tym razem
jednak nie mogłem oprzeć się po-
kusie. Zdanie to doskonale pasuje
do sytuacji, którą chcę opisać,
i gdyby klasycy nie posłużyli się
nim wcześniej , ja bym teraz z pe-
wnością je wymyślił.

RDA (Resource Description and
Access), nowe anglo-amerykańskie
zasady katalogowania mające za-
stąpić stare i wysłużone Anglo-
American Cataloguing Rules
(AACR2), niczym widmo komu-
nizmu w XIX-tym wieku, zawisły
nad starym kontynentem, niosąc
z sobą zapowiedź rewolucyjnych
zmian w świecie bibliotekarskim.
Potrzeba zmian jest powszechnie
akceptowana i od dawna oczeki-
wana. Nikt nie kwestionuje faktu,
że oparte na Zasadach Paryskich,
pochodzących z 1961 roku, reguły
katalogowania nie odpowiadają
dzisiejszym potrzebom. Na prze-
strzeni prawie 50 lat zmieniło się
niemal wszystko: katalogi kartkowe
zostały zastąpione przez katalogi
komputerowe, pojawiły się całko-
wicie nowe typy dokumentów,

zupełnie inne stały się oczekiwania
użytkowników. Trudno jednak nie
zadać sobie pytania, czy przejście
na RDA będzie właściwym sposo-
bem na rozwiązanie tych problemów.
Szukając odpowiedzi na to pytanie
proponuję najpierw przyjrzeć się
wydarzeniom, które doprowadziły
do powstania tych nowych zasad.

Pierwszy krok na drodze do RDA
uczyniła IFLA, publikując w 1998
roku Functional Requirements for
Bibliographic Records (FRBR) -
nowy model opisu danych biblio-
graficznych, a następnie przystąpiła
do prac nad sformułowaniem nowej
deklaracji zasad katalogowania.
W latach 2003-2007 odbyło się pięć
spotkań eksperckich, organizowa-
nych w różnych częściach świata,
tak aby w dyskusję
zaangażować jak
najszersze grono
bibliotekarzy.
Efektem tych spotkań
było powstanie do-
kumentu Statement
of International
Cataloguing Prin-
ciples, czyli noweli-
zacji wspomnianych
już Zasad Paryskich.

W tej atmosferze gorączkowej pra-
cy teoretycznej w 2004 roku Joint
Steering Committee for Revision
ofAACR (JSC) zdecydował się pod-
jąć próbę przekształcenia AACR2
w AACR3. Przedstawione propo-
zycje zmian spotkały się z negaty-
wnym przyjęciem i w tej sytuacji
JSC zmienił nazwę na Joint Steering
Committee for the Development
ofRDA i przystąpił do pracy nad
zupełnie nowymi zasadami katalo-
gowania, które obecnie wchodzą
w fazę testową. Jeśli testy zakończą
się powodzeniem, w 2011 r. RDA
może stać się obowiązującym
standardem katalogowania w krajach
anglojęzycznych.
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Bibliotekarze europejscy intensy-
wnie przygotowują się na ten mo-
ment. Od ubiegłego roku funkcjonuje
European RDA Interest Group
(EURIG), nieformalne stowarzy-
szenie obejmujące przedstawicieli
większości państw Europy Zachod-
niej . Ma to być platforma do dyskusji
dla bibliotekarzy zainteresowanych
oceną możliwości implementacji
RDA we własnych krajach. A jest
o czym dyskutować. Twórcy RDA
obiecują wiele. Oferują nam produkt,
który nie tylko opiera się na najnow-
szych teoretycznych ustaleniach
iflowskich, ale również jest w stanie
sprostać technologicznym wyzwa-
niom naszych czasów. Starano się
o to, aby zawarte w nim instrukcje
katalogowania nie tylko pozwalały
na opracowanie i udostępnienie
czytelnikowi wszelkich typów
dokumentów, ale również uwzględ-
niały rozwój technologii bazodano-
wych i związany z tym postęp
w zakresie możliwości gromadzenia
i prezentowania danych. Nie brak
również obietnic o szerszym charak-
terze, wykraczających poza proble-
my bezpośrednio związane z opisy-
waniem i udostępnianiem dokumen-
tów. RDAma stać się podstawą
do nawiązania współpracy między
bibliotekami a archiwami, muzeami
i wydawcami w zakresie tworzenia
i wymiany metadanych. Ma również
przyczynić się do włączenia biblio-
tek w struktury sieci semantycznej ,
która ma przekształcić chaotyczny
Internet w uporządkowaną bazę
danych. Biblioteki, jako instytucje
dysponujące danymi bardzo wyso-
kiej jakości, miałyby odegrać w tym
przekształceniu znaczącą rolę.

Aby przekonać się, jak Europa
odnosi się do tych perspektyw,

udałem się do Kopenhagi, gdzie
8 sierpnia odbyło się zorganizowane
przez EURIG seminarium zatytuło-
wane RDA in Europe: making it
happen! Zainteresowanie było spore.
Do Królewskiej Biblioteki przybyło
około 100 bibliotekarzy. Najciekaw-
szym dla mnie punktem programu
były wystąpienia przedstawicieli
kilku krajów, którzy przedstawili
aktualną ocenę perspektywy wpro-
wadzenia RDAw ich krajach.
Okazało się, że najbardziej rozpow-
szechnioną postawą, jest oczekiwa-
nie na dalszy rozwój wydarzeń.
Większość prelegentów deklarowała
spore zainteresowanie potencjalnymi
możliwościami, jakie oferuje
wprowadzenie RDA, zarazem jednak
wyrażając pewne obawy. Dotyczyły
one głównie potencjalnych konflik-
tów między nowymi zasadami
a tradycjami narodowymi. Francuzi,
widząc spore dysproporcje między
tym co proponuje RDA a swoją
dotychczasową praktyką, zastana-
wiają się nawet nad stworzeniem
francuskiego profilu RDA. Druga
kwestia zgłaszana w wystąpieniach
dotyczyła zgodności RDA z między-
narodowymi standardami, a zwłasz-
cza z ISBD. Dostrzegano tutaj pewne
rozbieżności, które traktowano

połączone ze świadomością ciężaru
odpowiedzialności. Françoise
Leresche zakończyła swój referat
stwierdzeniem, że wprowadzenie
RDA byłoby kolejną rewolucją
francuską. Można też dodać, że był-
by to prawdziwy triumf internacjona-
lizmu, obecnie występującego pod
nazwą globalizacja.

My, polscy bibliotekarze, na razie
nie mamy tych zmartwień.
Wspomniane na wstępie widmo
bardzo nieśmiało spogląda w naszą
stronę, widząc jak świetnie radzimy
sobie stosując tradycyjne metody
pracy. Czy mamy powody, aby
przejmować się faktem istnienia
RDA, skoro zasady te nigdzie jeszcze
nie są stosowane i nie zostały nawet
poddane prawdziwym testom?
Myślę, że tak. Powinniśmy intere-
sować się RDA, tak samo jak wie-
loma innymi nowymi zjawiskami
zachodzącymi w światowym bibli-
otekarstwie. Mam wrażenie, że zbyt
małą przywiązujemy wagę do tego,
co dzieje się w świecie. A dzieją się
tam rzeczy naprawdę interesujące
i ważne. Zapoznawanie się z nimi
może istotnie wpłynąć na naszą
pracę, nawet jeśli nie będziemy
od razu przechodzić na RDA.
***jako kolejny

problem wyma-
gający rozwiąza-
nia przed pod-
jęciem ostatecz-
nej decyzji.
Podsumowując,
można stwier-
dzić, że wyraźnie
dało się zauwa-
żyć w tych
wystąpieniach
ogromne
zainteresowanie
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PPrroossttoo ddoo iinnffoorrmmaaccjjii

TYDZIEŃ OTWARTY NUKAT
10-14 MAJA 2010 R.

NUKAT potrzebuje promocji, a świat potrzebuje wiedzy
o tym, czym jest katalog centralny i do czego można
go wykorzystać. Wychodząc z takiego założenia
i czerpiąc z doświadczeń wielu instytucji, które
otwierają swoje podwoje i zapraszają do siebie
swoich „interesantów”, postanowiliśmy wyjść
do ludzi i zorganizować dni otwarte.

tekst Kamila Grzędzińska
zdjęcia Mirosław Dankowski

Zbliżał się właśnie coroczny majowy
Tydzień Bibl iotek, ogólnopolskie

święto bibl iotek i bibl iotekarzy,

wspierane przez SBP. Bibl iotekarze

stają na głowie przygotowując w tym

czasie różnorodne, ciekawe imprezy,

przyciągając rzesze czytelników,

propagując czytelnictwo, pokazując

zbiory, promując swoje placówki.

My też tak chciel iśmy. Chciel iśmy

odejść od komputerów, oderwać się

na chwilę od zatwierdzania rekordów

i spotkać się na żywo ze wszystkimi

zainteresowanymi NUKAT-em.

Z bibl iotekarzami, którzy tworzą

na co dzień nasz wspólny katalog,

z tymi, którzy jeszcze do nas nie

dołączyli i z naszymi użytkownikami.

Dyskusjom jak zorganizować dni

otwarte NUKAT nie było końca,

pomysłów i koncepcji było wiele,

ale dla wszystkich było jasne jedno

– chcemy ułatwić kontakt z nami

tym, którzy jeszcze nie współtworzą

katalogu, odpowiadać na pytania,

rozwiewać wątpliwości, zachęcać.

Chcemy też pokazać się tym, którzy

nie słyszeli o takim tworze, jakim

jest NUKAT, a przydałby im się

z pewnością – studentom, uczniom,

pracownikom nauki, wszystkim,

którzy korzystają z katalogów

bibl iotecznych. Przy takich założe-

niach stało się jasne, że musimy

wyjść z naszych pokoi i wystawić

się na widok publiczny ;)

Ustawil iśmy stol ik w uliczce przy

wejściu głównym do Bibl ioteki

Uniwersyteckiej w Warszawie.

Jest to miejsce gwarne i wesołe,

przechodzi tędy codziennie mnóstwo

osób, spiesząc do bibl ioteki, księgar-

ni, ogrodu czy kawiarni. Pojawiają

się też turyści, dla których już od

dziesięciu lat budynek BUW-u jest

obowiązkowym punktem w planie

zwiedzania stol icy. Wydawałoby się,

że nie sposób nas przegapić, ale

nie wzięl iśmy pod uwagę, że nasz

stol ik z ulotkami, będzie jednym

z kilku stol ików rozstawianych

codziennie w uliczce. Na szczęście

stoiska z używanymi książkami czy

drożdżówkami nie stanowiły dla nas

konkurencji , a nasze plakaty, roz-

wieszone na słupach i stojakach,

prezentowały się niezwykle intere-

sująco, nawet w morzu innych



TYTUŁ UJEDNOLICONY 2/201 0 - 5

plakatów, ogłoszeń i ulotek.

Zaprojektowanie plakatu informują-

cego o tygodniu otwartym, ulotki

o katalogu NUKAT i sympatycznego

gadżetu – zakładki do książek z na-

szym logo spędzało nam sen z po-

wiek przez kila tygodni, ale rezultat

spodobał się wszystkim. Tutaj należą

się szczególne podziękowania dla

naszej koleżanki z BUW-u Alicj i

Dzierzbickiej, która miała wciąż nowe

pomysły, kiedy wydawałoby się,

że nie ma dobrej koncepcji , i cierpl i-

wość do krnąbrnych uczestników

sesji fotograficznej. Postaral iśmy się

też o ekologiczne ołówki i przydatne

notesy z logo NUKAT, wszystko

po to, aby zainteresowani miel i gdzie

notować sygnatury książek wyszuka-

nych za pośrednictwem katalogu

centralnego. Cieszyły się zaintereso-

waniem, jak każde praktyczne gadż-

ety z akcji promocyjnych.

Rozesłal iśmy zaproszenia do bibl io-
tek, zamieścil iśmy informacje na

stronach internetowych i nie musie-

l iśmy długo czekać na odzew.

Rozdzwoniły się telefony z całej

Polski, dostal iśmy kilka mail i z py-

taniami o szczegóły, o możliwość

„umówienia się” na konkretny dzień.

Okazało się, że bibl iotekarze, nawet

z odległych od Warszawy miast,

chętnie wykorzystają okazję, żeby

porozmawiać osobiście, wyjaśnić

wątpl iwości, podziel ić się wrażeniami

i przy okazji zwiedzić BUW i odpo-

cząć w ogrodzie na dachu bibl ioteki.

Ustal i l iśmy harmonogram dyżurów

przy stol iku, angażując w to zadanie

wszystkich pracowników Centrum

NUKAT, zawsze była też możliwość

indywidualnego spotkania z kierowni-

kiem Centrum – p. Marią Burchard,

bibl iotekarzem systemowym – Magdą

Rowińską oraz z kierownikami

poszczególnych ośrodków i adminis-

tratorami. Staral iśmy się na bieżąco

reagować na zgłaszane potrzeby

naszych gości. Oczywiście, naj-

częściej odwiedzali nas bibl iotekarze

z bibl iotek warszawskich, które

nie podjęły jeszcze decyzji o współ-

pracy z NUKAT-em, m. in. z Bobo-

lanum Papieskiego Wydziału Teolo-

gicznego, Akademii Obrony Naro-

dowej, Polsko-Japońskiej Szkoły

Technik Komputerowych, Uniwer-

sytetu Medycznego, Instytutu

Lotnictwa i wielu innych. Mamy

nadzieję, że Tydzień Otwarty przy-

czynił się do wyjaśnienia wszelkich

procedur, rozwiania wątpl iwości

i przyspieszenia decyzji o współ-

uczestniczeniu w budowaniu

katalogu centralnego. Pojawil i się

również przedstawiciele z bibl iotek

współpracujących z NUKAT-em od

lat, jak np. z Bibl ioteki Politechniki

Warszawskiej. Szczególnie cieszy-

my się z zaangażowania bibl ioteka-

rzy z odległych miast, przyjechali

z Akademii Techniczno-Humanisty-

cznej w Bielsku-Białej, Akademii

Muzycznej w Katowicach, Uniwer-

sytetu Adama Mickiewicza
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w Poznaniu, czy też Politechniki

Śląskiej w Gliwicach. Zapowiadali

się studenci bibl iotekoznawstwa UW,

lecz ostatecznie termin zbliżającej

się sesji przykuł ich do książek.

Obiecaliśmy jednak sobie wzajemnie

osobne spotkanie informacyjne.

Może tym razem my zagościmy

w uniwersyteckich salach wykłado-

wych, aby swobodnie porozmawiać

i odpowiedzieć na pytania?

Zanotowaliśmy około 220 zaintere-

sowanych osób z całej Polski, które

przyjechały specjalnie z okazji

Tygodnia Otwartego NUKAT

wania materiałów promocyjnych – wyławiała

z tłumu takie osoby, które nie potrafiły jej odmówić

i wysłuchiwały krótkich i rzeczowych informacji

o katalogu NUKAT. Smutne, że wielu studentów

po raz pierwszy usłyszało o NUKAT, ale cieszy

ich entuzjazm i deklaracje korzystania z tego –

ich zdaniem pożytecznego – narzędzia.

Lokalizacja naszego stol ika sprawiała, że odpo-

wiadaliśmy też na pytania o to, jak się zapisać

do BUW-u, którędy do ogrodu, gdzie znajdują

się szatnie i toalety. Udostępniając gniazdko

elektryczne uratowaliśmy studenta z wyczerpaną

do BUW-u. Poświęcil iśmy czas

i uwagę każdej z nich i bardzo się

cieszymy, że zainteresowanie było

tak duże. Nie sposób policzyć

wszystkich tych, którzy przypadkiem

dowiedziel i się o naszym istnieniu.

Dostal i ulotki, obejrzel i prezentację

o katalogu wyświetlaną na dużym

ekranie przy stoisku, zainteresowali

się, zapytal i , dostal i odpowiedź.

Staral iśmy się też wychodzić

naprzeciw zabieganym przecho-

dniom i zainteresować ich naszym

„produktem”. Agnieszka Kasprzyk

zasłynęła ze skuteczności rozda-
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baterią w laptopie i zamówil iśmy taksówkę

na prośbę czytelniczki. Słowem, bywało we-

soło i szybko nauczyliśmy się w takich sytua-

cjach przemycać choć parę zdań o NUKAT.

Był to dla nas tydzień wytężonej pracy,
pracowaliśmy więcej i intensywniej, nadal

trzeba było zatwierdzać rekordy i rozwiązywać

problemy, jednak mamy poczucie dobrze

spełnionego zadania i już planujemy kolejną

akcję. To było dla nas ważne doświadczenie,

które postaramy się wykorzystać w przyszło-

ści. A produktem ubocznym Tygodnia

Otwartego jest kwartalnik Tytuł Ujednolicony,
który właśnie wtedy miał swoją premierę.

***

Czy wiesz, że...
Google zawarło umowę z Austriacką

Biblioteką Narodową, w ramach której

zbiory bibl ioteki zostaną zdigital izowane

i udostępnione za pośrednictwem serwi-

su Książki Google. Na postać cyfrową

ma zostać przetworzonych ponad 400

tys. tytułów z domeny publicznej, wybra-

nych przez pracowników Bibl ioteki,

w tym także dzieła polskie.

***

Wydawnictwo Dorchester Publishing

zrezygnowało z drukowania książek.

Nowe tytuły dostępne będą jedynie

w formie cyfrowych e-booków lub

w druku na żądanie. Wydawnictwo

motywuje swą decyzję spadającymi

wynikami sprzedaży książek drukowa-

nych przy jednoczesnym znaczącym

wzroście popularności tytułów w formie

cyfrowych plików. Amerykańska oficyna

Dorchester Publishing jest wydawcą

literatury popularnej, romansów, horro-

rów i thri l lerów.

***

Chitanka.info, bułgarska darmowa

bibl ioteka cyfrowa, stanowi zagrożenie

dla kultury tego kraju, a jej działalność

kosztuje wydawców książek mil iony euro.

Do takich wniosków doszło Ministerstwo

Spraw Wewnętrznych w Sofi i . Władze

utrzymują, że Chitanka. info prowadzona

była przez grupę przestępczą, sprawą

zajęła się więc jednostka policj i odpo-

wiedzialna za walkę z zorganizowaną

przestępczością.

***

1 350 woluminów, w tym kilka staro-

druków pochodzących m. in. z XVI I I w. ,

70 tytułów czasopism muzycznych

z wielu krajów, bl isko 300 płyt - tak

wygląda kolekcja podarowana

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu .

Darczyńcą jest zmarły pięć lat temu

prof. Albert Dunning, muzykolog, badacz

przede wszystkim muzyki dawnej,

wykładowca w Wiedniu, Monachium,

Rzymie i Amsterdamie.

***

5 maja Parlament Europejski przyjął

rezolucję dotyczącą przyszłości projektu

europejskiej bibl ioteki cyfrowej

Europeana. Uwzględniono potrzebę

zmiany praw autorskich w zakresie

digital izacj i dzieł i publ ikowania

online. Chodzi szczególnie o tzw. dzieła

osierocone czyli takie, których autorzy

nie żyją lub nie mogą być zidentyfiko-

wani. Na ten problem zwracała już uwagę

Komisja Europejska. Poza tym Parlament

Europejski chciałby zapewnić Europeanie

trwałe finansowanie i promocję. Dzisiaj

Europeana zawiera 7 mln zdigital i-

zowanych dzieł: książek, map, fotografi i ,

fi lmów, reprodukcji obrazów, zapisów

muzycznych.

***

W Polsce powstaje pierwsza franczyzowa

sieć klubo-księgarni. Autorem pomysłu

jest firma Bookarest prowadząca

na razie jedną placówkę zlokalizowaną

w poznańskim Starym Browarze. Kolejne

księgarnie mają być zlokalizowane

w dużych miastach takich jak Warszawa,

Kraków, Gdańsk, Wrocław, Toruń, Łódź,

Szczecin i Katowice.

***

Użytkownikom iPhone'ów i iPadów firmy

Apple Bawarska Biblioteka Państwowa

udostępniła dostęp do cyfrowej wersj i

cennych rękopisów i starodruków, m. in.

do Bibl i i Gutenberga z XV wieku i Pieśni

o Nibelungach.

źródło: wirtualnywydawca.pl
ksiazki.wp.pl
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Serendypia,czyli szczęście przypadkowe
Katalogi biblioteczne,encyklopedie i Internet mają pewnąwspólną cechę – gdy szukasz w nich tego,czego Ci potrzeba, na ogół znajdujesz teżsporo ciekawych rzeczy, które,przynajmniej w chwili ich znalezienia,nie są Ci do niczego przydatne lub stają sięprzydatne przez sam fakt, że na nie trafiłeś.

Agnieszka Kasprzyk

Przypadkowe odkrycie czegoś
miłego lub korzystnego nosi wdzię-
czne miano serendypii – słowo
to pośrednio pochodzi z języka
angielskiego (ang. serendipity),
a właściwie od dawnej arabskiej
nazwy Sri Lanki - Serendip. Zostało
użyte po raz pierwszy 28 stycznia
1754 przez hrabiego Horace'a
Walpole'a w liście do przyjaciela
Horace'a Manna. Po przeczytaniu
starej perskiej bajki (The Three
Princes of Serendip) hrabia Horace
Walpole postanowił, by jej wątek
przewodni - czyli przypadki prowa-
dzące do szczęścia nieposzukiwanego
- nazwać właśnie serendipity.

Praca przy obsłudze katalogu
centralnego sprzyja serendypii,
niezależnie od tego, czy wprowadza
się lub kopiuje dane, sprawdza
się poprawność działania oprogra-
mowania czy nanosi poprawki.
Nie mówiąc już o zwyczajnym
wyszukiwaniu informacji o publi-
kacjach, których się potrzebuje.

Sprawdzałam właśnie działanie
nowej wersj i oprogramowania dla
katalogu NUKAT. Jednym z punktów
jest kontrola poprawności wyszu-
kiwania w indeksach: nazw autorów,
tytułowym, przedmiotowym.
Za oknem z nieba buchał żar,
przetestowałam więc wyszukiwanie
w indeksie tytułowym, wpisując
słowo „upał”. Wyszukiwanie zostało
przeprowadzone pomyślnie, a ja
dowiedziałam się ku swej uciesze,
że istnieje film o tym tytule,
wyreżyserowany przez Kazimierza
Kutza, będący filmową kontynuacją
Kabaretu Starszych Panów.
Mają go w swych zbiorach Bibliote-
ka Uniwersytetu Gdańskiego,
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach i Biblioteka Główna
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Kto wie, może
któregoś dnia skuszę się, by ten film
obejrzeć : )

Innym razem ktoś zapytał, czy
w katalogu centralnym są informacje
o publikacjach dostępnych online.

Naturalnie, są – w opisie publikacji
można dodać link prowadzący
do elektronicznej wersj i dokumentu
umieszczonej np. w bibliotece
cyfrowej . Jest tych linków całkiem
sporo, przeważnie do publikacji
starszych, do których wygasły
już prawa autorskie. Czy w takich
szpargałach, zadumałam się,
unowocześnionych wprawdzie przez
ucyfrowienie, jest coś ciekawego?
I choć nie było mi to właściwie do
niczego potrzebne, zaczęłam opisy
tych dokumentów przeglądać.
Niewiele potrzeba było czasu,
by trafić na takie smakowite kąski,
jak „Pojedynki w Polszcze”
Joachima Lelewela czy „Jedyne
praktyczne przepisy konfitur,
różnych marynat, wędlin, wódek,
likierów, win owocowych, miodów
oraz ciast” Lucyny Ćwierczakie-
wiczowej , że już o podręczniku dla
organów policyjnych i śledczych
„Z życia byłego komisarza śled-
czego” Michała Maćkowiaka
nie wspomnę.
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Gdy zaś język kaszubski doczekał
się wreszcie odrębnego dlań kodu
języka i dokonywałam w bazie sto-
sownych poprawek, nagle okazało
się, że mamy całkiem sporo litera-
tury w tym bliskim nam, a jakże
egzotycznym języku. Wszystkim
chętnym do nauki kaszubskiego
polecam skorzystać z wyszukiwa-
nia zaawansowanego w katalogu
NUKAT, wpisując komendę
lang:csb Niejako odpryskiem całej
akcji było zdobycie przeze mnie
dodatkowej wiedzy, iż jest to język
kontrowersyjny, jedni naukowcy
przyznają mu bowiem status
odrębnego języka, inni zaś

utrzymują, że jest zaledwie dialektem. Żądna dalszych informacji, poczyta-
łam sobie o dialektach i gwarach języka polskiego, z gwar językowych
przeszłam do gwar zawodowych i natychmiast przyszło mi do głowy,
że my, bibliotekarze, mamy własną gwarę. A i czytelnicy też. Czy ktoś z nas
tak na co dzień dokonuje prolongaty terminu zwrotu książki lub wprowadza
rekord do bazy? Pewnie, że nie – najczęściej książki „przedłużamy”,
a rekordy „wrzucamy”. Wpisałam słowo „gwara” do okienka wyszukiwania
w NUKAT i serendypnie nadzwyczaj znalazłam nie tylko opisy książek
o gwarze śląskiej czy warszawskiej , ale i autorkę o nazwisku Gwara, która
napisała „Zielononóżka kuropatwa rodzima rasa kur w gospodarstwach
wiejskich”. Zielononóżka? Ach, wiem, kupuję jajka kur tej rasy. Śmieszne,
takie białe skorupki. Czy wiecie, że zielonóżki nie tolerują chowu w dużych
stadach ani w zamknięciu? Jeśli kupicie jajka od zielonóżki, to będą to
raczej jajka od szczęśliwej kury : )
Jajka, jajka, co ciekawego można znaleźć o jajkach w katalogu NUKAT...
Ach, ta serendypna praca bibliotekarza : )
***

Myśli nieujednolicone

Identyfikator dla Piotrusia Pana
Leszek Snieżko

W poprzednim fel ietonie pisałem o problemach, z jakimi

może borykać się bibl iotekarz opracowujący dokumenty,

których autorzy noszą nazwiska szeroko rozpowsze-

chnione w bibl iotecznych katalogach.

Starałem się wykazać, że nie jest to problem banalny,

zarazem jednak sygnalizując istnienie sposobu na jego

przezwyciężenie. Ma nim być wprowadzenie unikatowych

identyfikatorów. Przypisanie poszczególnym autorom

ciągu alfanumerycznych znaków ma pozwolić na roz-

wianie wszelkich wątpl iwości, który spośród tysięcy

Kowalskich lub Wangów jest odpowiedzialny za pow-

stanie katalogowanego przez nas dokumentu. Niestety,

to z pozoru proste i oczywiste rozwiązanie okazało się

niezwykle trudne w realizacji . Już w 1 979 r. iflowska

grupa robocza, zajmująca się międzynarodową współ-

pracą kartotek haseł wzorcowych, zaproponowała

wprowadzenie identyfikatora o nazwie International

Standard Authority Data Number – ISADN. Mimo,

iż inicjatywa ta spotkała się z ogromnym zaintereso-

waniem, jedyne co udało się osiągnąć do tej pory

to zarezerwowanie pola dla tego numeru w formacie

UNIMARC. Trwające trzydzieści lat dyskusje nie dopro-

wadziły do wypracowania koncepcji , w jaki sposób ma

funkcjonować system nadawania i kontrolowania tych

numerów, a raport opracowany w 2008 roku przez

panią Barbarę Til lett postulował zawieszenie prac nad

ISADN.

Sugestia ta nie była jednak równoznaczna z całkowitym
porzuceniem idei stosowania identyfikatorów. W nastę-

pnym punkcie raport zalecał obserwowanie innych

inicjatyw, zwracając szczególną uwagę na projekt nor-

my ISO 27729 International Standard Name Identifier

(ISNI). Jej celem jest stworzenie warunków do urucho-

mienia systemu umożliwiającego jednoznaczną identy-

fikację osób oraz instytucj i związanych z szeroko

rozumianym przemysłem medialnym. Pod uwagę brane

są zarówno osoby współcześnie żyjące, jak i history-
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czne. Należy jednak zaznaczyć,

że identyfikator ISNI ma być związany

nie tyle z osobą, co z używaną przez

nią nazwą. Najczęściej będzie

to nazwisko, ale jeśl i ktoś w swojej

działalności twórczej posługiwał się

również pseudonimami, ma szansę

na otrzymanie więcej niż jednego

ISNI . W przypadku gdy kilku autorów

używało pseudonimu zbiorowego,

to temu pseudonimowi również zos-

tanie nadany identyfikator.

Co więcej, identyfikatory ISNI nie są

zastrzeżone wyłącznie dla osób

fizycznych lub prawnych, lecz będą

otrzymywać je również postacie

fikcyjne, np. Piotruś Pan. W rozwój

tego projektu zaangażowane są takie

instytucje jak: International Confede-

ration of Societies of Authors and

Composers, International Federation

of Reproduction Rights Organisations,

Online Computer Library Center

i British Library. Dane gromadzone

przez te instytucje mają stać się

podstawą planowanej bazy danych

ISNI . Aktualnie norma posiada status

draft, oczekuje się jednak, że jeszcze

w tym roku uzyska pełną akceptację.

Podobne działania zostały podjęte
również przez środowiska akademi-

ckie. Naukowcy zorientowali się,

że brak możliwości jednoznacznej

identyfikacji autora stwarza poważne

problemy w dokumentowaniu dorob-

ku naukowego. Jedną z najbardziej

interesujących inicjatyw, będących

odpowiedzią na ten problem, jest

system identyfikacji autorów zainicjo-

wany w 2008 roku przez agencję

informacyjną Thomson Reuters.

Naukowcy, rejestrując się w tym

serwisie, otrzymują identyfikatory,

które następnie wykorzystują do

tworzenia powiązań z własnymi

publikacjami. Serwis zyskał znaczną

popularność, pojawiły się jednak

wątpliwości, czy tego typu przedsię-

wzięcie powinno pozostawać w pry-

watnych rękach. Pomyślano więc

o powołaniu do życia niezależnej

organizacji , która funkcjonowałaby

w oparciu o stworzoną przez

Thomson Reuters infrastrukturę.

W listopadzie 2009 r. z inicjatywy

Thomson Reuters i Nature Publishing

Group doszło do zwołania pierwsze-

go szczytu poświęconego problemom

identyfikacji autorów (Name Identifier

Summit Cambridge, MA). Efektem

obrad było zainicjowanie ruchu o na-

zwie Open Researcher Contributor

błędnie. Nawet ich twórcy nie mają

takich złudzeń, jednak bardzo liczę

na to, że my bibl iotekarze zyskamy

cenne narzędzia, efektywnie wspie-

rające nas w pracy. Nasuwa się tylko

pytanie, na ile faktycznie jednozna-

czne będą te identyfikatory. Czy

zostanie stworzony algorytm

umożliwiający skuteczne powiąza-

nie z sobą autorów występujących

w obu tych systemach, że nie wspo-

mnę o innych mniej lub bardziej

lokalnych bazach danych, wprowa-

dzających własne systemy rozróż-

niania haseł osobowych? Jeśl i jedna

osoba będzie miała posługiwać się

kilkoma unikalnymi identyfikatorami,

nie będzie to wygodne ani dla niej

ani dla użytkowników tych systemów.

***

Identification Initiative

(ORCID), którego celem

jest stworzenie centralnej

bazy unikatowych iden-

tyfikatorów dla uczonych.

Lista instytucj i , które

zgłosiły akces do tej

inicjatywy przedstawia

się imponująco, nie będę

więc ich tutaj wymieniać.

Zainteresowanych

odsyłam do strony

http://orcid.org/homepage

Obie inicjatywy budzą

spore nadzieje i przyzna-

ję, że z niecierpl iwością

czekam na efekty tych

działań. Co prawda,

nie należy oczekiwać,

że systemy te będą

działać całkiem bez-




