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Czytelnictwo spada na łeb na szyję – dramatycznie wieszczą wszelkie media już od lat. Raporty, prognozy i komentarze nie
pozostawiają nadziei – jest coraz gorzej.
Tymczasem coraz więcej osób pisze i publikuje, licząc na niemałe grono czytelników. Czy ich zdobędą? Internet, który jest
często wymieniany jako jedna z przyczyn kryzys rynku wydawniczego, pozwolił na nieograniczoną swobodę wypowiadania się,
z której coraz więcej osób korzysta. Idea self-publishingu rozwinęła skrzydła. Blogi, pisane początkowo w konwencji pamiętnika dla
siebie i znajomych, szybko się wyspecjalizowały i stały prawdziwymi, często opiniotwórczymi, portalami tematycznymi. Z blogerami liczą się obecnie media i politycy. Fora internetowe, komentarze do artykułów prasowych, twitter i facebook dają przestrzeń
dla wyrażania swych myśli, sądów i opinii. Nic zatem prostszego niż wydać własną książkę i umieścić ją w sieci. Niech czytają! Jeśli
ma ona przypominać prawdziwą książkę, można skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm, które tekst przygotują, poskładają
i umieszczą do sprzedaży na swojej platformie, oczywiście za stosowną opłatą wnoszoną przez autora. Warto, żeby tekst przeszedł
rzetelną redakcję i korektę, ale jak często w takich przypadkach poddawany jest recenzji przed publikacją? Wnioski nasuwają się
same. Self-publishing ma swoje mocne i słabe strony, ale z pewnością jest dla autorów świetną możliwością pokazaniu światu własnej twórczości. Jak stać się swoim wydawcą? Aleksandra Świerk przygotowała mini poradnik, w którym krok po kroku prowadzi
przyszłego autora po drodze do wydania własnej książki. Zachęcam do lektury.
Poza tym Grzegorz Szturo zdradza, do czego w dziale gromadzenia dużej biblioteki uniwersyteckiej mogą przydać się hasła
khw dla wydawców. Okazuje się, że katalog centralny może ułatwiać pracę nie tylko katalogerom, ale również służyć jako wszechstronna baza danych innym agendom bibliotecznym. O książkach z morskich odmętów, egzotycznych podróżach i dniu powszednim w Bibliotece Gdańskiej PAN opowiada Anna Walczak. A w Kąciku literackim mocne uderzenie! Tym razem muzycznie – na
rockowo. Może w ten sposób przywołamy wiosnę?
Czego Państwu i sobie życzę,
Kamila Grzędzińska

KHW 2013. Nowy rok
z nazwą wydawnictwa
Grzegorz Szturo

Późnym latem ubiegłego roku świętowano dziesięciolecie centralnego katalogu NUKAT.
Rocznicowe uroczystości sprzyjają podsumowaniu dotychczasowej działalności, inspirują również
do kreślenia planów na przyszłość. Nie inaczej było podczas wrześniowego spotkania w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie. Wśród najbliższych planów zapowiedziano wprowadzenie od
2013 roku haseł wzorcowych dla nazw wydawców. Każda zasadnicza zmiana w katalogu liczącym
sobie ponad dwa miliony rekordów bibliograficznych musi budzić nadzieję na zwiększenie jego
atrakcyjności, równocześnie jednak wywołuje niepokój, jak nowe zasady odbiją się na płynności
pracy bibliotek współtworzących katalog-matkę. Nadzieje zapewne pojawiają się wśród osób
zajmujących się gromadzeniem, obawy wśród katalogerów.
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arodowa baza NUKAT jest katalogiem-matką dla kilkudziesięciu katalogów bibliotek w Polsce. Kartoteki haseł
wzorcowych stanowią zaś jego układ nerwowy. Stosowanie khw dla nazw wydawców oznacza zatem modyfikację możliwości wyszukiwawczych katalogów lokalnych.
Wprowadzone zmiany będą tym bardziej
zauważalne, im bardziej katalog lokalny
jest związany z bazą narodową. Katalog
lokalny Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu charakteryzuje się stosunkowo dużym
stopniem spójności z bazą centralną. Wystarczy wspomnieć, iż z niemal 900 tysięcy
rekordów bibliograficznych znajdujących
się w komputerowym katalogu bibliotek
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ponad 80
procent posiada relacje z rekordami w cen-

tralnej bazie. Współpraca toruńskiej biblioteki z NUKAT-em wynikała z oceny roli bazy,
jako wygodnego źródła uzupełniania swoich zasobów bibliograficznych. Doceniono
również rangę centralnie gromadzonej informacji o zasobach bibliotek polskich, stąd
wysoka ilość rekordów bibliograficznych dostarczonych oraz skopiowanych z centralnej
bazy. Dostępność danych bibliograficznych
z bazy NUKAT okazała się przydatna nie tylko w procesie bieżącego i retrospektywnego
katalogowania, zastosowano je również do
innych celów. Dane importowane do bazy
lokalnej posłużyły do kontroli bieżącej produkcji wydawniczej w Polsce (a co za tym
idzie, do pobierania danych o brakach w „egzemplarzu obowiązkowym”). Wykorzystano
je również do automatyzacji niektórych

procesów gromadzenia oraz pozyskiwania
informacji o konkretnych oczekiwaniach
czytelników wobec nowości krajowych.
W 2004 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu powzięto decyzję, aby
przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję
zgłaszania wydawcom braków książek, których nie dostarczyli w ramach „egzemplarza
obowiązkowego”. Postanowiono, iż listy apelujące o wywiązanie się z zapisów Ustawy
z 7 listopada 1996 roku, powinny zawierać
spis niedostarczonych publikacji, a dane
dotyczące produkcji wydawniczej danej oficyny, zgodnie z propozycją głównego informatyka dr Wojciecha Sachwanowicza, będą
pobierane z centralnej bazy NUKAT. Decyzja ta wynikała zarówno z technologicznej
łatwości sięgnięcia po dane, jak i z oceny ich
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kompletności w odniesieniu do publikacji
krajowych. Od 2005 roku lokalna baza toruńska jest codziennie uzupełniana automatycznie o rekordy z bazy NUKAT, których dane
formalne (z tzw. pól stałej długości) wskazują,
iż są to publikacje wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rekordy bibliograficzne
otrzymują lokalizację określaną jako „dezyderat”, która jest zmieniana na rzeczywistą
(magazyn, czytelnie, kolekcje wolnego dostępu), gdy dana książka dotrze do biblioteki.
Na podstawie tych danych tworzono listy
tytułów, których biblioteka nie otrzymała od
danego wydawcy. Podstawową przeszkodą
w tworzeniu list był brak haseł wzorcowych
dla wydawców. Istniejący w programie Horizon indeks nazw wydawców nie spełniał
– wobec istnienia różnorodnych form zapisu nazwy tej samej oficyny – oczekiwań
odnośnie precyzji wyszukiwania. Problem
wyselekcjonowania i grupowania publikacji
(niebędących fizycznie w zbiorach) jednego
wydawcy, rozwiązano sięgając po dane bazy
ISBN Biblioteki Narodowej. Akcja monitowania zaległych „egzemplarzy obowiązkowych”,
przyniosła zwiększony wpływ książek z tego
źródła. W 2008 roku zdecydowano, iż należy
„odkryć” przed czytelnikami w katalogu opisy bibliograficzne książek, których biblioteka
nie posiadała. Jednocześnie włączono w katalogu przy tych tytułach opcję „podłącz
się” oraz system powiadomień mailowych
o dostępności zgłoszonych przez czytelnika
książek. Ujawniając informacje o wszystkich polskich książkach danego przedziału
czasowego, jakie posiadał NUKAT, chciano
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udostępnić czytelnikom informacje o krajowych nowościach wydawniczych, wraz
z możliwością zgłaszania zapotrzebowania
na nie za pomocą jednego kliknięcia. Metoda ta zyskała wśród czytelników stosunkowo
dużą popularność. Tygodniowo otrzymujemy zgłoszenia na 50 do 200 tytułów. Import
rekordów bibliograficznych spowodował też
pewną zmianę w pracy osób zajmujących
się katalogowaniem formalnym i inwentaryzowaniem druków zwartych. Katalogerzy
nie muszą kopiować rekordów bibliograficznych do lokalnej bazy w przypadku nowości
krajowych. Baza Horizon jest bowiem aktualizowana codziennie z bazą NUKAT. Przechowywanie danych książek, których brak
w zbiorach, jest wygodne również z innych
względów. Pozwoliło to na stworzenie podbazy w module gromadzenia, w której zbiera
się dane o poszukiwanych książkach z podziałem na spodziewane źródła pozyskania
(egzemplarz obowiązkowy, kupno, wymiana,
dary) i status (zgłoszony, zamówiony, otrzymany) .
W kontekście tych rozwiązań pojawienie się zapowiedzi o wprowadzeniu khw dla
nazw firm wydawniczych budzi nadzieję, iż
wkrótce (w miarę przyrastania ilości haseł
khw wydawnictw) będzie można szybciej, łatwiej i bardziej precyzyjnie wyszukiwać informacje dotyczące działalności wydawniczej
wybranej oficyny. Informacje o bieżącej produkcji wydawniczej wydawnictwa zawarte
w NUKAT są często bogatsze niż te prezentowane na jego stronach www, ponieważ
obejmują również wszelkie publikacje wydawane (i sygnowane) na zlecenie zewnętrznych zleceniodawców. Najczęściej tego typu
druki zwarte nie pojawiają się w ogóle na

rynku księgarskim, ich zdobycie wymaga
bezpośredniego kontaktu z firmą wydawniczą. Tytuły takie są często łakomym kąskiem
dla bibliotek naukowych, mających tradycję
pieczołowitego gromadzenia wydawnictw
poświęconych wybranej tematyce.
Trudno obecnie ocenić, w jakim stopniu
nowe możliwości przeszukiwania zasobów
NUKAT znajdą zastosowanie wśród czytelników samodzielnie poszukujących literaturę. Ze statystyk bazy centralnej wynika, iż
jest ona przeszukiwana głównie przez bibliotekarzy, choć trzeba przyznać, iż liczba wyszukiwań przez czytelników (niewiele ponad
10 procent wszystkich wyszukiwań) wzrosła
w ciągu ostatnich lat. Wydaje się, że dane
narodowego katalogu są dystrybuowane do
czytelników głównie przez katalogi lokalne.
Liczba wyszukiwań w nazwach wydawców
nigdy nie osiągnie ilości porównywanych
z wyszukiwaniem tytułowym czy autorskim.
Niemniej możemy założyć, iż pewna część
czytelników skorzysta z tej opcji. W katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu istnieje możliwość przeszukiwania w indeksie
nazw wydawców (niestety rezultaty są mało
precyzyjne w związku z brakiem khw nazw
oficyn wydawniczych). Statystyki wyszukiwań wskazały, iż w ciągu 10 dni na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 sięgnięto
po tę możliwość ponad 300 razy, co jednak
stanowi niewielki procent wszystkich poszukiwań. Dla porównania warto dodać, iż
przez indeks nazw serii w tym samym okresie dokonano wyszukiwania ponad 500 razy.
Czy słabe rezultaty wyszukiwania w indeksie wydawnictw zniechęcały czytelników
do częstszego korzystania z tej możliwości?
Czas pokaże, na ile możliwość wyszukiwania

Wykorzystanie danych NUKAT w pracy Sekcji Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów szerzej omówiłem w artykule
„Wykorzystanie centralnych baz w pracy gromadzenia” [w:] Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich :
materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pobierowo, 15-17 września 2011. Szczecin 2012. Tekst dostępny
jest również w Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: http://repozytorium.umk.pl/handle/item/278
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nazw wydawców (również w wyszukiwaniu
zaawansowanym) znajdzie uznanie wśród
czytelników. Trudno też ocenić, na ile wprowadzenie khw dla nazw wydawców wpłynie
na ograniczenie szumów informacyjnych
w tych bibliotekach cyfrowych, które korzystają z konwersji z formatu MARC 21
do DublinCore. Czy hasła ujednolicone dla
nazw wydawców będą miały jakikolwiek
(oprócz „wyciągania” informacji z katalogu
głównego) wpływ na jakość wyszukiwania
nowoczesnych multiwyszukiwarek typu
Summon? Prawdopodobnie za rok będziemy znali pierwsze rezultaty wprowadzanego
właśnie obowiązku stosowania khw dla nazw
wydawnictw.
Wprowadzenie konieczności stosowania haseł dla nazw wydawców może wywołać pewne zamieszanie w działalności
bibliotek współtworzących NUKAT. Wydłużenie procesu katalogowania książek jest
jedną z głównych obaw. W początkowym
okresie płynność wprowadzania informacji
o nabytkach bibliotek, będzie uzależniona
od puli gotowych do zastosowania haseł
dla wydawców. Warto przypomnieć, iż
w lipcu 2002 roku (uruchomienie katalogu
centralnego) bibliotekarze mieli do dyspozycji stosunkowo bogaty zasób centralnej
kartoteki haseł wzorcowych budowanej
wspólnymi siłami bibliotek od 1993 roku.
Trudno oszacować, jaką liczbę khw dla wydawców będzie trzeba wykonać dla obecnego zasobu NUKAT. Baza ISBN Biblioteki
Narodowej zawiera ponad 35 tysięcy nazw
polskich wydawnictw. Prawdopodobnie dla
większości z nich trzeba będzie utworzyć
odpowiednie hasła. Jeszcze trudniej oszacować, ile haseł należy sporządzić dla nazw
wydawców spoza kraju. Zapowiedź przygotowania przez Centrum NUKAT puli kilku
tysięcy haseł dla wydawnictw z pewnością
złagodzi problem. Trudno jednak oczekiwać,
aby zasoby CKHW NUKAT natychmiast zaspokoiły zapotrzebowanie na khw dla nazw
wydawców. Z jakim spowolnieniem w kata-
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logowaniu nowości musimy się liczyć? Czy
wszystkie biblioteki współtworzące NUKAT
odczują ten problem w równym stopniu?
Kiedy doczekamy się, że liczba khw dla nazw
wydawców będzie statystycznie malała wobec tworzonych rekordów bibliograficznych,
tak jak miało to miejsce w przypadku khw
dla nazw serii? Warto zwrócić uwagę na fakt,
że po 2008 roku mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem liczby rekordów bibliograficznych, przy stosunkowo niewielkim wzroście
ilości khw dla serii. I tak w roku 2011 na jedno wprowadzone hasło przypada niemal 35
rekordów bibliograficznych, a w roku 2012
prawie 39 opisów.

Czy dzień 1 lipca (wprowadzenie obowiązku utworzenia khw dla nazwy wydawcy w przypadku, gdy nie ma go w bazie, ale
również rozpoczęcie okresu urlopowego),
będzie początkiem gorącego lata w oddziałach opracowania formalnego? Niekoniecznie. Większość polskich nowości zapewne
będzie miała już przygotowane hasła dla wydawców. Z ponad 30 tysięcy firm wydawniczych – jak wynika z raportu „Rynek Książki”
– 300 największych wydawnictw w kraju ma
98-procentowy udział w rynku wydawniczym (co w pewnym stopniu przekłada się
również na ilość publikowanych tytułów).
Zatory we wprowadzaniu rekordów bibliograficznych mogą pojawić się w dużych
bibliotekach, szczególnie tych, które mają

ambitne plany w odniesieniu do retrokatalogowania. Presja błyskawicznego skatalogowania i udostępnienia czytelnikowi nowości
znana jest na pewno pracownikom wszystkich typów bibliotek. Towarzyszą jej równolegle oczekiwania na wprowadzenie (niejednokrotnie potężnych ilościowo) zbiorów do
katalogu komputerowego. Jednocześnie biblioteki nie mogą liczyć na szczególne wsparcie, które pozwoliłoby zrealizować szybko te
cele. Biblioteki szkół wyższych z pewnością
zaczynają odczuwać skutki niżu demograficznego, co automatycznie przekłada się
na ograniczanie dodatkowego zatrudnienia,
poszukiwanie oszczędności. Pozyskiwanie
środków finansowych z zewnątrz na katalogowanie retrospektywne rozwiązuje
częściowo problem wprowadzania danych
bibliograficznych książek ujętych dotychczas
jedynie w katalogach kartkowych. Wprowadzenie khw dla wydawców może podnieść
koszt skatalogowania założonej we wniosku
grantowym liczby książek, zwłaszcza w początkowym okresie. Często wnioski składano
w terminie, gdy nie było jeszcze zapowiedzi
wprowadzenia khw dla nazw wydawców.
Kosztorysy zatem nie uwzględniały kosztów
prac związanych z wprowadzeniem tych
zmian. Budowanie zasobów khw dla wydawców przez Centrum NUKAT oraz konsultacje dotyczące przewidywanego „zapotrzebowania” na hasła dla konkretnych nazw daje
nadzieję, iż problem nie będzie tak bolesny,
jak może się początkowo wydawać.
Pytań na temat haseł wzorcowych dla
nazw wydawnictw z pewnością jest więcej,
odpowiedzi na nie udzielą najbliższe miesiące, w niektórych przypadkach lata. Z okazji
Nowego Roku życzę wszystkim koleżankom
i kolegom pracującym przy gromadzeniu
i katalogowaniu książek, aby khw dla wydawców znalazło szersze zastosowanie, niż
się obecnie spodziewamy, a dzisiejsze obawy
okazały się wyolbrzymione.
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Jak wam się podoba?
Czyli pierwsza odsłona
następcy MARC-a
6

tekst: Leszek Śnieżko

W ubiegłym roku dwukrotnie pisałem o podjętych przez Bibliotekę Kongresu pracach, mających
doprowadzić do zastąpienia formatu MARC formatem bardziej przystosowanym do aktualnych
potrzeb. Temat jest jednak na tyle istotny i wokół tej inicjatywy dzieje się tyle interesujących rzeczy,
że narażając się na zarzut monotematyczności, postanowiłem ponownie poruszyć ten problem.
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wcześnie na udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Model BIBFRAME
znajduje się we wczesnym stadium rozwoju i niewątpliwie będzie
ulegał licznym przeobrażeniom. Warto jednak już teraz spojrzeć na
to, co zaproponowali nam jego twórcy.
Składa się on z czterech podstawowych klas: creative work, instance, authority i annotation. Pierwsze dwie klasy kojarzone są zwykle z jednostkami FRBR (dzieło, realizacja, materializacja, egzemplarz)
i ich definicje przedstawione w raporcie mogą być kojarzone z definicjami odpowiednich jednostek FRBR. Tak więc creative work, podobnie jak dzieło i realizacja, jest jednostką abstrakcyjną, pozwalającą
na tworzenie powiązań pomiędzy różnymi edycjami tego samego
dzieła. Klasa instance odnosi się natomiast, podobnie jak materializacja i egzemplarz, do konkretnego zasobu, który może mieć fizyczną
lub cyfrową postać. Mimo jednak tych skojarzeń pojawiły się zarzuty,
że BIBFRAME zbyt daleko odszedł od modelu FRBR. Z drugiej strony
słychać także głosy stwierdzające, iż brak ścisłego powiązania z FRBR
jest uzasadniony, jeśli BIBFRAME ma służyć również innym środowiskom. W definicji następnej klasy znajdujemy opis roli kartotek haseł

wzorcowych w nowym modelu, który w zasadzie pokrywa się z aktualnym rozumieniem roli khw w funkcjonowaniu katalogów bibliotecznych. Kartoteki traktowane są jako narzędzie do porządkowania
i ujednoznaczniania informacji o ludziach, miejscach i organizacjach,
co pozwala na tworzenie efektywnych punktów dostępu, wspomagających użytkownika w sprawnym poruszaniu się po przeszukiwanych zasobach. Celem ostatniej klasy jest stworzenie funkcjonalnego
schematu wzbogacania danych bibliograficznych o dodatkowe informacje, takie jak recenzje, spisy treści, okładki itp. Zaproponowany
model jest więc bez wątpienia modelem prostym, co widać jeszcze
wyraźniej, gdy spojrzymy na jego graficzną reprezentację. A czy jest
w stanie pomieścić wszystkie informacje, które kodowaliśmy w rekordach marcowskich oraz czy jest to model kompatybilny z nowymi
zasadami katalogowania RDA? Pierwsze próby nie wypadły całkiem
pomyślnie, trudno byłoby jednak oczekiwać innych rezultatów,
uwzględniając poziom zaawansowania prac nad tym modelem. Będziemy teraz obserwować długi i żmudny proces dopasowywania do
siebie wszystkich elementów układanki.

format

creator

Zainicjowany w maju 2011 roku projekt
Bibliographic Framework Initiative (BIBFRAME) początkowo rozwijał się niemrawo. Informacje na jego temat były bardzo skąpe
i miały raczej ogólnikowy charakter. Wiadomo było jedynie, że następca MARC-a ma
opierać się na technologii Linked Data oraz
że do współpracy zaangażowana została
firma Zepheira, wybrana ze względu na posiadane doświadczenie w tworzeniu aplikacji Linked Data dla bibliotek. Sytuacja uległa
radykalnej zmianie w listopadzie ubiegłego
roku, kiedy to opublikowany został pierwszy
oficjalny raport zatytułowany „Bibliographic
Framework as a Web of Data: Linked Data
Model and Supporting Services”. Ponadto
w styczniu br. uruchomiona została strona
internetowa http://BIBFRAME.org/, na której udostępniono rekordy przekształcone do
modelu BIBFRAME. Zaoferowano również
możliwość eksperymentowania z własnymi

rekordami. Klikając na zakładkę Tools, przechodzimy do formularza, w którym możemy
podać link do naszych rekordów lub bezpośrednio wkopiować te rekordy. Tak więc okres
pracy w wąskiej grupie ekspertów zakończył
się i nareszcie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, uzyskaliśmy możliwość nie
tylko zapoznania się z dotychczasowymi
wynikami prac, lecz również przeprowadzania własnych testów i dzielenia się z innymi
własnymi opiniami.
A jak przedstawia się model BIBFRAME?
Zacznijmy od tego, iż twórcy modelu sformułowali kilka ogólnych założeń, którymi kierowali się w swojej pracy. Przede wszystkim
model ten ma być na tyle elastyczny, by nie
stanowił przeszkody w katalogowaniu nowych typów zasobów bibliograficznych, sięganiu przez katalogerów do nowych źródeł
informacji, czy też wykorzystywaniu danych
bibliograficznych w innowacyjny, trudny

w danym momencie do przewidzenia sposób. Drugie istotne założenie to możliwość
wykorzystania tego modelu poza sektorem
bibliotecznym. Stworzenie modelu, który
nie dawałby możliwości współpracy z innymi środowiskami, oznaczałoby powielenie
jednej z najpoważniejszych wad formatu
MARC, czyli całkowitą porażkę tego przedsięwzięcia. Równocześnie jednak starano się
uwzględniać fakt, iż wiele bibliotek zapoczątkowało już proces udostępniania swoich danych w technologii Linked data, nowy model nie mógł więc powstawać w całkowitym
oderwaniu od tych wcześniejszych inicjatyw.
Przyjęcie takich założeń oznaczało, że model
musi być zarówno prosty, tak aby mógł być
dopasowany do różnych wymagań, a jednocześnie umożliwiać kodowanie danych
na tym samym poziomie szczegółowości,
jaki oferował MARC. Czy udało się zrealizować te założenia? W tej chwili jest jeszcze za

hasInstance

work
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Rys. na podstawie http://bibframe.org/vocab/
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Świadomość, że w dzisiejszych czasach, w których niemal wszyscy staliśmy się „pokoleniem sieci”,
pierwszym źródłem informacji o każdej instytucji jest jej strona internetowa, nakazuje na wstępie
podanie elektronicznego dostępu do gdańskiej librarii: www.bgpan.gda.pl. Znajdziemy na niej
wszystko co najważniejsze – dostęp do katalogów i do Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, godziny
otwarcia, aktualności i strukturę Biblioteki. Jest nieco zdjęć i podana w skrócie historia. A historia
Biblioteki Gdańskiej jest długa i intrygująca.
Taka stara, a taka nowoczesna...

Z

ostała ona założona w roku 1596 jako Bibliotheca Senatus Gedanensis, właśnie minęło 416 lat (sic!) nieprzerwanego jej istnienia. Ci
którzy chcą dowiedzieć się nieco więcej, powinni zajrzeć chociażby do
wydanej w 2008 roku publikacji Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem
autorstwa wieloletniego Dyrektora Biblioteki, prof. Zbigniewa Nowaka (w grudniu 2012 r. odnotowana w zasobach dwudziestu sześciu
NUKAT-owych bibliotek). Od czasów swego powstania „z morskich
odmętów” pod koniec XVI wieku przez kolejne wieki oraz czasy strajkowe aż do dzisiaj Biblioteka była i jest związana z miastem Gdańsk,
jednocześnie wychodząc daleko poza jego granice.
Określenie „z morskich odmętów” staje się zrozumiałe, gdy
wiemy, że podstawą Biblioteki był uratowany z morskiej katastrofy
u wybrzeży Gdańska w 1591 roku księgozbiór dobrze wykształconego włoskiego bibliofila-humanisty – markiza Jana Bernarda Bonifacia.
Księgozbiór za wiedzą i życzeniem właściciela stał się fundamentem
Biblioteki Rady Miasta, dzisiejszej PAN Biblioteki Gdańskiej. To typowy księgozbiór renesansowy, są w nim dzieła z zakresu filozofii,
historii, prawa, medycyny, teologii, również teksty autorów antycznych i reformatorów religii. Dziś w magazynie zbiorów specjalnych PAN Biblioteki Gdańskiej stoi on jako wydzielona, zamknięta
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kolekcja, licząca 540 dzieł, w tym 17 inkunabułów. Wszystkie druki
tej kolekcji zostały już opracowane w katalogu elektronicznym, więc
możliwe jest wyszukiwanie ich poprzez NUKAT i WorldCat. Lokalnie,
tj. w bazie PAN Biblioteki Gdańskiej, w opisie egzemplarza umieszczana jest uwaga potwierdzająca przynależność do kolekcji: „Ze zbioru
Jana Bernarda Bonifacio”. Opracowane egzemplarze zostały poddane
skanowaniu i są stopniowo przenoszone na platformę Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, a więc są widoczne lub wkrótce będą również poprzez Federację Polskich Bibliotek Cyfrowych i EUROPEANĘ. Między
katalogiem Biblioteki a Pomorską Biblioteką Cyfrową jest wzajemne
linkowanie. Wiele dzieł z tej kolekcji posiada niezwykle cenne marginalia dokonane ręką Bonifacia, niektóre z nich oprawiono w atrakcyjne średniowieczne pergaminowe rękopisy muzyczne z neumami.
Pewne dzieła przywiezione zostały w papierowych blokach i oprawione już na miejscu, w Gdańsku.

Ilustracja ukazująca wnętrze Biblioteki
w jej pierwszej siedzibie, tj. w kompleksie
budynków należących niegdyś do franciszkanów, a w momencie powstania Biblioteki
będących własnością Rady Miejskiej i siedzibą Gimnazjum Akademickiego, towarzyszy
każdemu przeszukującemu katalog naszej
Biblioteki. Znajduje się również na okładkach
kolejnych roczników Libri Gedanenses. Autorstwo miedziorytniczej ryciny przypisywane jest Andrzejowi Stechowi (1635 – 1697).
Dzisiaj w tym pofranciszkańskim klasztorze
mieści się Muzeum Narodowe.

Pierwszy regulamin Biblioteki Leges Bibliothecae Senatus Gedanensis, którego jedyny egzemplarz zachował się w naszych zbiorach,
powstał stosunkowo późno. Wydrukowano go w roku 1686 w drukarni Dawida Fryderyka Rhete. Wart jest wspomnienia również ze
względu na jeden z pierwszych punktów, który w tłumaczeniu z łaciny brzmi: Wnoś z sobą [do Biblioteki] i zachowaj czyste ręce i czysty
umysł. Wzruszające i aktualne...

W XIX wieku siedzibę Biblioteki przeniesiono do kościoła św. Jakuba, który wybudowany został kilka wieków wcześniej
przez gdańskich marynarzy i w latach 1815
– 1948 nie pełnił już funkcji sakralnych. Kolejna przeprowadzka, do trzeciej już siedziby, nastąpiła w 1905 roku do zbudowane-

go w pobliżu kościoła św. Jakuba budynku
specjalnie zaprojektowanego na potrzeby
biblioteczne przez Karla Kleefelda. Na owe
czasy gmach spełniał wszelkie wymogi nowoczesnego bibliotekarstwa, łącznie z zarezerwowaniem terenów na ewentualną
rozbudowę. Architektonicznie utrzymany
jest w stylu neogotyckim, z ostrymi łukami, triforiami i biforiami; posiada bogatą
ornamentykę zewnętrzną. Cudem uniknął większych zniszczeń wojennych. Pod
koniec 1998 roku Polska Akademia Nauk
zakupiła działkę w pobliżu (choć szkoda,
że mimo usilnych starań dyrektorów kolejnych kadencji, nie są to wspomniane tereny
pod rozbudowę) o powierzchni 1 225 m2
przeznaczoną na budowę nowego gmachu magazynowego książek z czytelniami
i pracowniami. Do realizacji koncepcji funkcjonalno-przestrzennej biblioteki wybrano
projekt trójmiejskiego architekta Narcyza

Sienkiewicza. W czerwcu 2000 roku rozpoczęto budowę, w październiku wmurowano kamień węgielny, a budowę i wyposażenie obiektu zakończono we wrześniu
2005 roku. Od tego momentu, a właściwie
od listopada 2005 roku, Biblioteka Gdańska
funkcjonuje jako jedna instytucja w dwóch,
blisko siebie położonych budynkach. Powierzchnia użytkowa nowego gmachu wynosi 4 630 m2, całkowita 5 232 m2.
W budynku zaprojektowanym przez
Kleefelda, tym z 1905 roku, pozostawiono
zbiory specjalne (stare druki wraz z inkunabułami, rękopisy, kartografia, grafika itp.),
druki dziewiętnastowieczne i piśmiennictwo
do 1945 roku. Tu funkcjonują pracownie
związane z tymi zbiorami i dużej urody Czytelnia Zbiorów Historycznych. Tu ma również swoje miejsce Dział Konserwatorsko-Introligatorski. W nowym budynku, przy ul.
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cyfrowych w północnej części Polski. PAN
Biblioteka Gdańska jest jednym z czternastu
partnerów tego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, projektu. Spośród
publikacji umieszczonych na wspólnej platformie, a pochodzących z naszych zbiorów,
najczęściej czytane są dawne księgi adresowe
Gdańska i okolic. Wszystko co trafia na platformę cyfrową, wcześniej jest opracowane
w katalogu elektronicznym. W rekordach
bibliograficznych wykorzystujemy pola 530
i 856 formatu MARC. Dają one ogólną informację o dostępie w postaci elektronicznej
oraz konkretny adres elektroniczny dokumentu w PBC.
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Trochę danych

Wałowej 24, znajdują się wydawnictwa po
1945 roku oraz działy związane z ich gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem,
jest Pracownia Teatrologiczna, nowoczesne
Laboratorium Odkwaszania Papieru i pokoje
pracy indywidualnej. Może tylko trochę żal,
że budynek został zaprojektowany bez wolnego dostępu do zbiorów, z magazynami zamkniętymi, a więc i tradycyjnymi czytelniami.
Za to dobrze wpisał się w otoczenie, tworząc
na nowo pierzeję tej części ulicy Wałowej.
I stał się, ku miłemu zaskoczeniu pracowników Biblioteki, ulubionym miejscem pracy
skandynawskich studentów Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego.
W roku 1999 w celu opracowania zbiorów i tworzenia katalogów on-line wdro-

żono w Bibliotece Gdańskiej system VTLS
(dzisiaj VIRTUA). Od czerwca 2002 roku,
czyli od samego początku, Biblioteka czynnie
współpracuje z NUKAT-em, a katalogerzy
mają świadomość udziału w czymś naprawdę niezwykłym. Bo kto wie, czy NUKAT to nie
największe osiągnięcie powojennego bibliotekarstwa polskiego? I stwierdzenie to nie zostało bynajmniej wymuszone faktem, iż artykuł pisany jest do e-kwartalnika wydawanego
przez Centrum NUKAT. Nasz wkład można
obejrzeć na stronach ze statystyką NUKAT.
W porównaniu z ogromnymi bibliotekami
akademickimi nie są to być może liczby imponujące, jednak nie o ilość tu chodzi. Nie
posiadamy egzemplarza obowiązkowego, za
to posiadamy nieco odmienny od bibliotek
uczelnianych księgozbiór, którego jakość daje

możliwość prowadzenia wszechstronnych
badań. A elektronicznym katalogowaniem
w PAN Bibliotece Gdańskiej objęte są wszystkie typy dokumentów, również z grupy zbiorów specjalnych. Za sukces poczytujemy sobie nawiązanie współpracy i doprowadzenie
do formalnego podpisania porozumienia
o współpracy czynnej pomiędzy Biblioteką
Stacji Naukowej PAN w Rzymie a Centrum
NUKAT. Zaoferowaliśmy miejsce na własnym serwerze z wydzieleniem rzymskiej
podlokalizacji, opiekę administracyjno-techniczną, opiekę merytoryczną oraz szkolenia.

W roku 2009 ruszyła, wspomniana już,
Pomorska Biblioteka Cyfrowa. To początek
świadomego budowania otwartych zbiorów

PAN Biblioteka Gdańska ma status tzw.
pomocniczej placówki naukowej Polskiej
Akademii Nauk. Po likwidacji Biblioteki PAN
w Warszawie, której zresztą spora część
księgozbioru trafiła do Biblioteki Gdańskiej
i jest teraz opracowywana w katalogu elektronicznym Biblioteki, po przekształceniach
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we
Wrocławiu, Biblioteka Gdańska jest obecnie
jedną z trzech samodzielnych bibliotek PAN.
Choć może jedną z dwóch i pół? Bo nie do
końca wiadomo, jak zaszeregować Bibliotekę
Naukową PAU i PAN w Krakowie. Na pewno
w tej grupie znajduje się jeszcze PAN Biblioteka Kórnicka. Dyrektorem PAN Biblioteki
Gdańskiej jest dr Zofia Tylewska-Ostrowska.
Przy Bibliotece Gdańskiej działa Rada Naukowa. Przewodniczy jej w obecnej kadencji
prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk,
były Rektor Politechniki Gdańskiej. Wśród
członków Rady są tak ważne w środowisku
bibliotekarskim postaci jak Ewa KobierskaMaciuszko, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie czy prof. dr hab. Tomasz
Jasiński, Dyrektor Biblioteki Kórnickiej.

biblioteki nukat-u

W grudniu 2012 roku pracowało w Bibliotece łącznie 106 osób, w tym ok. 1/3
z nich to pracownicy niepełnozatrudnieni.
Wśród pracowników jest 7 osób z tytułem
doktora i 9 bibliotekarzy dyplomowanych.
Niestety mocą ostatniej Ustawy o PAN
(z 2010 roku) bibliotekarze dyplomowani zostali pozbawieni jedynego przywileju, jaki posiadali czyli dłuższego urlopu. W połączeniu
z faktem, że w żaden finansowy sposób nie
jest nagradzane zdobycie stopnia naukowego, aż dziwna wydaje się chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników
Biblioteki. Struktura organizacyjna Biblioteki
podobna jest do struktur innych bibliotek
naukowych. Stan ilościowy zinwentaryzowanych zbiorów nie osiągnął jeszcze miliona
woluminów, co oznacza, że Biblioteka nie
jest w grupie tych największych. Za to różnorodność i jakość narastających przez wieki
zbiorów plasują ją w absolutnej czołówce.
Trudno jest zawrzeć w krótkim artykule
charakterystykę instytucji, której można by
poświęcić niejedną monografię. Trudno jest
nawet ogarnąć wszystkie zdarzenia z minionego 2012 roku, tak wiele ich było, a niektóre
ze zrealizowanych działań śmiało wychodziły
poza granice zadań stricte bibliotecznych.
W maju Biblioteka włączyła się do ogólno-

polskiej akcji Noc Muzeów, podczas której
jej mury odwiedziło ok. 850 osób. W tym
miejscu warto też wymienić organizację na
terenie Biblioteki, wespół ze szczecińskim
Antykwariatem Wu-eL, aukcji poprzedzonej wystawą. Odbyła się ona 6 października
2012 i cieszyła naprawdę dużym zainteresowaniem.

A bolączki? Oczywiście są, jak wszędzie.
Oprócz tych płacowych, zmartwieniem jest
także obserwowane przez nas zjawisko podziału pracowników na tych z jednego i drugiego budynku. Zjawisko niezamierzone, jednak stające się faktem. Nie znamy się już tak
dobrze jak wcześniej, mniej wiemy, kto jakie
zadania wykonuje. Niejako wbrew sobie stajemy się środowiskiem podzielonym...

...habent sua fata libelli
(Terentianus Maurus, De litteris, de sillabis et metris, III w. ne.)
Można być lata całe związanym
z bibliotekarstwem, można od dawna znać
przytoczoną łacińską sentencję, a mimo
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to po raz kolejny zadziwić się jej trafnością.
„Przygoda” jaka zdarzyła się Bibliotece Gdańskiej, jej niesamowitym zbiorom i pracownikom, jest tak mało prawdopodobna jak historie w baśniach czy brazylijskich serialach,
tyle że, w przeciwieństwie do nich, zdarzyła się naprawdę.
Dawno, dawno temu... w roku 1588 niespełna trzydziestoletni, dobrze wykształcony
gdańszczanin Bartholomäus Schachman
wyruszył w podróż poza granice Europy.
Przez ponad dwa lata przemierzał Imperium
Ottomańskie. Owocem tej podróży jest
wspaniały akwarelowy album – malarski
zapis życia codziennego i świątecznego tej
krainy, portrety ludzi i ich strojów. Niezwykła
dokumentacja. W roku 1605 ów podróżnik
został burmistrzem Gdańska. Urząd piastował aż do śmierci, czyli do roku 1614. W historii miasta to dobry czas, tzw. Złoty Wiek.
Na początku XXI wieku album pojawił się na
londyńskiej aukcji. Kupił go emir Kataru. Sprawy nabrały tempa i nagle przyjęły nieoczekiwany obrót. Zaczęło się drugie życie albumu
i burmistrza Schachmana. Sto albumowych
akwareli, dających się tematycznie pogrupo-

wać, zostało poddanych konserwacji i stało
się własnością Orientalist Museum / Qatar
Museums Authority z siedzibą w stolicy Kataru – Ad Dausze. Katarczycy docenili nie
tylko wartość nabytku, ale dostrzegli w postaci Schachmana kogoś niezwykłego. Zainteresowali się jednocześnie równoległością
rozwoju cywilizacji europejskiej i orientalnej
tamtego czasu.
W wyniku przeprowadzonej przez
stronę katarską kwerendy powstał zamysł
zorganizowania dwóch wystaw w Gdańsku
i Ad-Dausze. Jako centrum każdej z ekspozycji zaplanowano akwarele, którym miały
towarzyszyć inne eksponaty. Okazało się,
że jedyny zachowany, podpisany wizerunek Bartłomieja Schachmana znajduje się
oczywiście w Bibliotece Gdańskiej. W trakcie

pertraktacji w sprawie ewentualnego użyczenia portretu wykonanego w technice gwaszu
zapadła decyzja o nieco odmiennych aranżacjach obu wystaw. Ostatecznie na wystawę
zorganizowaną w Gdańsku, w tzw. Zielonej
Bramie – Oddziale Muzeum Narodowego
zostało użyczonych kilkanaście rękopiśmiennych, starodrucznych i kartograficznych dokumentów ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej. Na wystawę w Katarze, której uroczysty
wernisaż miał miejsce 14 listopada 2012 roku,
poleciało 5 obiektów bibliotecznych: drzeworytowy ekslibris B. Schachmana, dwa stare
druki będące jego własnością i opatrzone zapiskami proweniencyjnymi, tzw. sztambuch
Schachmana, druk z odręcznymi wpisami
uczonych z Wittenbergi, Strasburga, Krakowa, czyli miejsc gdzie przyszły podróżnik
i burmistrz studiował oraz wspomniany już
portret.

Zanim burmistrz Schachman wybrał się
w kolejną podróż na Wschód, musiał zostać
dopełniony cały szereg formalności. W przeciwieństwie jednak do wyprawy z końca XVI
wieku w tej ekspedycji nie towarzyszył mu
brat ani akwareliści, lecz zaproszeni przez
stronę katarską pracownicy PAN Biblioteki
Gdańskiej. Ta podróż jest dowodem na to,
że czasem wydarzają się rzeczy, o które trudno nawet w snach. Wystawa w Ad-Dausze
(można ją było zwiedzać w dniach 14.11.12
– 11.02.13) była niezwykłą promocją kultury
europejskiej, Gdańska i samej Biblioteki. Szeroko komentowano ją w katarskich mediach,
a artykuł na jej temat znalazł się nawet w grudniowym magazynie pokładowym Qatar
Airways.

Bibliografia:
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk : dzieje i zbiory : [praca zbior.] pod red. Marii Babnis i Zbigniewa Nowaka.
– Gdańsk : Zakład Nar. im. Ossolińskich, 1986.
Nowak, Zbigniew Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem : szkice z dziejów i kultury książki w Prusach Królewskich od
XV do XVIII wieku. – Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2008.

Projekt „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” dobiega końca.
To co udało się w jego ramach zrobić, podsumujemy w czasie Konferencji
naukowej, która odbędzie się 18 marca 2013 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Warszawie.
Fachowcy, pasjonaci, teoretycy i praktycy będą się dzielić wiedzą, doświadczeniami i przemyśleniami na temat katalogu NUKAT, wyszukiwarki KARO,
bibliotek cyfrowych, czy procesu digitalizacji zasobów bibliotecznych. Podzielą się też refleksją o kondycji polskiego bibliotekarstwa, niezmiennej potrzebie
standardów i norm oraz nowych trendach w katalogowaniu. Czy chcemy za
nimi podążać? Jakie zmiany czekają nasze biblioteki i katalogi

Zapraszamy do wysłuchania referatów zaproszonych gości i gorącej dyskusji.

18 marca 2013 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
przy ul. Dobrej 56/66. Sala 316.
Informacje o konferencji i abstrakty wystapień są dostępne na stronie:

autostrada.buw.uw.edu.pl/konferencja/
Już wkrótce opublikujemy na niej pełne teksty referatów!
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Potyczki z ciałem
zbiorowym, czyli skąd wziąć
nazwę ujednoliconą
14

tekst: Katarzyna Szymańczyk

Każdy bibliotekarz wie, że kartoteka haseł wzorcowych to swoisty kręgosłup dobrego katalogu.
Dzięki niej możemy ujednolicać stosowane w katalogu hasła i stosować odsyłacze oraz kontrolować
i wiązać ze sobą opisy bibliograficzne. Kartoteki są niezbędne w katalogowaniu kooperatywnym.

T

ypów haseł wzorcowych jest kilka, mamy hasła dla osób, serii,
tytuły ujednolicone i hasła korporatywne, czyli dla ciał zbiorowych. Ciało zbiorowe, jak sama nazwa wskazuje, nie jest tworem
samotnym, to zazwyczaj grupa, instytucja, organizacja (np. muzeum,
stowarzyszenie, wydawnictwo, parafia, ministerstwo), ale też impreza
(konferencja, kongres, ekspedycja, wystawa, targi, festiwal itp.). Każde
ciało zbiorowe posiada wyróżniającą nazwę (choć bywa, że jest niewyróżniająca), pod którą jest identyfikowane. Do hasła wzorcowego
potrzebna jest uzgodniona, ujednolicona forma tej nazwy i to, jak ją
ustalić i zapisać, będzie przedmiotem tego tekstu, a wcale nie jest to
trudne!

Hasło wzorcowe – po co?
Ujednolicenie nazwy przejmowanej do hasła wzorcowego jest
koniecznością. Świetnie to widać na przykładzie hasła dla wydawcy.
Katalogowane dokumenty zwierają całą paletę wariantów nazw oficyn wydawniczych, firm poligraficznych, czy nazwisk drukarzy przejmowanych do pola 260 rekordu bibliograficznego. Przykładowo dla
Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN w katalogu NUKAT
można odnaleźć 10 różnych form!

• Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
• Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej
Akademii Nauk
• Wydawnictwo IBL PAN
• Wydawnictwo IBL
• IBL Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo
• Wydaw. IBL PAN
• Wydawnictwo IBL Instytutu Badań Literackich PAN
• IBL – Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo
• Wydaw. IBL – Instytutu Badań Literackich PAN
• IBL PAN Wydaw.
Zasady katalogowania, które stosowano w katalogu centralnym
NUKAT zmieniały się na przestrzeni lat. Kiedyś obowiązkowo skracano w nazwie wydawcy takie słowa jak „państwowe/y” i „wydawnictwo”, teraz wymaga się przejmowania z dokumentu pełnej nazwy
podanej w mianowniku (z nielicznymi wyjątkami). Skrótów się nie
rozwija, z wyjątkiem sytuacji, gdy w katalogowanej pozycji występuje wyłącznie akronim nazwy. Jak widać, tylko dodanie do rekordu
bibliograficznego hasła zawierającego ujednoliconą nazwę wydawcy
pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników przy przeszukiwaniu
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katalogu według nazwy wydawcy. W rekordzie hasła wzorcowego
znajdą się bowiem wszystkie występujące na publikacjach warianty
nazwy wydawcy.

Jak ustalić ujednoliconą formę nazwy?
To bardzo proste. Zasada jest jedna: do hasła wzorcowego przejmujemy nazwę ciała zbiorowego, która występuje w oficjalnych
dokumentach o charakterze administracyjnym (statut, regulamin,
program, sprawozdanie, informacja encyklopedyczna itp.). Zawsze
warto przeszukać ogólnodostępne źródła elektroniczne, np. bazę
Krajowego Rejestru Sądowego, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (www.archiwa.gov.pl), a także strony internetowe danych instytucji.
Jeśli ustalenie nazwy na podstawie powyższych źródeł sprawia z pewnych względów kłopot, przejmuje się formę występującą
w bibliografiach i katalogach Biblioteki Narodowej, wydawnictwach
informacyjnych (encyklopedie, informatory) lub tę najczęściej występującą w dokumentach. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji,
należy przejąć nazwę z katalogowanego dokumentu.
Zdarza się, że pełna nazwa organizacji jest rzadziej używana nawet w oficjalnych dokumentach i w związku z tym mało znana. W takich przypadkach do hasła jako ujednoliconą formę nazwy przejmuje się powszechnie używany akronim, bądź skrót. Rekord dla United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization w polu 110
będzie miał następującą formę: UNESCO.
Przy ustalaniu i zapisywaniu ujednoliconej formy nazwy dla
ciała zbiorowego trzeba pamiętać o całym szeregu reguł
rządzących zapisem, które nie mają jednak na celu
utrudnienia życia bibliotekarzom, raczej –
uporządkowanie kartoteki haseł
wzorcowych i katalogu.
Nazwa
ujednolicona ciała zbiorowego
jest jego nazwą oficjalną
i współczesną, dlatego
wyrażona jest w języku
kraju, na którego terytorium funkcjonuje dane
ciało oraz z zachowaniem
reguł ortografii danego języka. Jeśli zapis nazwy ulegał
zmianie, starszą wersję podaje się w polu zawierającym
trop „zob.”.
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110 2@ $a Verein der Freunde der im Mittelalter von Österreich aus besiedelten
Sprachinseln.
110 2@ $a Akademia Umiejętności (Kraków). $b Komisja Archeologiczna.
410 2@ $a Komisyja Archeologiczna Akademii Umiejętności.

Trzeba też pamiętać o transliteracji. Przy nazwach wyrażonych
alfabetem innym niż łaciński stosuje się transliterację znaków na łacińskie według norm obowiązujących w Polsce, w przypadku braku
polskich norm – zgodnie z normami międzynarodowymi.
110 2@ $a Rossijskaâ akademiâ nauk. $b Sibirskoe otdelenie. $b Institut âdernoj fiziki
imeni G. I. Budkera.
110 1@ $a Izrael. $b Mosad le-modi'in ve-tafkidim meyuhadim.
410 2@ $a Institute for Intelligence and Special Tasks.
410 2@ $a Mosad.

Nie należy się też przejmować określeniami dotyczącymi statusu
prawnego danego ciała zbiorowego (np. GNU, VEB, Sp. z o. o., S. A.,
Ltd., e.V.; T. z.; Inc.; GmbH), pod warunkiem, że występują na początku
lub na końcu nazwy i nie stanowią jej integralnej części. Wersję nazwy
instytucji z określeniem prawnym podaje się w tropie, zapisując ją bez
kropek i spacji.
110 2@ $a Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
410 2@ $a Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp z oo.
110 2@ $a Deutsches Helsinki-Komitee für Menschenrechte, Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa.
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410 2@ $a Deutsches Helsinki-Komitee für Menschenrechte, Sicherheit und Zusammenarbeit eV.
410 2@ $a Deutsches Helsinki-Menschenrechts-Komite in Europa eV.

Niestety, od tej zasady są wyjątki, najczęściej podyktowane troską
o rozpoznawalność nazwy ciała zbiorowego.
110 2@ $a Zysk i S-ka Wydawnictwo.
110 2@ $a Prószyński i S-ka.
110 2@ $a Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i Spółka.
110 2@ $a Ed. Hölzer GesmbH.

W tym przypadku określenie zostało zachowane, ponieważ niezbędne jest wskazanie, że nazwa dotyczy ciała zbiorowego.
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A może dopowiedzenie?

A co z pozostałymi formami nazwy?
Kiedy nazwa ujednolicona ciała zbiorowego jest już ustalona
i zapisana, nadchodzi czas na wszystkie odrzucone nazwy, które
funkcjonują w dokumentach, innych bazach, wydawnictwach informacyjnych lub pod którymi dana instytucja może być wyszukiwana.
Takie warianty nazwy podajemy w polach zawierających tropy „zob.”
(pola 410).
Zdarzają się przypadki, kiedy utworzenie takiego tropu bywa konieczne, najczęściej są to hasła z nazwą geograficzną w naturalnym
porządku, warianty nazw bez dopowiedzeń, nazwy ze skrótami, bądź
z rozwiniętymi skrótami, hasła z nazwami własnymi i nazwami osobowymi, warianty nazw w obcych językach i różnego typu inwersje nazw.
110 2@ $a Biuro Wystaw Artystycznych (Kłodzko).
410 2@ $Biuro Wystaw Artystycznych w Kłodzku.

Bywa, że trzeba odróżnić nowe hasło dla instytucji od takiego,
które jest już w bazie albo nazwa zawiera takie elementy, które można od niej oddzielić. Wtedy stosuje się dopowiedzenia. Dopowiedzeniem może być nazwa geograficzna – miejsce siedziby danego ciała,
terytorium, na którym prowadzi działalność albo po prostu lata jego
działalności. To w jaki sposób zapisywać nazwy geograficzne w dopowiedzeniu opisuje Polska Norma (PN-N-01228:1994 Hasło opisu bibliograficznego – Forma nazw geograficznych), a sposób porządkowania dopowiedzeń różnego typu w haśle opisane jest w zasadach.
110 2@ $a Festiwal Claudio Monteverdiego $n (3 ; $d 1999 ; $c Warszawa).
110 1@ $a Polska. $b Ministerstwo Komunikacji (1944- ). $b Centralny Zarząd Służby
Zdrowia.
110 1@ $a Polska. $b Wojsko Polskie (1918-1939). $\b 1 Morski Pułk Strzelców.
110 2@ $a Museum der Bildenden Künste (Lipsk).

110 2@ $a Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften (Berlin).
410 2@ $a Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin.
410 2@ $a Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften.
110 2@ $a Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR.
410 0@ $a Meblomor, Fabryka Sprzętu Okrętowego.
110 2@ $a Zakład Fotograficzny Karola Beyera (Warszawa).
410 0@ $a Beyer Karol, Zakład Fotograficzny.
110 2@ $a E. Wende i S-ka.
410 2@ $a E. Wende i Spółka.
410 2@ $a Wende E. i Spółka.
110 2@ $a Turkmenistan SSR Ylymlar Akademiâsy. $b Čeller Instituty.
410 2@ $a Akademiâ Nauk Turkmenskoj Sovetskoj Socialističeskoj Respubliki.
$b Naučnyj Sovet po Probleme Pustyn’ Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni.
$b Institut Pustyn’.
110 2@ $a Organizacja Narodów Zjednoczonych.
410 2@ $a Naciones Unidas.
410 2@ $a Nations Unies.
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Hydrobiologiczna, Sekretariat, Urząd Gminy, Zarząd bez powiązania z nazwą instytucji nadrzędnej nie mają w katalogu racji bytu.
110 1@ $a Polska. $b Ministerstwo Administracji Publicznej (1944-1950).
$b Gabinet Ministra.
110 2@ $a Wyższa Szkoła Bankowa (Poznań). $b Wydawnictwo.
110 2@ $a Polska Akademia Nauk. $b Stacja Hydrobiologiczna (Mikołajki).
110 2@ $a Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. $b Rada Wojewódzka
(Nowogródek). $b Sekretariat.
110 1@ $a Dzierżoniów (Polska). $b Urząd Gminy.
110 2@ $a Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. $b Zarząd.

Nie trzeba odwzorowywać całej struktury hierarchicznej ciała
nadrzędnego. Wymienia się tylko te jej poziomy, które wystarczą do jednoznacznej identyfikacji danego ciała podrzędnego
(w rekordzie znajdą się tropy, które odwzorują różne szczeble tej
hierarchii).
110 2@ $a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków).
$b Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej.
410 2@ $a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
$b Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. $b Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej.
410 2@ $a Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
AGH.

Nazwę ciała podrzędnego podaje się w języku oryginalnym,
niezależnie od języka nazwy ciała nadrzędnego:
110 2@ $a European Health Psychology Society. $b Polska Sekcja.
410 2@ $a Polska Sekcja Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia.

Jeśli nazwa ciała zbiorowego ulega zmianie, w rekordzie hasła
wzorcowego dodajemy trop „zob. też” (pole 510) z ujednoliconą zmienioną nazwą. Hasło to jest hasłem związanym dla nazwy
z pola 110, tzn. jej wcześniejszą lub późniejszą formą. Chronologię
występujących nazw porządkują kody relacji umieszczone na początku nazwy: kod a – dla nazwy wcześniejszej, kod b – dla nazwy
późniejszej. Dla hasła związanego tworzy się osobny rekord.

410 2@ $a Organisation des Nations Unies.

110 2@ $a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa).
410 2@ $a Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

410 2@ $a Organización de las Naciones Unidas.

410 2@ $a Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński.

410 2@ $a United Nations.

410 2@ $a UKSW.
410 2@ $a UKW.

To nie wszystko… Nazwa niewyróżniająca

510 2@ $w a $a Akademia Teologii Katolickiej.
665 @@ $a Akademia Teologii Katolickiej powstała 02.08.1954 z połączenia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Wydziału Teo-

Czasami nazwa ciała zbiorowego nie jest wyróżniająca, a instytucja działa w strukturze większej organizacji, wtedy hasło ujednolicone
musi mieć budowę hierarchiczną. Co to znaczy nazwa niewyróżniająca? Jest to nazwa, która nie identyfikuje jednoznacznie danego ciała
zbiorowego. Takie nazwy jak: Gabinet Ministra, Wydawnictwo, Stacja

logii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 1999 przekształcona
na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tak wyglądają w ogólnym zarysie zasady tworzenia rekordów wzorcowych dla ciał korporatywnych zbiorowych. Bardziej
szczegółową instrukcję zapisu zawiera literatura przedmiotu.
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Osobnego omówienia wymagają hasła korporatywne ciał zbiorowych
terytorialnych, ciał kościelnych oraz imprez.
Hasła wzorcowe ciał zbiorowych nie wymagają wiele wysiłku. Nawet jeśli tworzący takie hasła natrafią na pewne trudności – brak źródeł, które pomogą ustalić wersję ujednoliconą lub sprzeczne, szczątkowe albo niejasne informacje w nich zawarte, to można je szybko
pokonać. W dobie internetu i digitalizacji źródeł nie można narzekać
na brak materiałów na temat powstania i działalności instytucji, coraz
łatwiej odtworzyć historię instytucji i śledzić zmiany nazwy. Każde hasło należy traktować indywidualnie, z rozwagą wykorzystywać zdobyte
wiadomości. Kartoteka haseł wzorcowych porządkuje katalog i powiększa możliwości wyszukiwawcze katalogu.
Zajrzyj też do:
17
Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe: zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych, Warszawa 1999
Zakładka „Warsztat katalogera” na stronie http://centrum.nukat.edu.pl, znajdują się
tam Aneks do powyższej pozycji oraz aktualne
Ustalenia

temat numeru

Wydawanie prostsze
niż Ci się wydaje!
tekst: Aleksandra Świerk, współpraca: Agata Szczotka-Sarna
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self-publisherom. Dla miłośników nowych
technologii i ciekawych gadżetów wspaniałą
zabawą będzie samodzielne przygotowanie
książki przy użyciu niedawno wypuszczonej przez Apple darmowej aplikacji iBook
Author. Prowadzi ona użytkownika przez
wszystkie etapy: od edycji oraz korekty, przez
skład, obróbkę graficzną aż po publikację
gotowego dzieła w iBookstore. Tak zaprojektowana książka to oczywiście coś więcej
niż tylko setki stron tradycyjnego tekstu, to

temat numeru

wać w sieci. Gdy już podejmiesz tę decyzję...
czekają na Ciebie kolejne.

Znajdź platformę i wydaj!
Czas na wybór platformy internetowej,
z jaką zwiążesz przyszłość swojego dzieła. Nie
należy on do najłatwiejszych ze względu na
stale rosnącą ilość tego typu firm. Kilka przykładowych to chociażby: PortPublish.com,

sprzedany egzemplarz, po drugie – sprawdźmy, jak skuteczna jest wybrana platforma
jeśli chodzi o promocję oferowanych na niej
tytułów. Im skuteczniej, tym lepiej, wszak
zależy nam, aby zdobyć listy bestsellerów.
Pomóżmy swojej karierze!
Jeżeli debiutant marzy o tym, aby zainwestowane w książkę pieniądze się zwróciły,
a nawet pojawiły pewne zyski, musi wziąć
sprawy w swoje ręce.

W dzisiejszych czasach wydanie książki nie jest luksusem zarezerwowanym wyłącznie dla
profesjonalnych pisarzy oraz literatów z ustaloną pozycją na rynku. Dzisiaj „opublikować się” może
każdy. Masz pomysł na bestseller? Łap za pióro, lub klawiaturę, i do dzieła!

W

ydać książkę nietrudno, trzeba jednak
wiedzieć, jak się za to zabrać. Porzućmy złudzenia, że każdy kto zawita w progi
wydawnictwa, dzierżąc w ręku opasły maszynopis, natychmiast otrzyma kontrakt
na współpracę. Dla początkujących pisarzy
self-publishing często okazuje się najlepszą
szansą na debiut. Polega on, najkrócej mówiąc, na samodzielnym wydawaniu książek
przez autorów. I choć kojarzy się z internetem oraz e-bookami, nie jest wynalazkiem
ostatnich lat, jego korzenie sięgają czasów
początku druku, kiedy większość książek
produkowana była własnym sumptem. Tylko
ten kto posiadał dostęp do prasy drukarskiej,
mógł sobie pozwolić na pretendowanie do
miana „publikowanego autora”. Dzisiejszy
self-publishing działa zgoła odwrotnie – nie
potrzeba żadnych specjalnych narzędzi, aby
móc wydać książkę. Liczy się pomysł oraz
determinacja. Poniżej mały poradnik dla początkujących autorów - wydawców.

Napisz!
To warunek niezbędny, musisz posiadać
tekst, najlepiej niezły. Nie ukrywajmy, że aby

go stworzyć potrzeba wielu godzin systematycznej pracy. Tutaj następuje pierwszy
moment skonfrontowania marzeń o karierze
literackiej z realiami, czyli ciągłym brakiem
czasu, wystarczająco silnej motywacji oraz samozaparcia. Są jednak i na to sposoby! Warto
zapoznać się z inicjatywą nazwaną National
Novel Writing Month. Pomysłodawcy projektu rzucają internautom-literatom z całego
świata wyzwanie: stwórz plan swojej powieści, konspekt na 50 tysięcy znaków, w przeciągu jednego miesiąca, i ani godziny dłużej!
Strona http://www.nanowrimo.org oferuje
nie tylko dostęp do społeczności skupiającej
debiutujących pisarzy-entuzjastów, lecz także specjalną aplikację, która pomaga śledzić
postępy pracy oraz daje możliwość skontaktowania się z profesjonalnymi autorami oferującymi porady. Nie masz pomysłu? A może
masz ich zbyt wiele, nie wiesz, jak okiełznać
wyobraźnię i zabrać się za pisanie? Poszukaj
pomocy w książkach. Na rynku ukazuje się
coraz więcej poradników dla początkujących pisarzy. Nie brak także specjalnych kursów, szkoleń oraz warsztatów, organizowanych przez firmy szkoleniowe, instytucje lub
wydawnictwa, takie jak chociażby Czarne
Warsztaty Pisania Prozą powołane do życia
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przez dom wydawniczy Andrzeja Stasiuka.
Jedno jest pewne – przygotuj się na
długie godziny spędzone tylko ze sobą oraz
swoją opowieścią.

Zadecyduj - tradycja czy
nowoczesność?
Kiedy masz już w ręce, lub na dysku
komputera, gotowy maszynopis, dzieło,
które otworzy Ci drogę do świata literackiej
sławy, musisz podjąć decyzję co do formy,
w jakiej książka ujrzy światło dzienne. Opcje
są dwie: e-book albo druk tradycyjny, wybór
wcale nie należy do łatwych. Chcąc pochwalić się tomem własnego autorstwa na półce
domowej biblioteczki, o czym z pewnością marzy wiele osób, trzeba zainwestować
w koszty składu oraz druku, są to kwoty
rzędu kilku tysięcy złotych, w zależności od
objętości książki i nakładu. W przypadku
formy elektronicznej z kosztów pozostaje
nam korekta, edycja oraz zaprojektowanie okładki. Można oczywiście dostarczyć
gotowy projekt lub zdać się w tej kwestii,
jak również w zakresie opracowania tekstu, na wydawnictwo oferujące współpracę

interaktywne, atrakcyjne wizualnie wydawnictwo. Narzędzie zdaje się być zatem idealnym rozwiązaniem dla publikacji z dużą ilość
zdjęć, diagramów, odnośników, wykresów.
Warto skorzystać z niego, planując wydanie albumu z podróży, książki kucharskiej
czy pozycji naukowej, wszystko, rzecz jasna,
w formie e-booka.
A zatem – albo pamiątka na półce dla
przyszłych pokoleń, albo książka elektroniczna, którą o wiele łatwiej promować i sprzeda-

virtualo.eu/, www.rw2010.pl, www.bezkartek.pl/, ebookpoint.pl czy wydaje.pl. W Polsce wciąż działają one na zasadzie transakcji
łączonej – jeśli w określonym wydawnictwie
zamawiasz usługi redakcyjne, korektę, layout,
to automatycznie jego nakładem ukazuje
się książka, promowana później w sklepie
internetowym tegoż wydawnictwa. Jakie
czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę podejmując decyzję? Po pierwsze - wysokość
prowizji pobieranej przez wydawcę za każdy

Promuj!
Pomimo tego, że promocją Twojej książki
w sieci zazwyczaj zajmuje się wydawnictwo
lub platforma dystrybucyjna, nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, jeśli włączysz się w ten
proces. Zacznij od grona najbardziej oddanych czytelników każdego debiutującego
autora, czyli rodziny i znajomych. Po takiej
„wprawce” możesz ruszyć na podbój szer-

temat numeru
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szych kręgów, w końcu każdy sprzedany egzemplarz książki to kolejna złotówka do Twojego portfela. Oczywiście najlepszą przestrzenią
skutecznej, darmowej promocji są social media. Istnieje wiele sposobów na przyciągnięcie uwagi użytkowników facebooka, twittera
oraz czytelników blogów. Wrzucaj fragmenty, zajawki, pisz o swoich
inspiracjach, pytaj innych autorów o zdanie, organizuj konkursy. Jeśli
zdecydowałeś się na książkę w formie drukowanej, w internecie możesz udostępnić nieodpłatnie wybrane fragmenty, zachęcając tym
samym do kupienia pełnej wersji. Nierzadko bywa tak, że powieść
rozpoczyna swoje życie właśnie w mediach społecznościowych. Początkowo tworzona jako seria wpisów na bloga czy facebookowych
postów, ostatecznie przekształca się w pełnowymiarową publikację.
W promocji książki niebagatelną rolę odgrywa także temat. Warto
zastanowić się nad tym, zanim siądziemy do pisania. Krzysztof Gonciarz – self-publishingowy autor wyspecjalizował się w książkach dotyczących gier komputerowych. Dzięki takiemu doborowi tematyki,
automatycznie dotarł on do grona zapalonych graczy oraz zyskał
cenne kanały promocji w postaci forów internetowych zrzeszających entuzjastów tej rozrywki. Jego książki dodatkowo, ze względu
na dość niszowy charakter zagadnienia, nie mają w zasadzie konkurencji na rynku. Aby wypromować własną książkę, można uciec się do
najbardziej oryginalnych metod, w tym tkwi piękno self-publishingu
– autor posiada pełną kontrolę nad dziełem, także nad jego rozpowszechnianiem. Bohaterka serialu "Niskozatrudnieni" – Sophie, od
zawsze marząca o karierze pisarskiej, po tym jak w końcu zdecydowała się wydać książkę własnym sumptem, urządziła wielką imprezę
promującą ten doniosły fakt.
Self-publishing oznacza pełną decyzyjność i niezależność, jednak
wiąże się także z dużo większym wysiłkiem włożonym w osiągnięcie
potencjalnego sukcesu.

Zaplanuj sukces!
Zaistnienie self-publishingowego autora w świecie wielkiej literatury wydaje się graniczyć z cudem. A jednak... Znana krytyk literatury
– Michiko Kakutani z New York Timesa tworząc listę ulubionych tytułów z ostatnich miesięcy, umieściła na niej książkę „The Revolution
Was Televised” Alana Sepinwalla – samodzielnie publikującego się
autora. Warto wspomnieć, że twórca ten zaczynał jako bloger. Jego
droga do sławy okazała się wyjątkowo krótka. Nie każdy będzie miał

tyle szczęścia. Z pewnością jednak nie zaszkodzi wysłać do szanowanego krytyka nasze dzieło, a nuż znajdzie czas na lekturę i zachwyci
się! Inny przykład to Amanda Hocking, młoda autorka książek z pogranicza fantasy i romansów. Swoje powieści publikuje samodzielnie,
wyłącznie w formie e-booków i dystrybuuje je za pośrednictwem
Amazona. W 2010 roku sprzedała 164 tysiące książek. Na polskich
listach self-publishingowych bestsellerów dobrze radzą sobie blogerzy, choć oczywiście brakuje im jeszcze sporo do wyników Amandy
Hocking. W zestawieniu sporządzonym przez trzy platformy: wydaje.
pl, RW2010.pl i poczytaj.to królują „Bloger – poradnik dla blogerów”
Tomka Tomczyka, „Pamiętnik modowej blogerki” Joanny Szczepaniak
oraz seria „Macierzyństwo bez lukru” – e-booki wydane w ramach
akcji charytatywnej mocno nagłaśnianej w mediach. W Polsce wciąż
jeszcze brak przypadków, gdy self-publishingowi autorzy przebijają
się do znaczących profesjonalnych rankingów i zestawień, choć recenzje „Wybuchających Beczek”, książki wspomnianego Krzysztofa
Gonciarza, pojawiły się w Newsweeku, Przekroju, Gazecie Wyborczej
i elektronicznej Polityce. W zdobyciu publiczności i zaistnieniu na
rynku czytelniczym pomagają samodzielnym autorom takie inicjatywy jak grupa Awesome Indies (http://awesomeindies.net/), która
zrzesza i promuje niezależnych twórców oraz zajmuje się tworzeniem list dobrze rokujących, rekomendowanych przez profesjonalistów debiutantów.
Czas na Ciebie!
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prześwietlenie

Michał Jakubowski
Z katalogiem NUKAT jest związany od początku jego istnienia. W 1996 roku rozpoczął pracę w Centrum Formatów
i Kartotek Haseł Wzorcowych, które później przekształciło się
w Centrum NUKAT. Początkowo zatwierdzał wzorcowe hasła
osobowe, następnie hasła dla serii i tytułów ujednoliconych.
Od września 2012 r. piastuje stanowisko kierownika Ośrodka
Kontroli Rekordów Bibliograficznych, jest odpowiedzialny za
kontrolę nowych rekordów bibliograficznych, modyfikacje, planowanie i przeprowadzanie niezbędnych melioracji katalogu,
współpracę w ramach współkatalogowania. Siłą spokoju, opanowaniem i rozsądnym podejściem do codziennych problemów zawodowych zapewnił sobie szacunek i sympatię współpracowników. Jak sam o sobie mówi, lubi rozwiązywać zagadki,
dlatego tropi usterki i rozwiązuje to, co niewyjaśnione. Jest zapalonym wędkarzem.

Self-satysfakcja
Wydanie własnej książki to z pewnością wielka przygoda, okupiona dużym wysiłkiem oraz zazwyczaj wkładem pieniężnym, jednak
dostarczająca masę self-satysfakcji. Być może przyjdzie taki moment,
że self-publishing stanie się dla autorów także dodatkowym źródłem dochodu, sposobem na wzbogacenie domowego budżetu.
Wszystko zależy od jakości naszego tekstu, tego, jak bardzo zaangażujemy się w jego promocję oraz kierunku, w którym podąży rozwój
rynku wydawnictw niezależnych w Polsce. Przykłady z zagranicy
pokazują, jak wielki tkwi w nim potencjał, nie należy bagatelizować
autorów-wydawców. Self-publishing staje się coraz silniejszą alternatywą dla tradycyjnych metod publikacji książki i być może już wkrótce będzie mógł z nimi konkurować.

W Centrum NUKAT zajmuję się:

rekordami bibliograficznymi

W NUKAT chciałabym zmienić:

ulepszyć, uatrakcyjnić to co robimy dla czytelników, użytkowników katalogu, nie dla bibliotekarzy

W swojej pracy najbardziej lubię:

co dziwne… pracę z ludźmi

Za 10 lat NUKAT:

fragment filmu? recenzja? opinia innych czytelników? wszystko
to dostępne wraz z opisem w katalogu

W wolnym czasie najchętniej:

wędkuję i sporządzam nalewki

http://www.guardian.co.uk/books/2012/dec/19/self-publishing-books-of-the-year-alan-sepinwall?INTCMP=ILCNETTXT3487

Lubię:

dobre jedzenie i literaturę s-f

http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=126&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15238&tx_ttnews%5BbackPid%5D=125&cHash=e5244df4e3

Nie lubię:

braku czasu, szczególnie wolnego

Słowa, których nadużywam to:

właściwie nie ma takich słów

Ulubiona książka/płyta/film to:

książka – cykl Diuna Franka Herberta, film – „Kuchnia jak życie”

źródła:
http://www.passwordincorrect.com/2010/09/17/czym-jest-self-publishing-i-dlaczego-warto-zadbac-o-jego-rozwoj/
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24 BAZY – 31 BIBLIOTEK

WARSZAWA
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna woj. mazowieckiego

CEL PROJEKTU: zapewnienie wszystkim zainteresowanym
łatwego i jak najszerszego dostępu do informacji o zasobach polskich
bibliotek naukowych oraz do wybranych zasobów cyfrowych online
KRAKÓW
GŁÓWNE DZIAŁANIA:
• rozbudowa katalogu centralnego NUKAT – włączenie do
katalogu centralnego opisów bibliograficznych z katalogów
lokalnych 31 polskich bibliotek naukowych
• modernizacja wyszukiwarki katalogu rozproszonego KaRo
22• retrokonwersja opisów katalogowych około 1600 tytułów
czasopism z lat 1801-1939 z katalogów kartkowych bibliotek
Uniwersytetu Warszawskiego (UW)
• poszerzenie zasobów biblioteki cyfrowej e-bUW o wersje
elektroniczne najcenniejszych czasopism ze zbiorów
bibliotek UW
Operacja realizowana przez NUKAT w ramach projektu to
SCALANIE katalogów lokalnych z katalogiem centralnym.

Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie
Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

POZNAŃ

ŁÓDŹ

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Biblioteka Międzynarodowego Centrum Kultury

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Największa
scalana baza –
katalog Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Poznaniu

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie
Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Biblioteka Jagiellońska

WROCŁAW

TORUŃ

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Ogółem przeanalizowano 2 322 284 rekordów bibliograficznych
OLSZTYN

SCALONO 1 263 981 REKORDÓW

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

90 000
203 584

970 397 rekordów lokalnych
zidentyfikowano jako już obecne
w bazie NUKAT i zastąpiono
automatycznie wersjami z katalogu
NUKAT
293 584 rekordów lokalnych nie miało
swoich odpowiedników w katalogu
NUKAT, przejęto je więc do bazy
centralnej
203 584 wprowadzono automatycznie
31 818 rekordów bibliograficznych
w bazie NUKAT uzupełniono
automatycznie o hasła przedmiotowe
na podstawie danych z katalogów
lokalnych
90 000 wprowadzono ręcznie

293 584

970 397

KATOWICE
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

LUBLIN

GDAŃSK

Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Biblioteka Gdańska PAN
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskie

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła
Najmniejsza scalana
baza – katalog
Biblioteki Gdańskiej
PAN

CZAS‥ SCALANIA 45 MIESIĘCY
1 kwietnia 2009

31 grudnia 2012
OSOBY ZAANGAŻOWANE

31 818

25 pracowników Centrum NUKAT

181 bibliotekarzy

970 397

Projekt „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

kącik literacki

PONIEDZIAŁKOWE
DZIECI, Patti Smith
Przekład z języka angielskiego: Robert Sudół
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Było to lato, gdy umarł Coltrane, lato miłości
i zamieszek, lato, gdy przypadkowe spotkanie na
Brooklynie pchnęło dwoje młodych ludzi na drogę
sztuki, miłości i wspólnej pracy. Patti Smith została
poetką i piosenkarką, a Robert Mapplethorpe
rozwijał swój prowokacyjny styl w fotografii.
Niewinni, oddani sztuce, przemierzali Nowy Jork
od Coney Island po Czterdziestą Drugą Ulicę,
aż dotarli do słynnego okrągłego stołu w lokalu
Kansas City, w którym brylował krąg przyjaciół
i wyznawców Andy’ego Warhola. W 1969 roku
para zamieszkała w hotelu Chelsea i weszła do
środowiska ludzi okrytych – dobrą i złą – sławą,
wpływowych artystów z barwnej cyganerii. To tam
dwoje dzieciaków zawarło pakt, że będą się o siebie
troszczyć. Poniedziałkowe dzieci zaczynają się jako
historia miłosna, a kończą jako elegia. To także
hołd złożony Nowemu Jorkowi na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, jego pięknu
i jego demonom. To prawdziwa baśń, portret
dwojga młodych artystów w przededniu sławy.

tytuł ujednolicony [9/2013]

kącik literacki

„Jesteś artystą mojego życia”
„Jesteś artystą mojego życia” – te
słowa właściwie oddają sens całej
książki. „Poniedziałkowe dzieci” to
niezwykły hołd złożony Robertowi
Mapplethorpe’owi. Jednocześnie jest to
pięknie napisana opowieść o prawdziwej przyjaźni, która wystawiona była na
wiele prób. Rozstania, powroty, porażki,
sukcesy, kompromisy… Jakiekolwiek zawirowania osobiste dotykałyby bohaterów, zawsze mogli na siebie liczyć.
Dla mnie „Poniedziałkowe dzieci”
to jednak przede wszystkim książka
o sztuce, która potrafi zdeterminować
całe życie. To, co najbardziej uderzyło
mnie w trakcie czytania, to niewiarygodna konsekwencja Smith w dążeniu
do zostania „artystką” . Nie poetką, czy
gwiazdą sceny, tylko artystką. Najważniejsze to tworzyć, nawet jeśli nie ma
co jeść. Ktoś kto chodzi głodny, żeby za
zaoszczędzone pieniądze kupić przy-

bory malarskie, zawsze będzie budził
mój szacunek. I nawet nie dlatego, że
romantyczny mit głodującego poety
piszącego przy blasku świecy na nieogrzewanym poddaszu przemawia do
mojej skomercjalizowanej wyobraźni, ale dlatego, że jest to zawsze wyraz
pewnej bezkompromisowości, której
po prostu Smith zazdroszczę.
Styl Smith jest prosty i bezpośredni,
niepozbawiony jednak pewnej poetyki,
zwłaszcza we fragmentach dotyczących jej przemyśleń o sztuce. Tę książkę
po prostu świetnie się czyta. I chociaż
czasami Smith trochę mitologizuje
pewne wydarzenia, to nie można mieć
jej tego za złe. To były czasy herosów
sztuki.
Anna Klupa
recenzja pochodzi z portalu
lubimyczytac.pl
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MICK. SZALONE ŻYCIE
I GENIUSZ JAGGERA
Christopher Andersen
26

„To cwany mały ch…, muszę mu to przyznać” – Keith Richards o Micku Jaggerze
„To jasne, że nie jestem wzorem cnót” – Mick Jagger
Jak się okazuje, Mick jest nimi wszystkimi naraz – a także kimś więcej.
(...) Niemal wszystkie biogramy są zgodne: Jagger to żywioł, całkowity
oryginał i niezaprzeczalnie jedna z najważniejszych postaci popkultury.
Pewny siebie, arogancki, czasami tajemniczy, ale zawsze hipnotyzujący,
pół wieku temu złapał nas za gardło i – w przeciwieństwie do wielu
swoich utalentowanych rówieśników – nigdy nie puścił. Przez
kilkadziesiąt lat Mick zazdrośnie strzegł swoich, nieraz szokujących,
tajemnic. Teraz, z okazji 50. rocznicy istnienia Rolling Stonesów,
Christopher Andersen, dziennikarz i autor bestsellerów, zdziera maskę
najbardziej wielowymiarowej i enigmatycznej ikonie rocka w niczego
nieprzemilczającej biografii, niemal równie głośnej, jak sam Jagger.

Na podstawie rozmów z przyjaciółmi,
krewnymi, innymi legendarnymi muzykami
i ludźmi z branży – a także z żonami i legionem kochanek Jaggera – Andersen ukazuje
w nowym świetle człowieka, którego nazwisko jest symbolem pewnej epoki.
W swojej książce ujawnia:
– nowe szczegóły niewiarygodnych wyczynów seksualnych Jaggera z ponad czterema tysiącami kobiet
– skrywany przed opinią publiczną
dramat rozgrywający się wokół pasowania

Micka na kawalera, a także jego mało znane
związki z brytyjską rodziną królewską, w tym
z księciem Williamem i Kate Middleton
– to, co Jagger naprawdę myśli o dzisiejszych supergwiazdach takich jak Lady Gaga,
Britney Spears, Beyoncé, Justin Timberlake,
Kanye West czy Justin Bieber
– nigdy dotąd niepublikowane historie
z dziejów burzliwych związków Jaggera
– skandaliczną prawdę o tym co, ile i jak
długo brał Jagger: kokaina, LSD, haszysz i spid
– biznesowe poczynania Micka i jego
finansowe wyczucie, które pozwoliło mu

zgromadzić majątek wart ponad 400 milionów dolarów
– burzliwe „małżeństwo” Micka i Keitha,
które prawie się rozpadło wskutek uszczypliwych komentarzy Richardsa
– skandale, ekscesy, szaleństwo i geniusz,
które sprawiły, że Rolling Stonesi stali się
„największym zespołem rockowym świata”.
Wybuchowa i wciągająca, szczegółowa
biografia żywej legendy, która wciąż ekscytuje, zadziwia i zaskakuje. Oto „MICK”!
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„Lubię tłumaczyć biografie”
Przemysław Bieliński (ur. 1977) – tłumacz literatury z jęz. angielskiego. Studiował historię
na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodową pracę tłumacza rozpoczął w 2001 r. Współpracował m.in. z wydawnictwami Amber, Prószyński, Fabryka Słów. Ma w dorobku blisko sto
przełożonych pozycji, od sensacji i fantastyki po biografie.
NUKAT: Czy jest Pan fanem Stonesów?
Przemysław Bieliński: Nie, bynajmniej
nie jestem fanem Stonesów, ale ten zespół
to coś więcej niż tylko grupa muzyczna – to
popkulturowa instytucja działająca nieprzerwanie od półwiecza i jako taka niezwykle
interesująca. Książka potwierdziła moje wyobrażenia o tym, jak bardzo szalone i barwne
było życie Stonesów, a także jak niezwykłe
były lata 60-te, w których zaczynali. Wydaje
mi się, że był to świat pod pewnymi względami bardziej żywy i nieokiełznany niż dzisiejszy – moment przejścia od sztywnych norm
czasów przedwojennych do hipisowskiej
rewolty to coś, co wydaje mi się posiadać
ogromny ładunek szczerości, wiary w możliwość zmiany świata na skalę, która dziś jest
zupełnie nie do pomyślenia.
N: Ma Pana doświadczenie jako muzyk,
czy to wpłynęło jakoś na pracę nad tłumaczeniem książki?
P.B.: Raczej nie, być może w kwestiach
czysto technicznych, dotyczących instrumentarium czy technologii oraz procesów
nagraniowych, jeśli takie się pojawiały, ale to
jednak przede wszystkim biografia przedstawiająca życie osobiste Jaggera, więc muzyczne doświadczenie tu akurat nie zaprocentowało.

N: W jaki sposób zazwyczaj przygotowuje się Pan do tłumaczenie książki?
Zgłębia daną tematykę? Sięga po inne
pozycje tego autora?
P.B.: Nie przygotowuję się w ścisłym
znaczeniu tego słowa – przystępuję do pracy niejako „z marszu”, natomiast równolegle
z tworzeniem przekładu zaczynam studiować daną tematykę, zwłaszcza jeśli jest dla
mnie interesująca. Zdecydowanie ułatwia to
wiele rzeczy, a czasem pozwala nawet wychwycić błędy czy nieścisłości autora. Poza
tym nieznajomość tematu nieodmiennie
prowadzi do mniejszych czy większych błędów, zawsze bezlitośnie wychwytywanych
przez czytelników, a to rzecz bardzo przykra,
której staram się unikać ze wszystkich sił. :)
N: Christopher Andersen specjalizuje
się w biografiach, zna Pan może inne
pozycje jego autorstwa?
P.B.: Nie, nie czytuję raczej biografii,
choć bardzo lubię je tłumaczyć – to chyba
mój ulubiony rodzaj literatury do tłumaczenia. Biografie z jednej strony są interesujące
i inspirujące (jako że z natury rzeczy dotyczą
osób inspirujących), z drugiej są chyba najłatwiejsze w przekładzie, ponieważ najważniejsza w nich jest treść, a nie forma, często
wymagająca dużo pracy.
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Kupić, ściągnąć, pożyczyć –
jak wygląda rynek publikacji
elektronicznych w Polsce?
tekst: Aleksandra Świerk
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Specjaliści prognozują, że udział e-booków na rynku książki w naszym kraju do 2015 roku osiągnie
wartość 9.1%. Polska dołączyła do czołówki najbardziej dynamicznie rozwijających się pod tym
względem państw europejskich.

R

ok 2012 został okrzyknięty przełomowym dla rynku publikacji
elektronicznych w Polsce. Od wkroczenia do naszego kraju e-booków przez okres nagłego wzrostu ilości urządzeń służących
do ich odczytu oraz poszerzenie ofert wydawnictw i księgarni internetowych upłynęły zaledwie trzy lata. Choć w 2011 roku nastąpiły zawirowania związane z wprowadzeniem kontrowersyjnych przepisów
dotyczących 23-procentowej stawki VAT obejmującej elektroniczne
książki, zainteresowanie e-lekturą nadal rośnie. Rok 2012 upłynął pod
znakiem podejmowania kluczowych, długofalowych decyzji w obliczu nieuniknionych zmian zachodzących na rynku wydawniczym.
Właściciele wydawnictw, platform dystrybucyjnych oraz księgarni
musieli zadać sobie trudne pytania: jakie tytuły publikować w formie elektronicznej, w jaki sposób je sprzedawać oraz promować, jak
radzić sobie z konkurencją i przede wszystkim – kim w Polsce jest
czytelnik e-booków oraz jakie są jego oczekiwania?

Profil e-czytelnika
Czytelnicy e-booków to wciąż głównie osoby młode, wykształcone, posiadające stały dostęp do internetu, zamieszkujące duże
miasta. W raporcie Narodowego Centrum Kultury nazywani zostali
oni „aktywnymi internautami”. Aktywny internauta to w Polsce lider
jeśli chodzi o korzystanie z wszelkich dóbr kultury. 86% aktywnych
internautów przeczytało co najmniej 1 książkę w roku, a 69% ponad 5 tytułów. Około 30% z nich przeczytało e-booka w ostatnim
kwartale. Pomimo alarmujących statystyk dotyczących czytelnictwa

w Polsce, sytuacja zdaje się nie być aż tak dramatyczna, a specjaliści
właśnie w rynku e-booków upatrują szansę na czytelnicze nawrócenie społeczeństwa. Choć trzeba przyznać, że jak na razie wciąż występuje zjawisko nazywane „mniejszość kupuje większość” – sprzedaż
książek rośnie, jednak nabywcami są wciąż te same osoby. Jeśli chodzi o e-booki szczególnie widać to w proporcjach pomiędzy liczbą
nabytych urządzeń, a sprzedanych tytułów. Druga wartość wzrasta
o wiele szybciej i dynamiczniej niż ta pierwsza. Z badań wynika także,
że kobiety czytają częściej, za to więcej e-książek kupują mężczyźni.

Elektroniczna oferta – wystarczająca czy nie?
Według badań przeprowadzonych podczas ostatnich Targów
Książki w Krakowie przez przedstawicieli firmy Virtualo ponad połowa fanów e-booków ocenia ofertę publikacji elektronicznych jako
uboższą od tej tradycyjnej, jednak wystarczającą, 18% uważa ją za
zbyt wąską. Z raportu publio.pl wynika, że dużą grupę sprzedanych
e-booków stanowią kryminały i thrillery oraz publicystyka i literatura
faktu. Sporą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju poradniki
i książki specjalistyczne, co potwierdza dr Katarzyna Krzan, redaktor
naczelna wydawnictwa e-bookowo: dobrze sprzedają się publikacje
niszowe (…) prezentujące wiedzę specjalistyczną i dodaje: drugą grupę
stanowią powieści, przede wszystkim kryminały oraz powieści erotyczne. To najpopularniejsze gatunki. Ale to wcale nie zaskakuje, bo na tradycyjnym rynku jest podobnie. Oczywiście papierowe bestsellery takie jak słynne „50 twarzy Greya” osiągają rekordowe wyniki sprzedaży
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także w wersji elektronicznej. Listę najchętniej kupowanych e-tytułów w okresie od
stycznia do lipca 2012, którą opublikowało
Virtualo otwiera trylogia „Millenium”, wśród
popularnych pozycji znajdują się ponadto
„Fabrykantka aniołków” Camilli Lackberg,
seria „Gra o tron” oraz „Kapuściński non-fiction” Artura Domosławskiego. W analogicznym zestawieniu firmy Nexto prym wiodą
– „Powrót nauczyciela tańca” kryminał Henninga Mankella, literatura faktu – „W kanałach Lwowa” Roberta Marshalla oraz fantasy
– „Na nieznanych wodach” Tima Powersa
i „Handlarze czasem” Tomasza Jachimka. Co
ciekawe, większość bestsellerowych książek
z powyższych list sprzedawała się w ramach
specjalnych promocji, czyli nie po swojej regularnej cenie.
Wciąż największą barierę przy zakupie
e-booków stanowi cena. Ze wszystkich książek elektronicznych czytanych przez aktywnych internautów na przestrzeni kwartału
aż 80% pobieranych jest za darmo z sieci.
Optymalna cena książki elektronicznej dla
polskiego nabywcy to poniżej 20 złotych,
co oczywiście jest wartością nie do zaakceptowania przez wydawnictwa obciążone
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kosztami wydania, promocji, dystrybucji
oraz 23-procentowym VAT-em. W efekcie
ceny e-booków są niewiele niższe od cen
książek papierowych. Czytelnicy natomiast
rozumują w sposób następujący – ponieważ
w przypadku e-booków odpadają wydatki związane z drukiem i magazynowaniem,
powinny one być sporo tańsze od książek
tradycyjnych, szczególnie jeśli kupujemy je
bezpośrednio od wydawnictwa. Cena to jeden z głównych czynników mogących przemówić za kupnem e-booka, do pozostałych
należą chociażby: wygoda, łatwość przechowywania i gromadzenia wielu tytułów oraz
aspekt ekologiczny.
Mam Kindla, więc kupuję. Boli jednak,
że VAT na książki elektroniczne wynosi 23%,
dużo więcej niż drukowane. Bez specjalnej
promocji bywa to mało opłacalne. (…) Drukowana książka w Empiku – 39 zł, e-book
– 34 mówi czytelnik – Jakub Tarnowski.
Dodaje też, że poszukując elektronicznych wersji literatury do bibliografii swojej
pracy dyplomowej, musiał skorzystać z oferty Amazonu, nie odnalazł szukanych tytułów
w żadnej z polskich księgarni. Wydawnictwa
uspokajają – na wszystko potrzeba czasu,

to naturalne, że wprowadzanie do oferty
książek elektronicznych rozpoczyna się od
nowości, w kolejnym etapie następuje digitalizacja starszych tytułów.

Wspólny front wydawców
Dla wydawnictw dostosowanie się do
ekspansji książki elektronicznej na rynku czytelniczym poprzez wzbogacenie swojej oferty o sprzedaż e-booków to spore wyzwanie.
Z punktu widzenia dystrybucji, wprowadzenie do sprzedaży ebooków nie wiązało się z większymi zmianami organizacyjno-technologicznymi w wydawnictwie. Ale
rynek publikacji elektronicznych rozwija się
niezwykle dynamicznie i wciąż pojawiają się
kolejne trendy w internetowym środowisku
nowych mediów, dlatego w ostatnich miesiącach konieczne stały się zmiany organizacyjne, a także nowe inwestycje, opowiada
Maja Jackowska odpowiedzialna za dział
e-booków i audiobooków Wydawnictwa
Literackiego.
Na przełomie marca i kwietnia tego
roku swoją działalność rozpocznie spółka
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złożona z siedmiu dużych wydawnictw:
Czarna Owca, Nasza Księgarnia, Prószyński
Media, Rebis, Sonia Draga, Wydawnictwo
Literackie oraz Zyska i S-ka zrzeszonych pod
wspólnym szyldem: Platforma Dystrybucji Wydawnictw. Inicjatywa ta ma na celu
stworzenie przeciwwagi dla dużych dystrybutorów takich jak Nexto czy Virtualo, które
w swojej sieci posiada obecnie 17 sklepów
m.in.: empik.com, Merlin.pl, Gandalf.com.pl,
Legimi.com, eClicto.pl, Traffic Club, NaKanapie.pl, InBook.pl, Naukowa.pl. Właściciele
wydawnictw doszli do wniosku, że PDW
to szansa na wynegocjowanie z kontrahentami lepszych warunków współpracy od
tych obecnie oferowanych pojedynczym
firmom. W ramach przedsięwzięcia ma też
powstać nowy system dystrybucji służący
do przechowywania oryginalnych plików
cyfrowych książek, skąd będą one pobieranie przez e-księgarnie i dystrybutorów.

Rywalizacja dystrybutorów
Jak grzyby po deszczu rośnie liczba serwisów zajmujących się cyfrową dystrybucją
e-booków oraz audiobooków. Internetowe
wydawnictwa i platformy, oferujące wszystkie swoje tytuły w formie elektronicznej i nieponoszące kosztów związanych z drukiem,
teoretycznie zajmują uprzywilejowaną pozycję w stosunku do tradycyjnych domów
wydawniczych. Jednak także one muszą borykać się z trudnościami. O tym, iż ze względu na rosnącą konkurencję trudno tego typu
firmom przetrwać na rynku mówi dr Krzan
z e-bookowo: w ubiegłym roku małą rewolucją było wprowadzenie formatu epub
w miejsce pdf. Wymagało to olbrzymiej pracy, by przekonwertować na nowy format
dotychczasowe publikacje. Kto nie mógł
tego zrobić, musiał odpaść. Z pewnością nie
jest łatwo konkurować z księgarniami typu
Empik czy Merlin. Ale zawsze można współpracować...

Sporo zamieszania w świecie e-booków
wprowadziła jakiś czas temu inicjatywa firmy
Legimi, która polegała na otworzeniu internetowej wypożyczalni książek elektronicznych. Czytelnik w ramach miesięcznego abonamentu otrzymywał dostęp do wszystkich
tytułów oferowanych za pośrednictwem
portalu. To rewolucyjne rozwiązanie spotkało się z protestami niektórych wydawnictw niezadowolonych z takiego sposobu
dystrybucji ich publikacji. Po załagodzeniu
konfliktu Legimi wróciło na rynek, wycofując
ze swojej oferty sporą część pozycji, obecnie
jest ich ponad 2 tys. (wcześniej lista opiewała na prawie 5 tys.). Od niedawna kolejnym graczem na rynku dystrybucji książek
elektronicznych zostało wszystkim dobrze
znane Allegro. Serwis uruchomił księgarnię
internetową, oferującą na wejście ok. 4 tys.
tytułów, głównie nowości. Twórcy chwalą się
innowacyjną formą obsługi płatności bazującą na modelu postpaid, w której należność
za dokonane zakupy zostanie dopisana do
salda konta użytkownika Allegro.

Tr-e-ndy
Tak jak w każdej dziedzinie również na
rynku e-booków obowiązują mody i zmieniające się trendy, wynikające z dynamicznie zachodzących zmian oraz modyfikacji oczekiwań konsumentów. Najważniejszym obecnie
trendem wśród wydawców jest wypuszczanie
wszystkich nowości w formie elektronicznej

oraz równoległe prowadzenie prac nad digitalizacją starszych tytułów. Często premiera
e-booka stanowi formę promocji, ukazującej się później, papierowej wersji książki. Na
rynku zaczęły pojawiać się także e-booki
w formatach rozszerzonych, zawierające różnorodne dodatki i urozmaicenia w postaci
elementów multimedialnych. W ten sposób
wydawcy próbują przekonać czytelnika, że
warto zainwestować tę, wciąż dla niektórych
za wysoką, sumę w zakup e-booka. Coraz
częściej słychać głosy konsumentów, wyrażających chęć posiadania tego samego tytułu
zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej. Amerykanie z Barnes&Noble wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu,
dwa lata temu wprowadzili na rynek nowy
produkt nazwany bundle, czyli zestaw zawierający książkę elektroniczną oraz papierową,
dostępny w atrakcyjnej cenie. Bundel można
już zakupić w Polsce, głównie w księgarni
Virtualo. Sporo zmieniło się także w kwestii
formatów e-booków oraz zabezpieczeń.
Wygląda na to, że wydawcy szukają coraz
bardziej przyjaznych czytelnikom rozwiązań związanych z łatwym udostępnianiem
i użytkowaniem książek elektronicznych.
Trudno się dziwić, w końcu tylko rosnące
zainteresowanie czytelników e-publikacjami
i gotowość do ciągłego powiększania zasobów elektronicznych bibliotek jest w stanie
zapewnić dynamiczny rozwój rynku, na
czym zyskają zarówno wydawcy, dystrybutorzy jak i autorzy.

Źródła:
• http://swiatczytnikow.pl/wyniki-badania-virtualo-kim-sa-fani-e-bookow/
• „Obieg kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań.” Narodowe Centrum Kultury:
www.rewolucjawkomunikacji.pl/prezentacje/rewolucja_xxi/PREZENTACJA_ostatateczna_216072012.ppt
• www.publio.pl
• http://gadzetomania.pl/2012/11/15/polacy-pokochali-ebooki-czytamy-coraz-wiecejraport
• http://eksiazki.az.pl/jakie-ebooki-kupuja-polacy/
• http://swiatczytnikow.pl/bestsellery-z-nexto-i-ciekawe-wnioski-na-temat-cen-e-bookow/
• http://eksiazki.az.pl/jakie-ebooki-kupuja-polacy/

Kolejna publikacja
z serii Fo-Ka!

Pierwsze wydanie podręcznika dla
bibliotekarzy, którzy katalogują
dokumenty ikonograficzne, w nowej
formie wydawniczej – segregatora
z wymiennymi kartami.
„Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla
dokumentu ikonograficznego” zawiera:

zasady stosowania formatu zgodne
z wytycznymi polskiej normy oraz
międzynarodowymi przepisami
katalogowania
aktualne zasady opracowania dokumentów
ikonograficznych obowiązujące w katalogu
NUKAT

Dla kogo?
bibliotek współtworzących katalog centralny
NUKAT
wszelkich instytucji, w których gromadzi się
i opracowuje dokumenty ikonograficzne
z wykorzystaniem formatu MARC 21

Książka jest dostępna w ofercie
księgarni internetowej Wydawnictwa
SBP (www.sbp.pl/sklep).

NOWOŚĆ!
Od teraz publikacje z serii Fo-Ka będą dostępne jako
wydawnictwo:
skoroszytowe,
wymiennokartkowe,
kolejne iteracje będą zastępowały starsze wersje.

felieton

Self-publishingowe
dylematy autora
tekst: Grzegorz Zaleski
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W 2010 roku postanowiłem wyruszyć wraz z żoną
w dziesięciomiesięczną podróż dookoła świata. Nie byliśmy
pierwsi i nie ostatni w naszym zamierzeniu, mimo to reakcja
rodziny, przyjaciół, znajomych i wielu innych osób przekonała
mnie, że planujemy dokonać w swoim życiu czegoś wyjątkowego.
Nie miałem jeszcze wtedy ambicji upubliczniać naszego, bądź co
bądź prywatnego, przedsięwzięcia. Dzisiaj, trzy lata później, mogę
pochwalić się debiutem literackim dokumentującym tę niezwykłą
podróż.

P

oczątkowo opierałem się propozycjom pisania relacji z każdego
etapu podróży, nie chcąc, żeby upragniony odpoczynek przemienił się w… kolejną pracę, wykonywaną w dodatku pod presją i na
zlecenie. Nie odrzucając jednak ostatecznie życzliwych porad rodziny i znajomych, skontaktowaliśmy się w końcu z dwiema redakcjami
magazynów podróżniczych, które szybko rozwiały moje wątpliwości.
Redakcje nie wymagały od nas niczego więcej niż w miarę regularnego wysyłania tekstów i nie oferowały nic więcej niż w miarę regularne
zamieszczanie ich na swoich stronach internetowych, oczywiście bez
wynagrodzenia. Podpisaliśmy więc umowę i wyruszyliśmy w podróż.
W trakcie dziesięciu miesięcy napisałem dwadzieścia relacji i przesłałem kilkaset zdjęć z takich m.in. krajów jak: Rosja, Mongolia, Chiny,
Indie, Wietnam, Kambodża, Indonezja, Peru, Boliwia, Paragwaj, Argentyna i inne. Przygoda z pisaniem okazała się wspaniałym doświadczeniem – wzbogacającym, pogłębiającym i porządkującym wszystkie

epizody całej naszej wyprawy. Po powrocie do domu i szybkim
odnalezieniu się w rodzimej rzeczywistości, postanowiłem pójść za
ciosem i wydać książkę zawierającą wszystkie napisane do tej pory
relacje wzbogacone o garść praktycznych porad dla przyszłych podróżników. Dysponowałem również niebagatelnym atutem w postaci obszernego albumu własnych zdjęć.

Rękopis z ciekawym materiałem i przekonanie o popularności książek podróżniczych na rynku wydawniczym
dawały mi nadzieję na szybkie oraz bezproblemowe wydanie swojej pozycji.
Co tu jednak ukrywać, w kwestii wydawania książki byłem nowicjuszem. Nie chcąc wypaść na ignoranta w kontakcie z wydawcami, zakupiłem małą książeczkę Pawła Pollaka pt. „Jak wydać książkę”. Po krótkiej lekturze tego specyficznego poradnika otworzył się
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przede mną świat frustracji i poczucia całkowitego osamotnienia początkujących autorów, traktowanych przez wydawców jak
zło konieczne. Mimo to, jak sugerowałby
rozsądek, nie wyrzuciłem rękopisu do kosza
na śmieci, lecz postanowiłem „wrogiemu”
wydawcy podrzucić kukułcze jajo w postaci
własnej propozycji. W kilku przypadkach odzew był nawet pozytywny, jednak skracając
swoją opowieść do minimum – do ostatecznego wydania książki nie doszło.

felieton

z kolorowymi zdjęciami w nakładzie tysiąca
egzemplarzy stanowiłoby koszt od czterech
do pięciu tysięcy złotych. Wydawnictwa
proponują czasem zasadę współdzielenia
kosztów, rezygnując z opłat za skład czy korektę, jednak zawsze realna opłata za wydruk
spoczywa na autorze. Krótkie rozeznanie na
rynku wydawniczym nie daje żadnych złudzeń co do tego, że wydane przez debiutanta pieniądze kiedykolwiek się zwrócą (prócz
nielicznych wyjątków).

serwisy internetowe. Jeden z popularnych
portali żądał od autorów 50% prowizji od
sprzedaży netto za opublikowanie książki
na swojej stronie. Myślę, iż wielu autorów
uzna ten sposób podziału zysków za kontrowersyjny, biorąc pod uwagę fakt, ile czasu
i wysiłku musieli włożyć w stworzenie książki.
W końcu wydałem moją pozycję w jednym
z wydawnictw internetowych, które również
zastosowało popularną metodę podziału zysków fifty-fifty, jednak do tego zaoferowało
skład, korektę i, co równie ważne, promocję
książki w Internecie.

Stanąłem więc przed dylematem,
Kiedy perspektywa rychłego wydania
czy porzucić wszelką nadzieję, czy książki zaczęła się oddalać, zwróciłem uwazdobyć się na odważny krok i wydać gę na publikacje elektroniczne, popularnie
Podsumowując, uważam self-publishing
książkę samemu.
zwane e-bookami. W przypadku wydania w Internecie za bardzo ciekawą alternaTemat self–publishingu narzucił mi się
niejako samoistnie, kiedy system Google
AdWords śledząc moją mailową korespondencję z wydawcami, co chwilę wyświetlał na
ekranie komputera reklamy zachęcające do
wydania książki własnym sumptem. Muszę
jednak przyznać, że była to pokusa przelotna
i szybko rozpłynęła się pod wpływem lektury
proponowanych cenników. Wydanie mojej książki o objętości około 250 stron wraz

własnego e-booka wkład finansowy autora
ogranicza się do kosztów składu, korekty,
ewentualnie wykonania okładki i zamyka
w kwocie od pięciuset do tysiąca złotych.
W dalszym ciągu zwrot inwestycji stałby pod
dużym znakiem zapytania, jednak ewentualne straty nie byłyby już tak bolesne dla domowego budżetu. Ostatecznie do wydania
książki własnym sumptem zniechęciły mnie
nie tyle koszty, które musiałbym ponieść,
ile niekorzystne umowy oferowane przez

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!

tywę mogącą być swoistą trampoliną dla
początkujących autorów do zaistnienia na
rynku wydawniczym. Serwisy internetowe
oferujące self-publishing muszą jednak bardziej nastawić się na wypracowanie drogi do
osiągnięcia wspólnego sukcesu. Propozycji
jest wiele i można o nich dyskutować. Mnie
osobiście do self-publishingu zachęciłyby
niskie prowizje od sprzedaży, dbanie o jakość
wydawanych pozycji i co może najważniejsze
– aktywna promocja książek w Internecie.

33

www.nukat.edu.pl

Wydawca: Centrum NUKAT
Redaktor naczelna: Kamila Grzędzińska, k.grzedzinska@uw.edu.pl
Sekretarz redakcji: Aleksandra Świerk,
aleksandra.swierk@prpartner.pl
Zespół: Agnieszka Kasprzyk, a.e.kasprzyk@uw.edu.pl
Leszek Śnieżko, l.r.sniezko@uw.edu.pl
Agata Szczotka, agata.szczotka@prparntner.pl
Aleksandra Świerk, aleksandra.swierk@gmail.com
Magdalena Rowińska, m.rowinska@uw.edu.pl
Koordynacja: PR Partner, www.prpartner.pl
Projekt graficzny i skład: VIVID STUDIO, magda@vividstudio.pl
Patron:

www.tytulujednolicony.pl

