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Plan prezentacji

▪ Serwis przepisy.bn.org.pl, typy publikacji

▪ Kolejność powstawania przepisów katalogowania Biblioteki Narodowej dla 

poszczególnych typów publikacji

▪ Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania w odniesieniu do przepisów 

katalogowania

▪ Punkt wyjścia i podstawowe przesłanki dla przepisów katalogowania 

Biblioteki Narodowej

▪ Najważniejsze zmiany w przepisach katalogowania Biblioteki Narodowej



















































































































Typy publikacji

1. książki

2. artykuły

3. czasopisma

4. mapy

5. ikonografia

6. nuty

7. nagrania dźwiękowe

8. filmy

9. starodruki

10. rękopisy

11. druki ulotne

12. publikacje elektroniczne
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Typy publikacji

1. książki
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7. nagrania dźwiękowe

8. filmy
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12. publikacje elektroniczne

publikacja – dzieło zwielokrotnione dowolną techniką
w celu rozpowszechnienia lub przekazane do biblioteki 
w celu udostępniania



Książka rozumiana szeroko

Normą jest dzisiaj jednoczesne publikowanie przez wydawców książki papierowej 

(drukowanej), e-booka i audiobooka. 

W przepisach katalogowania dla książek zdecydowano się zawrzeć postanowienia 

dotyczące wszystkich form wydawniczych książki (w kategoriach rynku wydawniczego 

— wszystkich form produktu), niezależnie od nośnika, formy zapisu, sposobu prezentacji 

treści zawartych w książce.
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Typy publikacji

1. książki – książki drukowane, audiobooki, e-booki

2. artykuły – artykuły z czasopism, z prac zbiorowych

3. czasopisma

4. mapy – mapy na arkuszach, atlasy, globusy

5. ikonografia – grafiki, rysunki, fotografie

6. nuty  

7. nagrania dźwiękowe – muzyczne, niemuzyczne, rejestracje dźwiękowe

8. filmy – filmy, seriale, rejestracje filmowe i wideo

9. starodruki

10. rękopisy

11. druki ulotne

12. publikacje elektroniczne – dostępne lokalnie, dostępne zdalnie

publikacja – dzieło zwielokrotnione dowolną techniką
w celu rozpowszechnienia lub przekazane do biblioteki 
w celu udostępniania



Kolejność powstawania Przepisów katalogowania

1. Przepisy katalogowania dla książek drukowanych.

2. Na ich podstawie przepisy dla poszczególnych typów publikacji: 

• artykuły • ikonografia • filmy • druki ulotne

• czasopisma • nuty • starodruki      • elektroniczne

• mapy • nagrania • rękopisy

3. Przepisy dla książek drukowanych zostały uzupełnione o specyficzne zasady 

dotyczące audiobooków i e-booków przejęte z przepisów katalogowania dla 

nagrań dźwiękowych i publikacji elektronicznych.















Najważniejsze zmiany przez pryzmat Deklaracji zasad katalogowania

1. Rezygnacja ze stosowania skrótów.

2. Rezygnacja z reguły wyliczania do 3 elementów.

3. Rezygnacja z poprawiania i komentowania błędów w miejscu ich wystąpienia.

4. Wprowadzenie reguły „bierz, co widzisz”.

5. Przejmowanie nazw osób i instytucji wraz z towarzyszącymi im określeniami.

6. Podawanie afiliacji autorów.

7. Uwzględnianie oznaczenia pierwszego wydania.



Zasady paryskie (1961)

1. Deklaracja przyjęta w 1961 r.

2. Gdzie? – Międzynarodowa Konferencja IFLA na temat zasad katalogowania.

3. Dotyczą książek drukowanych i innych materiałów bibliotecznych „mających 

podobne cechy”.

4. Fundament międzynarodowej standaryzacji katalogowania:

▪ większość przepisów katalogowania, które od tego momentu 

opracowano na całym świecie odwołuje się do Zasad paryskich.



Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania (2009)

1. Ponad 50 lat później, na początku XXI w. 

2. W dobie:

▪ zmian technologicznych w katalogowaniu

▪ nowych typów publikacji

▪ katalogów online.

3. IFLA rewiduje Zasady paryskie i opracowuje nową deklarację zasad katalogowania 

(opublikowana w 2009 r.)

▪ Deklaracja ma zastosowanie do katalogów online bibliotek i innych instytucji.



Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania (2009)

Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania –

Statement of International CataloguingPrinciples (ICP) z 2009 r. 

zastąpiła Zasady paryskie z 1961 r. i znacznie poszerzyła ich zakres:

▪ obejmuje wszystkie typy publikacji

▪ omawia wybór i formę punktów dostępu

▪ omawia wszystkie aspekty danych bibliograficznych i wzorcowych 

występujących w katalogach bibliotecznych.



Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania (2009)

Poza zasadami ogólnymi i określeniem roli katalogu w Deklaracji

międzynarodowych zasad katalogowania zawarto również:

▪ przepisy przewodnie, które powinny być uwzględnione 

w międzynarodowych zasadach katalogowania

▪ wskazówki dotyczące wyszukiwania i pozyskiwania danych.



Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania (2016)

Deklaracja z 2009 r. została poddana przeglądowi i zaktualizowana w 2014 i 2015 r. 

oraz zatwierdzona w 2016 r. Edycja Deklaracji z 2016 r. uwzględnia:

▪ nowe kategorie użytkowników

▪ środowisko otwartego dostępu

▪ interoperacyjność i dostępność danych oraz narzędzi wyszukiwawczych

▪ znaczącą zmianę zachowań użytkowników.



ICP – słownik terminologiczny

Słownik zawiera terminy zastosowane w Deklaracji międzynarodowych zasad 

katalogowania (ICP), którym nadano znaczenie specyficzne dla tego dokumentu 

(różniące się od typowych definicji słownikowych). 

Przedstawiono także kilka terminów istotnych dla zrozumienia Deklaracji.



ICP – słownik terminologiczny

dane bibliograficzne – dane opisujące obiekt bibliograficzny i umożliwiające 

dostęp do niego 

obiekt bibliograficzny – jednostka (materialna lub niematerialna) zawierająca 

wytwory działalności intelektualnej i/lub artystycznej

podmiot odpowiedzialny – jednostka (osoba, rodzina lub ciało zbiorowe) pozostająca 

w relacji odpowiedzialności z dziełem, realizacją, materializacją lub egzemplarzem

twórca – osoba, rodzina lub ciało zbiorowe odpowiedzialne za intelektualną i/lub 

artystyczną treść dzieła
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ICP – opis bibliograficzny

1. Zasadniczo dla każdej materializacji powinno się utworzyć odrębny 

opis bibliograficzny.

2. Opis bibliograficzny zazwyczaj powinien opierać się na egzemplarzu 

jako reprezentancie materializacji. 

Opis może zawierać atrybuty lub odsyłać do atrybutów właściwych 

dla egzemplarza oraz do urzeczywistnionego dzieła i realizacji.

3. Dane opisu formalnego powinny być tworzone zgodnie ze standardami 

międzynarodowymi. 



ICP – opis bibliograficzny

Dla społeczności bibliotekarskiej takim standardem jest Międzynarodowy 

Znormalizowany Opis Bibliograficzny (ISBD). 

W przypadku opierania się na innym standardzie powinno się dążyć do 

zapewnienia otwartego dostępu do opublikowanych mapowań pomiędzy 

stosowanym standardem a ISBD w celu podniesienia interoperacyjności 

i zapewnienia możliwości ponownego użycia danych bibliograficznych.

4. Opisy mogą być tworzone na różnych poziomach szczegółowości, w zależności 

od przeznaczenia danego katalogu lub zbioru danych bibliograficznych. 

Użytkownik powinien otrzymać informację o zastosowanym poziomie 

szczegółowości.



ICP – opis bibliograficzny

W katalogowaniu powinno się uwzględniać jednostki, atrybuty i relacje zgodnie 

z ich definicjami zawartymi w konceptualnych modelach uniwersum bibliograficznego. 

Modele konceptualne rozważane w tym zakresie to: 

▪ Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)

▪ Functional Requirements for Authority Data (FRAD) 

▪ Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD).



ICP – cele i funkcje katalogu

Ten rozdział Deklaracji międzynarodowych zasad katalogowania (ICP) obejmuje 5 

punktów.

Katalog powinien być skutecznym i wydajnym narzędziem pozwalającym użytkownikowi:

▪ odnaleźć obiekty bibliograficzne w zbiorze informacji

▪ zidentyfikować obiekt bibliograficzny lub podmiot odpowiedzialny

▪ wybrać obiekt bibliograficzny odpowiadający potrzebom użytkownika

▪ otrzymać lub uzyskać dostęp do opisanego egzemplarza

▪ eksplorować i poruszać się po katalogu oraz poza katalogiem.



ICP – cele i funkcje katalogu

Z punktu widzenia przepisów katalogowania najważniejszy jest punkt 2.:

zidentyfikować obiekt bibliograficzny lub podmiot odpowiedzialny,

to znaczy:

▪ stwierdzić, że opisana jednostka odpowiada jednostce poszukiwanej

▪ lub rozróżnić dwie lub więcej jednostek o podobnych cechach.



Zasady ogólne ICP

Deklaracja międzynarodowych zasad katalogowania (ICP) odwołuje się do ważnych, 

światowych tradycji katalogowania oraz do modeli wymagań funkcjonalnych.

Najistotniejszą z zasad jest wygoda użytkownika. 

Kolejność dalszych punktów (2 – 13) nie wynika z ich znaczenia.

Jeśli występuje sprzeczność pomiędzy poszczególnymi punktami, pierwszeństwo 

powinna uzyskać zasada interoperacyjności.



Zasady ogólne ICP

1. Wygoda użytkownika. Powinno się dołożyć wszelkich starań, aby dane były 

zrozumiałe i wygodne dla użytkowników. 

Wyraz „użytkownik” oznacza każdego, kto przeszukuje katalog oraz wykorzystuje 

dane bibliograficzne. 

2. Powszechność użycia

Słownictwo stosowane w opisach powinno być zgodne ze słownictwem stosowanym 

przez większość użytkowników.

3. Reprezentatywność

Opis powinien odzwierciedlać cechy prezentowane przez obiekt bibliograficzny.

4. Wierność

Dane bibliograficzne i wzorcowe powinny wiernie przedstawiać opisywaną jednostkę.



Zasady ogólne ICP

5. Wystarczalność i niezbędność

Powinno się uwzględnić elementy danych niezbędne do: 

▪ ułatwienia dostępu wszystkim kategoriom użytkowników

– w tym użytkownikom o szczególnych potrzebach informacyjnych

▪ realizowania celów i funkcji katalogu

▪ opisu lub identyfikacji jednostek.

6. Znaczenie

Dane powinny być bibliograficznie znaczące, istotne i powinny umożliwiać 

rozróżnienie pomiędzy jednostkami.



Zasady ogólne ICP

7. Ekonomia

Jeśli istnieją różne drogi do osiągnięcia celu, powinno się wybrać tę, 

która jest najbardziej korzystna i praktyczna (tj. umożliwia osiągnięcie 

celu najniższym kosztem lub najprostszą metodą).

8. Spójność i standaryzacja

W celu osiągnięcia spójności opisy powinny być ustandaryzowane w możliwie 

najpełniejszym zakresie. 

9. Integralność [integracja]

Opisy wszystkich typów publikacji powinny być w możliwie najpełniejszym 

zakresie oparte na wspólnych zasadach.



Zasady ogólne ICP

10. Interoperacyjność

Powinno się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić udostępnienie, wymianę 

oraz możliwość ponownego wykorzystania danych bibliograficznych w ramach 

społeczności bibliotecznej oraz poza nią. 

W celu wymiany oraz wyszukiwania danych szczególnie zaleca się stosowanie 

słownictwa ułatwiającego tłumaczenie automatyczne i ujednoznacznienie.

11. Otwartość

Ograniczenia nałożone na dane powinny zostać zminimalizowane dla pełnej 

transparentności i zgodności z zasadami Otwartego Dostępu. Powinno się 

precyzyjnie informować o wszelkich ograniczeniach w dostępie do danych.



Zasady ogólne ICP

12. Dostępność

Dostęp do danych bibliograficznych powinien być zgodny z międzynarodowymi 

standardami dostępności zalecanymi przez IFLA.

13. Racjonalność

Poszczególne postanowienia przepisów katalogowania powinny dać się 

uzasadnić i być niearbitralne. 

Jeżeli w określonych sytuacjach nie można przestrzegać wszystkich zasad, 

powinno się znaleźć uzasadnione, praktyczne rozwiązania i wyjaśnić motywy 

ich przyjęcia.



Punkt wyjścia

1. Dotychczasowa praktyka katalogowania Biblioteki Narodowej.

2. Zasady i wytyczne zawarte w skonsolidowanym wydaniu ISBD.

3. Niektóre rozwiązania przyjęte w standardzie RDA*:

▪ rezygnacja ze stosowania skrótów

▪ rezygnacja z reguły wyliczania do 3 elementów

▪ rezygnacja z komentowania błędów w miejscu ich wystąpienia

▪ wprowadzenie reguły „bierz, co widzisz”.

_________

* Rozwiązania te są zgodne z zaleceniami ICP.



Podstawowe przesłanki

1. Potrzeby użytkowników

- czytelność, zrozumiałość opisów

- dane różnego rodzaju (różne potrzeby informacyjne różnych użytkowników)

2. Potrzeby Biblioteki Narodowej

- urzędowa rejestracja bibliograficzna

- publikowanie Bibliografii narodowej

3. Środowisko katalogowania (format MARC 21)

- np. pole 246 a uwagi dotyczące tytułu

4. Narzędzia wyszukiwawcze (wyszukiwanie danych w katalogu)

- np. data wydania w polu 260 i w polach kodowanych



Najważniejsze zmiany przez pryzmat ICP

1. Rezygnacja ze stosowania skrótów.

2. Rezygnacja z reguły wyliczania do 3 elementów.

3. Rezygnacja z poprawiania i komentowania błędów w miejscu ich wystąpienia.

4. Wprowadzenie reguły „bierz, co widzisz”.

5. Przejmowanie nazw osób i instytucji wraz z towarzyszącymi im określeniami.

6. Podawanie afiliacji autorów.

7. Uwzględnianie oznaczenia pierwszego wydania.



Rezygnacja ze stosowania skrótów – wyjątki



Rezygnacja ze stosowania skrótów – wyjątki

1. Oznaczenie części w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.



Rezygnacja ze stosowania skrótów – wyjątki

1. Oznaczenie części w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.

- Bibliografia polska XIX stulecia. T. 6, Litera E / Karol Estreicher ; Polska Akademia Nauk

- Krzyżacy. Cz. 1-2 / Henryk Sienkiewicz



Rezygnacja ze stosowania skrótów – wyjątki

1. Oznaczenie części w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.

- Bibliografia polska XIX stulecia. T. 6, Litera E / Karol Estreicher ; Polska Akademia Nauk

- Krzyżacy. Cz. 1-2 / Henryk Sienkiewicz

2. Oznaczenie części w strefie serii i publikacji wielotomowej.



Rezygnacja ze stosowania skrótów – wyjątki

1. Oznaczenie części w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.

- Bibliografia polska XIX stulecia. T. 6, Litera E / Karol Estreicher ; Polska Akademia Nauk

- Krzyżacy. Cz. 1-2 / Henryk Sienkiewicz

2. Oznaczenie części w strefie serii i publikacji wielotomowej.

- (Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka ; z. 21)

- (Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ; seria 15, 1)
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1. Oznaczenie części w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.
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[Strefa uwag: Strona 299 błędnie oznaczona jako 253.]
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