
NAZWA ZADANIA: Kontynuacja rozbudowy bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy analityczne artykułów z czasopism ogólnopolskich i 

regionalnych z rozszerzeniem o opracowania zamieszczone w publikacjach zwartych (zbiorowych) 

dotyczących historii szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 

roku – etap II - zadanie finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 

TERMIN REALIZACJI: 2 stycznia 2019 r. - 31 grudzień 2020 r.  

 

WYKONAWCA PROJEKTU: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka 

Uniwersytecka 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 156 285,00,00 zł 

 
KWOTA  DOFINANSOWANIA MNISW (DUN) – 135 900,00 zł 

 

W ramach zadania powstanie 5000 bibliograficznych rekordów analitycznych wraz z niezbędnymi 

do ich obsługi rekordami haseł wzorcowych (khw) a rekordy zostaną opatrzone opisem rzeczowym 

w języku haseł przedmiotowych KABA. Każdy artykuł i opracowanie wykonane zostanie z 

autopsji w formularzu MARC zgodnie z zasadami współpracy z Centrum NUKAT. Informacja o 

zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej UJK stanie się widoczna  nie tylko w katalogu centralnym 

NUKAT, w katalogu BU UJK, ale także w zasobach światowych, ponieważ opisy publikacji z bazy 

NUKAT przekazywane są do największego międzynarodowego katalogu centralnego – katalogu 

WorldCat, gdzie będą mogły zostać wyszukane przez użytkowników z całego świata, a także 

pobrane przez biblioteki zagraniczne. 

 

Zadanie jest kontynuacją realizowanego projektu w latach 2017 - 2018. I etap otrzymał dofinansowanie 

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę. 
 

 

CEL OGÓLNY 

 

Rozbudowa istniejącej w komputerowym katalogu BU UJK bibliografii przedmiotowej 

artykułów z czasopism i rozszerzenie jej o opracowania z wydawnictw zwartych. Baza 

stanowi źródło informacji dla badaczy historii politycznej, gospodarczej, religijnej, 

obyczajowej, kulturalnej, itp. regionu świętokrzyskiego. Projekt umożliwi dostęp przez 

katalog online do informacji o opublikowanych artykułach i opracowaniach pozwalając 

na pełne ich wykorzystanie dla celów badawczo-informacyjnych. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

 Opracowanie 5000 bibliograficznych artykułów z czasopism i opracowań z wydawnictw 

zwartych, powiązanie ich z tytułem głównym. 

http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/


 Wprowadzenie  do  obiegu  naukowego  artykułów i opracowań z wydawnictw zwartych, 

stanowiących wyniki badań nad dziejami regionu świętokrzyskiego zamieszczonych  

|w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, jak również wydawnictwach zwartych. 

 Wspieranie idei tworzenia nowoczesnych katalogów online poprzez wzrost wartości 

informacyjnej katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach oraz Katalogu Centralnego NUKAT. 

 Powiększenie  bazy  rekordów  bibliograficznych  i  bazy  rekordów  haseł  wzorcowych 

będących kopiami katalogu centralnego NUKAT w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 Zwiększenie  potencjału naukowo-badawczego szkół wyższych, poprawa jakości kształcenia  

i dostępu do wiedzy, w tym: nowa oferta dla wypożyczalni międzybibliotecznych w Polsce, 

wzrost atrakcyjności literatury oferowanej użytkownikowi/ pracownikowi naukowemu  

i  dydaktycznemu przez Bibliotekę. 

 Powiększenie  wyodrębnionej bazy/kolekcji artykułów z czasopism dostępnej na stronach 

BUK o nowe rekordy analityczne z możliwością wyszukiwania poprzez szczegółowe hasła 

przedmiotowe i hasła wzorcowe. 

 

REZULTATY 

 

 Zwiększenie istniejącej  bazy o 5000 bibliograficznych rekordów analitycznych. 

 
 Powiększenie ogólnej ilości rekordów pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki 

Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu centralnym NUKAT. 

 

 Posadowienie na serwerze BUK pełnego wykazu tytułów opracowanych artykułów  

i opracowań z wydaw. zwartych z możliwością wyszukiwania poprzez hasła przedmiotowe, 

autorskie i tytuły z odsyłaczem do tytułu głównego. 

 
ETAPY ZADANIA 

 

Etap pierwszy:  kwerenda naukowa 

 

 wykonanie kwerendy Bibliografii Zawartości Czasopism i kwerendy czasopism ogólnopolskich  

i regionalnych i wydawnictw zwartych pod kątem wyszukania artykułów i opracowań 

dotyczących zadania. 

 wykonanie kwerendy w bazie danych w celu weryfikacji poprawności powiązań systemowych  

i spójności dla nowo powstałych 5 000 rekordów analitycznych i rekordów kartoteki haseł 

wzorcowych w celu utworzenia bazy logicznej w formie kolekcji rekordów przedmiotowych, 

dostępnej poprzez internetowy katalog Aleph. Baza logiczna stanowić będzie rodzaj filtrowania 

przed wyszukaniem/przegladaniem. 

 



Etap drugi: opracowanie formalne artykułów i opracowań z wydawnictw zwartych 

 

 tworzenie bibliograficznych rekordów analitycznych; 

 tworzenie rekordów haseł wzorcowych; 

 zapisywanie utworzonych rekordów w buforze systemu Virtua w odpowiednim statusie, 

zgodnie z rodzajem rekordu; 

 kopiowanie zatwierdzonych rekordów z katalogu centralnego NUKAT do katalogu lokalnego 

Biblioteki; 

 tworzenie powiązań w systemie Aleph pomiędzy rekordami analitycznymi a bibliograficznymi 

rekordami czasopism. 

 

Etap trzeci: opracowanie rzeczowe artykułów 

 

 tworzenie rekordów haseł wzorcowych jhp KABA i haseł rozwiniętych; 

 zapisywanie utworzonych rekordów w buforze systemu Virtua w odpowiednim statusie, zgodnie 

z rodzajem rekordu; 

 powiązanie haseł wzorcowych jhp KABA z rekordami analitycznymi artykułów i publikacji  

z wydawnictw zwartych w systemie VIRTUA. 

 

ZESPÓŁ 

 

Kierownik naukowy – mgr Andrzej Antoniak 

Kwerenda naukowa – mgr Ewa Brąś, mgr Marcin Gabryś, mgr Marcin Zegadło,  

Opracowanie formalne artykułów – mgr Edyta Brylska-Szmidt, mgr Małgorzata Guldon,  

                                                             mgr Ewa Rutkiewicz  

Opracowanie rzeczowe artykułów – mgr Magdalena Cieślik, mgr Anna Klimaszewska,  

                                                              mgr Wioletta Kowalik, mgr Justyna Regulska.  

 

 

 
Zadanie finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 


