
• Nazwa usługi szkoleniowej 

Szkolenie bibliotekarzy rozpoczynających wprowadzanie danych do katalogu 

centralnego NUKAT 

 

• Organizator 

Centrum NUKAT. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa 

http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=16&I

temid=7  

 

• Cele, efekty, zakres tematyczny szkolenia 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do katalogowania  w bazie 

NUKAT w oprogramowaniu Virtua. Zadaniem wykładowców jest zapoznanie 

uczestników szkolenia z merytoryczną i techniczną stroną współkatalogowania w 

katalogu NUKAT poprzez wykłady, ćwiczenia i udostępniane materiały dydaktyczne. 

Celem szkolenia jest zapoznanie z procedurami wprowadzania i modyfikowania 

danych w oprogramowaniu Virtua, które to oprogramowanie jest wykorzystywane do 

komunikacji z katalogiem NUKAT. 

Szkolenie przebiega w dwóch etapach. W pierwszej części przekazywana jest przede 

wszystkim wiedza teoretyczna, związana z zasadami tworzenia i zastosowania 

kartoteki haseł wzorcowych oraz funkcją kartoteki w systemie centralnej informacji. 

Uczestnicy zapoznają się również z organizacją pracy w katalogu NUKAT.  

Przygotowywani są do podjęcia współkatalogowania w bazie NUKAT, zarówno od 

strony stosowanych procedur, jak i zasad wprowadzania danych. Program szkolenia 

nie  obejmuje zasad katalogowania ani znajomości formatu MARC21. 

Druga część szkolenia to zajęcia praktyczne (ćwiczenia). Uczestnicy, katalogując 

odpowiednio wyselekcjonowane dokumenty, zapoznają się z technika pracy w 

oprogramowaniu Virtua oraz praktycznym wprowadzaniem i modyfikowaniem 

danych w bazie NUKAT. 

 

• Czas trwania usługi szkoleniowej 

Szkolenie trwa 57 godzin. Prowadzone jest w dwóch etapach: 

Zajęcia prowadzone w trybie on-line 40 godzin 

Zajęcia stacjonarne (ćwiczenia w bazie testowej NUKAT)  17 godzin 

 

• Miejsce i sposób odbywania szkolenia 

Zajęcia stacjonarne: sale szkoleniowe  w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. 

Dobra 56/66 

Zajęcia prowadzone zdalnie, on-line 

 

• Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniu 

W szkoleniu mogą wziąć udział wydelegowani z instytucji  macierzystych 

bibliotekarze katalogujący. Warunkiem jest wcześniejsze uczestnictwo instytucji w 



budowaniu centralnej informacji o zasobach polskich bibliotek naukowych 

(wprowadzanie do bazy NUKAT  informacji o lokalizacji dokumentu w zasobach tej 

instytucji przy pobieraniu danych bibliograficznych z katalogu NUKAT). 

Nabór na szkolenie ogłaszany jest 2 razy w roku (sesja wiosenna i jesienna). Szkolenie 

odbywa się, gdy do NUKAT wpłyną zgłoszenia z co najmniej 4 instytucji. 

 

• Limit liczby uczestników jednej edycji szkolenia 

Maksymalna liczba uczestników jednej edycji szkolenia to 10 osób. Z jednej instytucji 

mogą uczestniczyć w szkoleniu maksymalnie 3 osoby. Centrum NUKAT w miarę 

wolnych miejsc może przyjąć na szkolenie również osoby z instytucji już 

wprowadzających dane do NUKAT, jednak są to sytuacje wyjątkowe. 

W części szkolenia, która prowadzona jest zdalnie, mogą uczestniczyć wszyscy 

pracownicy danej instytucji, którzy zajmują się opracowaniem formalnym 

dokumentów. Dodatkowi słuchacze wykładów nie są rejestrowani jako pełnoprawni 

uczestnicy szkolenia, ale traktowani jako tzw. „wolni słuchacze”. 

 

• Data nadania i numer certyfikatu jakości usługi szkoleniowej  

4.07.2013 

Certyfikat nr SBP1/2013 

Ważny do: 3 lipca 2016 r. 

 


