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Kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie

Biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie 

[A. Mickiewicz, Pan Tadeusz]



https://bibliografia.malopolska.pl/

• bibliografia regionalna (terytorialna)

• baza centralna

• 21 bibliotek współpracujących

• SOWA2SQL/MARC21 

• 300 tys. rekordów bibliograficznych

• własna kartoteka haseł wzorcowych

• publikacje wydane po 2000 roku



• nowe elementy opisu bibliograficznego 

• nowy sposób zapisu danych w rekordach khw

• nowe pola formatu MARC21

• łączenie kartotek formalnych i przedmiotowych

• stopniowa zamiana JHP BN na Deskryptory BN

Deskryptory BN

ZMIANY





NOWE POLA 
W REKORDACH BIBLIOGRAFICZNYCH I KHW

045 chronologia treści 034 zakodowane dane kartograficzne

046 chronologia piśmiennicza 043 kod jednostki geograficznej 

336 typ zawartości 045 chronologia (dla obszarów historycznych)

337 tryb odtwarzania 046 daty zakodowane

338 typ nośnika 368 inne atrybuty hasła tytuły

380 forma dzieła 370 miejsca powiązane 

385 przeznaczenie czytelnicze 371 miejsce siedziby

386 przynależność kulturowa 372 obszar

388 chronologia piśmiennicza 373 afiliacja

648 chronologia treści dzieła 374 zajęcie, zawód

658 ujęcie tematu 375 płeć

377 język

378 pełna nazwa osobowa



ROZWIJANE LISTY DESKRYPTORÓW



POŁĄCZONE KARTOTEKI



FORMATY DO ŚCIĄGNIĘCIA



FASETY

wytyczne z BN w  Sowie

Autor 100, 700, 800

Data wydania 008 (lub) 260 ^c

Nr Bibliografii 
Narodowej BRAK

Dodatkowe fasety w Sowie 

Rodzaj zbiorów LDR

Dostępność  
i placówka

o ile baza zawiera 
informacje o egz. 

Dodatkowe fasety w Sowie 

w Bibliografii Małopolski

Nazwa powiatu 
lub regionu 651 ^a



WYSZUKIWANIE
Hasło: Parki i ogrody (1404)
Zawężone do 
Temat: Miejsce – Kraków (843)
Rok wydania działa – 2010-2018  (500)
Temat: Park Krakowski (Kraków)  – (17)



• operacje globalne

uzupełnianie rektorów 

bibliograficznych o nowe 

pola

• operacje jednostkowe

zamiana haseł JHP 

na  Deskryptory BN

W NOWYCH REKORDACH W CAŁEJ BAZIE

• wprowadzenie nowych pól

• rozwijanie skrótów w opisie 

• dodawanie rodzaju 

współpracy

• pomijamy określniki:

− geograficzny ^z Polska

− chronologiczne 

− rzeczowe po temacie 

geograficznym

Deskryptory BN

ZMIANY



• tworzymy „kolekcję lokalną” 

rekordów, które chcemy 

poprawić

• wybieramy rodzaj operacji

• określamy paramenty zmiany

• naciskamy „Wykonaj”

opcji „Cofnij” – NIE MA



JUŻ  ZROBILIŚMY 

Uzupełniono rekordy bibliograficzne o pola 380 
(wg wartości Lider 0/6  i  0/7)

Lider /06 = e 380  ^a Mapy

Lider /07 = a lub b 380  ^a Artykuły

Lider /07 = m 380  ^a Książki

Lider /07 = s 380  ^a Czasopisma

Zamieniono określniki chronologiczne na deskryptor 

chronologiczny 

np. ^y20-21 w. 648 ^a 1901-2000

648 ^a  2001-



W  TRAKCIE…

Korekta złożonego hasła geograficznego

151 ^x (określnik jednostkowy) 150 ^a

Uzupełnienie danych w polu 045
(wg wartości określnika chronologicznego zawierającego daty roczne)

(np. klęski elementarne, konkursy 

i festiwale, wystawy) ^y2004 045 ^bd2004

Usunięcie wszystkich określników chronologicznych ^y



651 ^a Kraków (woj. małopolskie) ^x klasztor karmelitów

110 ^a Klasztor Ojców Karmelitów w Krakowie "Na Piasku" 

550 ^a Klasztor karmelitów na Piasku (Kraków ; budynek) 

550 ^a Kościół Nawiedzenia NMP na Piasku (Kraków) 



151 ^a Kraków (woj. małopolskie) ^x Wawel

151 ^a Wawel (Kraków ; wzgórze)

150 ^a Zamek Królewski na Wawelu 

(Kraków) 

150 ^a Baszta Sandomierska 

(Zamek Królewski na Wawelu ; 

Kraków) 



651 ^a Zakopane (pow. tatrzański) ^x Muzeum Karola 

Szymanowskiego "Atma" (budynek)

610 ^a Muzeum Karola Szymanowskiego "Atma" (Zakopane) 

^x obiekty i urządzenia

150 ^a Willa Atma (Zakopane)

Dwa różne

określniki przekształcają się 

w ten sam deskryptor



Dziękuję
Krystyna Kasprzyk

WBP w Krakowie
krystyna.kasprzyk@rajska.info


