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Działalność Upowszechniająca Naukę
W 2019 roku Biblioteka Główna WAT po raz 
pierwszy otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w ramach Dzia-
łalności Upowszechniającej Naukę (DUN) – na re-
alizację projektu (767/P-DUN/2019) pod nazwą 
„Rozbudowa oraz zwiększenie zasięgu katalogu 
komputerowego BG WAT poprzez modyfika-
cję opisów rekordów bibliograficznych czasopism 
technicznych i umieszczenie ich w Centralnym Ka-
talogu NUKAT”.

Głównym celem zadania w ramach tego projektu było 
zapewnienie powszechnego dostępu do mających war-
tość historyczną, unikatowych czasopism z zakresu m.in. 
szeroko pojętej techniki i wojskowości, będących w zbio-
rach Biblioteki Głównej WAT, poprzez modyfikację 460 
istniejących i utworzenie 40 nowych opisów bibliogra-
ficznych w zintegrowanym systemie bibliotecznym Aleph 
oraz udostępnienie ich w Centralnym Katalogu NUKAT 
i multiwyszukiwarce Primo. Zadanie to miało także po-
prawić widoczność zasobu czasopism dostępnych w BG 
WAT w zasobach ogólnoświatowych.

Podstawą powszechnego dostępu do źródeł naukowych 
jest system biblioteczno-informacyjny. W WAT system 
ten w swoim funkcjonowaniu kieruje się postanowienia-
mi Statutu Wojskowej Akademii Technicznej. Jego klu-
czowym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie 
i udostępnianie zbiorów drukowanych, elektronicznych 
oraz innych źródeł informacji niezbędnych do realiza-
cji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych. 
Istotnym elementem procesu udostępniania źródeł na-
ukowych jest zapewnienie informacji o posiadanych za-
sobach. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym 
w tym celu w Bibliotece Głównej WAT jest ogólnodo-
stępny katalog online, prowadzony w zintegrowanym 
systemie bibliotecznym Aleph, oraz multiwyszukiwarka 
Primo, dostępne poprzez stronę internetową Biblioteki 
(www.bg.wat.edu.pl). Czyni to z nich narzędzia (z me-
tainformacjami o zasobach naukowych) o zasięgu ogól-
nopolskim, a nawet – poprzez indeksowanie informacji 
w Centralnym Katalogu NUKAT oraz w bazie WorldCat 
OCLC (Online Computer Library Center) – globalnym. 
Biblioteka Główna WAT współpracuje z Centralnym Ka-
talogiem NUKAT od końca listopada 2011 r. Natomiast 
od grudnia 2015 r. pracownicy BG WAT współtworzą 
katalog, biorąc czynny udział w pracach nad uzupełnia-
niem bazy o informacje na temat wydawnictw zwartych. 
Od początku 2019 r. rozpoczęła się współpraca dotyczą-
ca katalogowania wydawnictw ciągłych.

W listopadzie 2019 r. Biblioteka Główna WAT zakoń-
czyła prace nad projektem 767/P-DUN/2019. Założenia 
zadania zostały zrealizowane. Modyfikacji poddano 460 
z 500 opisów bibliograficznych czasopism oraz utwo-
rzono 40 nowych opisów bibliograficznych w Central-
nym Katalogu NUKAT. Utworzenie ich wpisywało się 
w ramy współpracy czynnej z Centralnym Katalogu NU-
KAT i polegało na umieszczeniu w Centralnym Katalogu 
NUKAT wzorcowych opisów bibliograficznych czasopism 
w formacie MARC21, zgodnie z obowiązującą normą 

(PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa 
ciągłe). Po pojawieniu się rekordu w bazie NUKAT był 
on pobierany do bazy lokalnej (zintegrowany system bi-
blioteczny Aleph) i uzupełniany o pola lokalne. W wyni-
ku wprowadzenia 40 nowych opisów bibliograficznych, 
Centralny Katalog NUKAT i katalog BG WAT wzboga-
ciły się o informacje dotyczące 274 roczników czasopism 
i 1456 powiązanych z nimi egzemplarzy.

Współpraca bierna z Centralnym Katalogiem NUKAT 
polegała na pobraniu z niego 460 wzorcowych rekordów 
bibliograficznych do zintegrowanego systemu bibliotecz-
nego Aleph i uzupełnieniu ich o pola lokalne i symbol Bi-
blioteki (siglum WA_510). Symbol ten jest wyświetlany 
w opisie NUKAT jako nazwa biblioteki linkująca do kopii 
opisu w katalogu online BG WAT. W ten sposób użyt-
kownik Centralnego Katalogu NUKAT zyskuje informa-
cję, w których bibliotekach znajduje się dany dokument 
i jaki jest jego status udostępniania.

http://www.bg.wat.edu.pl
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Do wszystkich rekordów (40 nowych oraz 460 zmodyfi-
kowanych) zostało dodane lub skorygowane niesformali-
zowane pole 866. Dzięki temu w katalogu BG WAT jest 
widoczny zasób każdego tytułu. Dodatkowo wszystkie 
rekordy zostały wzbogacone o hasła przedmiotowe (we-
dług KHW – Kartoteki Haseł Wzorcowych). Jest to o tyle 
istotne, że Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych, two-
rzona przez biblioteki współpracujące z Centralnym Ka-
talogiem NUKAT, gwarantuje poprawność i jednolitość 
haseł stosowanych w opisach dokumentów. Dzięki temu 
rekordy można efektywniej wyszukać poprzez wdrożoną 
w Bibliotece Głównej WAT multiwyszukiwarkę PRIMO, 
która dostępna jest w otwartym Internecie. Dodatko-
wo – poprzez udostępnienie tych opisów bibliograficz-
nych w Centralnym Katalogu NUKAT, jak wspomnia-
no wyżej – informacja jest widoczna także w zasobach 
światowych. Centralny Katalog NUKAT współpracuje 
z bazą OCLC, dzięki czemu jego zasoby prezentowane 
są w największym międzynarodowym katalogu central-
nym WorldCat (worldcat.org).

Każdy rekord bibliograficzny sporządzany w ramach 
współpracy z Centralnym Katalogiem NUKAT był two-
rzony tylko raz, w bazie NUKAT. Gotowy (opracowany) 
rekord może być pobrany do katalogów lokalnych przez 
ponad 180 współpracujących bibliotek. Taka organizacja 
pracy umożliwia eliminowanie jej niepotrzebnego powie-
lania, usprawnia i przyspiesza katalogowanie we współ-
pracujących bibliotekach. Dodatkowo każda biblioteka, 
która skopiowała rekord z Centralnego Katalogu NU-
KAT staje się kolejnym punktem dostępu do informacji 
o zbiorach różnych bibliotek, co zwiększa zasięg infor-
macyjny katalogów bibliotecznych. W ten sposób użyt-
kownik, który odszuka w Centralnym Katalogu NUKAT
dany opis, ma możliwość poruszania się między wszyst-
kimi rekordami na dany temat, bez konieczności powta-
rzania zapytań.

Zrealizowane zadanie pozwoliło na dostarczenie użytkow-
nikom bezpłatnego źródła informacji o czasopismach bę-
dących w zbiorach BG WAT, a tym samym – zwiększenie 
dostępu do informacji o zbiorach BG WAT, co w konse-
kwencji bez wątpienia przełoży się na lepsze wykorzy-
stanie księgozbioru BG WAT oraz zwiększy popularyza-
cję osiągnięć naukowych. Przewidywany krąg odbiorców 
metadanych opisowych to naukowcy, studenci, historycy 
wojskowości, którzy mają nieograniczony dostęp, z jedne-
go miejsca, do zasobów Biblioteki Głównej WAT (24/7).

Prace katalogowe zostały przeprowadzone w zintegro-
wanym systemie bibliotecznym Aleph. Opracowane re-
kordy, z informacją na temat zasobów biblioteki, zostały 
udostępnione poprzez katalog online (https://aleph.wat.
edu.pl/F? RN=371618523) oraz multiwyszukiwarkę Primo 
(https://aleph.wat.edu.pl/F? RN=371618523).

Realizacja zadania wpisuje się w proces zwiększania za-
sięgu informacji katalogowej online oraz poszerzanie 
kręgu odbiorców poprzez retrospektywne opracowanie 
zasobów bibliotecznych Biblioteki Głównej WAT. Jest 
to niezwykle istotny etap prac, ponieważ czasopisma 
stanowią ważny element zasobu bibliotecznego Biblio-
teki Głównej WAT, a także zasobu bibliotecznego kraju 
w zakresie takich dziedzin naukowych jak: chemia, fizy-
ka, nauki techniczne, matematyka, nauki wojskowe, na-
uki o ziemi. W związku z tym niezmiernie ważne było, 
aby podjąć zadania zmierzające do upowszechnienia in-
formacji o tych czasopismach, które – oprócz wartości 
merytorycznej z zakresu techniki – mają niewątpliwie 
wartość historyczną. Zadanie to było pierwszym etapem 
rozbudowywania internetowego katalogu czasopism BG 
WAT oraz Centralnego Katalogu NUKAT. W kolejnych 
latach planowany jest następny etap prac, tak aby cały 
zasób czasopism był dostępny globalnie.
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