
Lokalne systemy klasyfikacji zbiorów 

funkcjonujące w Bibliotece Głównej 

 i bibliotekach specjalistycznych 

Uniwersytetu Opolskiego 

Danuta Szewczyk-Kłos 
 

XV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych  

Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej  

Biblioteka Narodowa, 13 września 2013 r.  



Agenda prezentacji 

• System biblioteczno-informacyjny 

Uniwersytetu Opolskiego 

• Terminologia oraz cele klasyfikacji 

• Informacja o lokalizacji i klasyfikacji 

dokumentów w katalogu Aleph 

• Lokalna klasyfikacja zbiorów w Czytelni 

Biblioteki Głównej 

• Lokalne klasyfikacje zbiorów 

   w bibliotekach specjalistycznych 

 



Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej  

Uniwersytetu Opolskiego  



Katalogowanie 
Opracowanie dokumentu z wykorzystaniem cech  

wydawniczo-formalnych 

Strefy opisu: 

-   Autor 

- Tytuł 

- Nazwa wydawcy 

- Miejsce wydania 

- Forma wydawnicza 

- Objętość 

- Format 

- ISBN 

 

 

 

   „Szaleństwo katalogowania” 

tytuł książki Umberto Eco 

 w tłumaczeniu T. Kwietnia 

 



Terminologia klasyfikacji 

• Klasyfikowanie¹ 

Proces charakteryzowania treści dokumentów 

za pomocą symboli zaczerpniętych z tablic 

klasyfikacji, indeksowanie w klasyfikacji    

• Przydział, przydzielenie² 

Zaliczenie dokumentów do określonych działów 

i poddziałów w klasyfikacji albo uwidocznianie 

ich pod różnymi hasłami przedmiotowymi  
¹ Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Zb. Gruszka, przy 

współpr. H. Tadeusiewicz, Nauka – Dydaktyka – Praktyka, SBP, 

Warszawa 2011, s. 150. 

² Tamże, s. 282. 

 



Klasyfikacja zbioru książek (…) może oznaczać: 

1. Podział na grupy wg wspólnych cech 

 

2.   Schemat działów i poddziałów (tablice 
klasyfikacyjne) 

 

3. Wyznaczenie dokumentowi właściwego miejsca  

      w schemacie klasyfikacyjnym, tj. oznaczenie      

      przydziału rzeczowego 

 

4. Zespół wiadomości, wiedzę o porządkowaniu  

         zbiorów dokumentów wg treści     
 

 

 

Klasyfikacja. W: Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971. 



Katalog systematyczny 

Katalog systematyczny – typ katalogu rzeczowego  

grupujący opisy książek i innych dokumentów w obrębie  

działów naczelnych, poddziałów i klas dalszych stopni,  

z zachowaniem pomiędzy nimi określonego porządku  

i wzajemnej łączności. 

 

Katalog systematyczny należy do najstarszych historycznie.  

 

Katalog systematyczny odwzorowywał ustawienie zbiorów.  

 
D. Grabowska, Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych. Zarys 

Problematyki, CEBID, Warszawa 2003, s. 19. 



DEKLARACJA  MIĘDZYNARODOWYCH 

 ZASAD  KATALOGOWANIA 

 

1. Zakres  

Zasady zawarte w Deklaracji mają służyć jako wytyczne 

tworzenia przepisów katalogowania. 

 

2. Postanowienia ogólne 

Tworzenie przepisów katalogowania porządkuje kilka zasad.  

 

Najważniejszą z nich jest wygoda użytkownika.     



DEKLARACJA  MIĘDZYNARODOWYCH 

 ZASAD  KATALOGOWANIA 

 

http://www.bn.org.pl/download/document/1270034955.pdf 

Tłumaczenie: Magdalena Krynicka, Biblioteka Narodowa 

http://www.bn.org.pl/download/document/1270034955.pdf


Przykład rekordu bibliograficznego MARC – moduł 

opracowania zbiorów w systemie Aleph 

 



Przykład rekordu bibliograficznego katalogu 

Aleph 

 



Przykład rekordu bibliograficznego MARC 21  

Pola 650 9 – hasło przedmiotowe JHP BN 

Pole 695 – klasyfikacja lokalna czytelni 

 



 



 



 



 



Czytelnia Biblioteki Głównej 

Liczba wol. książek w wolnym dostępie – 12 548 

Liczba wol. księgozbioru lektoryjnego –  200 424 

Liczba tytułów czasopism – 1 558  



Lokalna klasyfikacja zbiorów Czytelni  

Biblioteki Głównej   



Lokalna klasyfikacja zbiorów Czytelni 

 Biblioteki Głównej 



Lokalna klasyfikacja zbiorów Czytelni 

 Biblioteki Głównej 



Biblioteka Wydziału Filologicznego 

Liczba zainwentaryzowanych zbiorów – 54 687 wol. 

Liczba zbiorów w wolnym dostępie – około 26  000 wol. 



 

W BWF funkcjonują trzy lokalne systemy klasyfikacji zbiorów 

 



 



Wyszukiwanie informacji o zbiorach oraz ich 

lokalizacji w Bibliotece Wydziału Filologicznego 

 



 

 

Wykaz działów do klasyfikacji zbiorów Biblioteki 

Wydziału Filologicznego 

Zbiory z zakresu filologii angielskiej 

  

 



Przykład rozmieszczenia zbiorów  

z zakresu filologii angielskiej 



 



 

Liczba zbiorów w wolnym dostępie 104 381 wol. 



 



 



 



Przykład wprowadzania danych do rekordu 

bibliograficznego z informacją o lokalizacji zbiorów BWT  



 



Przykład klasyfikacji i oznaczenia działów 

zbiorów zwartych w BWT 





Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji 

 

Zbiory zwarte – 29 947 wol. w wolnym dostępie   

Biblioteka Wydziału  Ekonomii  – pole 696 

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji – pole 697 

Międzyinstytutowa Biblioteka  Pedagogiki – pole698 

Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Socjologii  

i Filozofii – pole 699 



 



Informacja o lokalizacji zbiorów dostępnych  

w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji 



Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii 

 i Socjologii  

 

Zbiory zwarte – 24 998 wol. 

Zbiory w wolnym dostępie – 13 500 wol. 



Informacja o lokalizacji zbiorów 

w Międzyinstytutowej Bibliotece  

Politologii, Filozofii i Socjologii  



Podsumowanie 

Klasyfikacja lokalna: 

•  dostosowana do potrzeb i zadań naukowo- 

    -dydaktycznych, 

• opracowana przy udziale nauczycieli 

akademickich, 

• konstrukcja oparta na otwartej strukturze, 

• funkcjonalna, odchodząca od sformalizowanych 

układów słowników haseł przedmiotowych, 

• przyjazna użytkownikom i dostosowana do ich 

potrzeb korzystania ze zbiorów w wolnym dostępie. 



 

    Dziękuję za uwagę 

Danuta Szewczyk-Kłos  

danuta@uni.opole.pl 

 


