ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ • 2017 • TOM XLVIII • s. 107–130

MARZENA PRZYBYSZ

Opracowanie artykułów
z gazet i tygodników polskich
w Bibliotece Narodowej

Wprowadzenie
Od 2006 roku pracownicy Biblioteki Narodowej opracowują artykuły z gazet
i tygodników we współpracy z pracownikami bibliotek publicznych¹. Z Biblioteką
Narodową aktualnie współpracują w tym zakresie wojewódzkie biblioteki
publiczne (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa,
Zielona Góra) i biblioteki pedagogiczne (Toruń, Zamość). Każdy rekord bibliograﬁczny oznaczony jest siglum danej biblioteki. Za terminowość, dobór materiałów oraz poprawność opisów odpowiadają autorzy rekordów bibliograﬁcznych.
Aktualnie rejestrowane są:
• dzienniki: „Dziennik Gazeta Prawna”, „Dziennik Trybuna”, „Gazeta Wyborcza”, „Nasz Dziennik”, „Polska” (Metropolia Warszawska), „Puls Biznesu”,
„Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” (Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin,
Poznań, Zielona Góra);
1 J. Rowińska, A. Wilska, Wspólna Baza Artykułów i Gazet z Tygodników w Millenium, „Bibliotekarz”
2014, nr 6, s. 4–7.
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•

tygodniki: „Do Rzeczy”, „Forum”, „Gazeta Polska”, „Głos Nauczycielski”,
„Myśl Polska”, „Najwyższy Czas”, „Newsweek Polska”, „Niedziela”, „Polityka”, „Przegląd”, „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Powszechny”, „W Sieci”,
„Wprost”, „Źródło. Tygodnik Rodzin Katolickich”, dodatki do „Gazety Wyborczej”: „Gazeta Stołeczna”, „Wysokie Obcasy”, „Ale Historia”, „Duży
Format”.

Rekordy bibliograﬁczne są tworzone codziennie, w trybie 24 godzinnym, wobec
czego Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników powiększa się dynamicznie. W 2016 roku utworzono ponad 32 tysięcy rekordów bibliograﬁcznych,
w tym biblioteki współpracujące wprowadziły blisko 27 tysięcy opisów bibliograﬁcznych. W katalogu bibliotecznym rekordy bibliograﬁczne wyróżnione są
poprzez lokalizację: bzczp. Artykuły z gazet i tygodników polskich. W Zakładzie
Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej jest prowadzona na bieżąco merytoryczna kontrola nad wprowadzanym materiałem oraz tworzone są
brakujące rekordy wzorcowe.
Wszystkie opisy skatalogowanych artykułów z gazet i tygodników dostępne
są w katalogu Biblioteki Narodowej. Opisy bibliograﬁczne sporządzane są w formacie MARC 21 w systemie informatycznym Sierra, zgodnie z przyjętymi normami bibliograﬁcznymi².

Wybrane przykłady zastosowania
Deskryptorów Biblioteki Narodowej
Aby poprawić funkcjonalność wyszukiwania w bazie, w związku z przejściem
przez Bibliotekę Narodową z Języka Haseł Przedmiotowych BN na Deskryptory
BN (uproszczenie słownictwa, likwidacja składni, atomizacja danych w opisie bibliograﬁcznym, łatwiejsze, z punktu widzenia użytkownika budowanie
zapytań wyszukiwawczych w systemach fasetowych)³, w 2016 i 2017 roku
wprowadzono zmiany we Wspólnej Bazie Artykułów z Gazet i Tygodników
2 Zgodnie z normą PN-N-001152-2 – opis bibliograficzny wydawnictw ciągłych, oraz jej interpretacją
zawartą w: M. Janowska, Opis bibliograficzny artykułów: (interpretacja postanowień PN-N-01152), Warszawa
1997, alfabety niełacińskie zapisywane są zgodnie z obowiązującymi normami.
3 M. Cichoń, K. Kalinowski, G. Federowicz, Katalogowanie oparte na encjach, „Rocznik Biblioteki
Narodowej” 2014, t. 45, s. 151–200 – http://www.bn.org.pl/download/document/1439460877.pdf [dostęp: 19.12.2017]; J. Kalinowski, Deskryptory Biblioteki Narodowej: narzędzie opracowania zbiorów bibliotecznych w dobie sieci semantycznej, „Bibliotekarz” 2015, nr 6, s. 4–9; M. Cichoń, Library data visibility
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w rekordach bibliograﬁcznych zarówno pod względem formalnym, jak i rzeczowym. Dodano nowe pola, które wzbogacają opis bibliograﬁczny artykułu
o dodatkowe tropy wyszukiwawcze, a tym samym umożliwić mają lepsze
wykorzystanie informacji w wyszukiwaniu oraz poprawić wizualność danych
bibliograﬁcznych w przestrzeni internetowej. Jest to zgodne z niezmienną
zasadą, że języki informacyjne powinny ułatwiać nawigację po rozległych zbiorach informacyjnych⁴.
W niniejszym tekście przybliżono najważniejsze zmiany w opisie bibliograﬁcznym artykułów z gazet i tygodników.
W opisie bibliograﬁcznym zaczęto stosować pola: chronologii treści (045,
648); czasu powstania dzieła (046, 388); postaci i sposobu dostępu do dokumentu (336, 337, 338); formy dzieła (380); przeznaczenia czytelniczego (385);
przynależności kulturowej (386); ujęcia tematu (658).
Pola (336, 337, 338, 380, 385, 386, 388, 600, 610, 611, 630, 648, 655, 658) są
wypełniane zgodnie z przepisami katalogowania Biblioteki Narodowej oraz
zasadami tworzenia Deskryptorów Biblioteki Narodowej⁵.
Chronologia treści artykułu z prasy zapisywana w polach 045 i 648 wyrażana jest najczęściej poprzez daty z dwudziestego i dwudziestego pierwszego
wieku oraz zakresy ustalone dla wieków i szczegółowe dla dwudziestego
wieku, np.:
045 2_ |bd1993|bd2017
648 _4 1901-2000
648 _4 1989-2000
648 _4 2001Czas powstania dzieła literackiego wyrażany jest w postaci np. współczesnych
dat jednostkowych (w polu 046) i zakresu ustalonego dla dwudziestego pierwszego wieku (w polu 388):
046 __ |k2017
388 _1 2001and re-use: possibilities emerging from the National Library Descriptors Project, „Polish Libraries” 2016,
vol. 4, s. 6–39.
4 J. Woźniak-Kasperek, Podstawy budowy tezaurusa: poradnik, Warszawa 2005, s. 53–54 – http://
bbc.uw.edu.pl/publication/13 [17.04.2018].
5 Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania – http://przepisy.bn.org.pl/ [19.12.2017].
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Postać i sposób dostępu do dokumentu (336, 337, 338) jest stała dla
artykułów:
336 __ Tekst|btxt|2rdacontent
337 __ Bez urządzenia pośredniczącego|bn|2rdamedia
338 __ Wolumin|bnc|2rdacarrier
Deskryptor przynależności kulturowej występuje w opisie artykułu z prasy najczęściej dla utworów literackich literatury pięknej np.:
380 __ |aPoezja
386 __ |mPrzynależność kulturowa|aLiteratura polska
Forma dzieła i odmiany piśmiennictwa artykułu z prasy wyrażana jest przede
wszystkim za pomocą dwóch deskryptorów:
380 __ Artykuły
380 __ Literatura faktu, eseje, publicystyka
Stosowane są również:
380 __ Poezja
380 __ Proza
380 __ Poradniki i przewodniki
Ujęcie tematu w polu 658 rekordu artykułu z prasy wyrażane jest przez deskryptory ujęciowe⁶, najczęściej poprzez następujące dziedziny:
658 __ Polityka, politologia, administracja publiczna
658 __ Gospodarka, ekonomia, ﬁnanse
658 __ Prawo i wymiar sprawiedliwości
658 __ Edukacja i pedagogika
658 __ Socjologia i społeczeństwo
658 __ Bezpieczeństwo i wojskowość
658 __ Religia i duchowość
658 __ Media i komunikacja społeczna
6 Por. Biblioteka Narodowa. Przepisy katalogowania. Deskryptory ujęciowe – http://przepisy.bn.org.pl/
deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn#10-deskryptory-ujeciowe [06.02.2018].
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658 __ Historia
658 __ Kultura i sztuka
658 __ Psychologia
658 __ Informatyka i technologie informacyjne
W opisie artykułu z gazet i tygodników rozszerzony został zakres stosowania
hasła formalnego (655) o charakterystyki typów publikacji naukowych i publicystyki, np.:
655 _4 Artykuł publicystyczny
655 _4 Artykuł z czasopisma ekonomicznego
655 _4 Artykuł z czasopisma historycznego
655 _4 Artykuł z czasopisma kulturalnego
655 _4 Artykuł z czasopisma pedagogicznego
655 _4 Artykuł z czasopisma prawnego
655 _4 Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
655 _4 Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
655 _4 Artykuł z gazety
655 _4 Artykuł z tygodnika opinii
655 _4 Biogram
655 _4 Biograﬁa
655 _4 Debata
655 _4 List otwarty
655 _4 Mowy i przemówienia
655 _4 Polemika
655 _4 Poradnik
655 _4 Recenzja
655 _4 Recenzja literacka
655 _4 Recenzja ﬁlmowa
655 _4 Reportaż
655 _4 Reportaż fabularny
655 _4 Reportaż problemowy
655 _4 Reportaż interwencyjny
655 _4 Wspomnienie pośmiertne
655 _4 Wywiad dziennikarski
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W opisie bibliograﬁcznym i deskryptora wzorcowego nie są stosowane skróty np.:
600 04 Jerzy Popiełuszko|c(błogosławiony ;|d1947-1984)
630 04 Wiadomości (program telewizyjny)
Dodawane są wszystkie rodzaje odpowiedzialności przy hasłach, łącznie z oznaczeniem autorstwa (podpole „e” dla pól 100 i 700), np.:
100 1_ Skąpski, Rafał.|eAutor
700 1_ Nowicki, Maciej.|eWywiad
700 1_ Winiarczyk, Mirosław|d(1946- ).|eRecenzja
Hasła charakteryzujące formę tekstu zapisywane są w polu 655, natomiast opracowań na ich temat w polu 650.
Nazwy geograﬁczne wyrażane są w postaci deskryptora geograﬁcznego
BN. Dla miejscowości w Polsce będących siedzibą województwa lub powiatu
stosowane jest dopowiedzenie lokalizujące w postaci nazwy województwa np.
Warszawa (woj. mazowieckie). Dla miejscowości stosowane jest dopowiedzenie
w postaci nazw nadrzędnych jednostek administracyjnych np. Międzywodzie
(woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński, gm. Dziwnów).
Dla ułatwienia, są przygotowane i stosowane formatki do wprowadzania
opisów artykułu przez poszczególne biblioteki. Niektóre z pól są wypełnione
danymi, gdy dane te są powtarzalne i tożsame dla większości wprowadzanych
rekordów (np. pole 008, 015, 040, 046, 336, 337, 338, 380, 388, 655, 773, 856, 999).

Przykłady opisów bibliograﬁcznych
Nowe punkty dostępu zostały zaznaczone czcionką pogrubioną.
045 0_ |bd2018
046 __ |k2017
100 1_ Zalewski, Łukasz.|eAutor
245 10 JPK: połowa mikroﬁrm może mieć problem :|ba biura rachunkowe
podnoszą ceny /|cŁukasz Zalewski.
246 3_ Jednolity plik kontrolny : połowa mikroﬁrm może mieć problem
246 30 Połowa mikroﬁrm może mieć problem
260 __ |c15-17 XII 2017.
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380 __ Artykuły
380 __ Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ 2001336 __ Tekst|btxt|2rdacontent
337 __ Bez urządzenia pośredniczącego|bn|2rdamedia
338 __ Wolumin|bnc|2rdacarrier
648 _4 2001650 _4 Biura rachunkowe
650 _4 Jednolity plik kontrolny
650 _4 Kontrola skarbowa i podatkowa
650 _4 Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
651 _4 Polska
655 _4 Artykuł publicystyczny
655 _4 Artykuł z czasopisma ekonomicznego
655 _4 Artykuł z czasopisma prawniczego
655 _4 Artykuł z gazety
658 __ Gospodarka, ekonomia, ﬁnanse
658 __ Prawo i wymiar sprawiedliwości
773 0_ |iW:|tDziennik Gazeta Prawna : prawo, biznes, polityka.|x2080-6744.|g2017, nr 243, dod. Tygodnik Gazeta Prawna, s. C12-C15
856 41 |uhttp://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb2428462|zPrzejdź
do czasopisma zawierającego ten artykuł
045 0_ |bd2017
046 __ |k2017
245 00 Rewolucję niosą ludzie, nie pieniądz… …a kapitał nie zastąpi talentu
i odwagi… …więc wyjdźmy z kąta i podbijmy świat :|bczas na patriotyzm gospodarczy /|cMateusz Morawiecki, Andrzej Olszewski, Maciej Kropidłowski, Stefan
Świątkowski, Henryk Baranowski, Paweł Borys, Zbigniew Jagiełło, Wojciech
Jasiński, Olgierd Cieślik, Zbigniew Jakubas, Adam Góral, Marek Dietl ; opracowanie Marcel Zatoński.
246 30 Czas na patriotyzm gospodarczy
260 __ |c29 XI 2017.
380 __ Artykuły
380 __ Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ 2001336 __ Tekst|btxt|2rdacontent
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337 __ Bez urządzenia pośredniczącego|bn|2rdamedia
338 __ Wolumin|bnc|2rdacarrier
648 _4 2001650 _4 Digitalizacja
650 _4 Gospodarka
650 _4 Innowacje
650 _4 Patriotyzm
650 _4 Technologia
651 _4 Polska
655 _4 Artykuł z czasopisma ekonomicznego
655 _4 Artykuł z gazety
655 _4 Debata
658 __ Gospodarka, ekonomia, ﬁnanse
700 1_ Baranowski, Henryk.|ePanelista
700 1_ Borys, Paweł.|ePanelista
700 1_ Cieślik, Olgierd.|ePanelista
700 1_ Dietl, Marek|d(1977- ).|ePanelista
700 1_ Góral, Adam|d(1955- ).|ePanelista
700 1_ Jagiełło, Zbigniew|d(1964- )
700 1_ Jakubas, Zbigniew|d(1952- ).|ePanelista
700 1_ Jasiński, Wojciech.|ePanelista
700 1_ Kropidłowski, Maciej.|ePanelista
700 1_ Morawiecki, Mateusz|d(1968- ).|ePanelista
700 1_ Olszewski, Andrzej.|ePanelista
700 1_ Świątkowski, Stefan|d(1966- ).|ePanelista
700 1_ Zatoński, Marcel.|eOpracowanie
773 0_ |iW:|tPuls Biznesu (Wyd. zasadnicze).|x1427-6852.|g2017, nr 228, dod.
s. IV-IX
856 41 |uhttp://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1354112|zPrzejdź
do czasopisma zawierającego ten artykuł
045 0_ |bd2017
046 __ |k2017
100 1_ Możdżer, Leszek|d(1971- ).|eWywiad
245 10 Kiedy przyspieszam, czuję, że ciągle jestem młody /|crozmowa
z Leszkiem Możdżerem ; Marta Gruszecka.
260 __ |c1 XII 2017.
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380 __ Artykuły
388 1_ 2001336 __ Tekst|btxt|2rdacontent
337 __ Bez urządzenia pośredniczącego|bn|2rdamedia
338 __ Wolumin|bnc|2rdacarrier
520 8_ Wokół płyty „Earth Particles”.
600 14 Możdżer, Leszek|d(1971- )
648 _4 2001650 _4 Kompozytorzy polscy
650 _4 Muzyka polska
650 _4 Pianiści polscy
655 _4 Artykuł z czasopisma regionalnego i lokalnego
655 _4 Artykuł z gazety
655 _4 Wywiad dziennikarski
658 _Historia
658 _Kultura i sztuka
700 1_ Gruszecka, Marta.|eWywiad
773 0_ |iW:|tGazeta Wyborcza (Kraków).|g2017, nr 280, s. 5
856 41 |uhttp://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1296234|zPrzejdź
do czasopisma zawierającego ten artykuł
045 0_ |bd2017
046 __ |k2017
100 1_ Winiarczyk, Mirosław|d(1946- ).|eRecenzja
245 10 Amerykańskie paradoksy /|cMirosław Winiarczyk.
260 __ |c27 XI - 10 XII 2017.
380 __ Artykuły
388 1_ 2001336 __ Tekst|btxt|2rdacontent
337 __ Bez urządzenia pośredniczącego|bn|2rdamedia
338 __ Wolumin|bnc|2rdacarrier
520 8_ Zawiera recenzję ﬁlmu: Kryptonim HHhH / reżyseria Cédric Jimenez.
520 8_ Zawiera recenzję ﬁlmu: Na karuzeli życia / reżyseria Woody Allen.
600 14 Allen, Woody|d(1935- )
600 14 Jimenez, Cédric|d(1976- )
630 04 HHhH (ﬁlm)
630 04 Wonder Wheel (ﬁlm)
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648 _4 2001650 _4 Dramat ﬁlmowy
650 _4 Film amerykański
650 _4 Film angielski
650 _4 Film belgijski
650 _4 Film biograﬁczny
650 _4 Film francuski
650 _4 Film wojenny
650 _4 Thriller
655_4 Artykuł publicystyczny
655 _4 Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
655 _4 Artykuł z tygodnika opinii
655 _4 Recenzja ﬁlmowa
658 __ Historia
658 __ Kultura i sztuka
773 0_ |iW:|tNajwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne.|x0867-0366.|g2017, nr 49/50, s. LXVI
856 41 |uhttp://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1101197|zPrzejdź
do czasopisma zawierającego ten artykuł
045 0_ |bd2017
046 __ |k2017
100 0_ Wilhelm|c(książę Cambridge ;|d1982- ).|eAutor
245 10 Podziwiamy Polskę :|bwystąpienie księcia Williama podczas wizyty
w Warszawie 17 lipca 2017 r.
246 30 Wystąpienie księcia Williama podczas wizyty w Warszawie 17 lipca 2017 r.
260 __ |c19 VII 2017.
380 __ Artykuły
386 __ |mPrzynależność kulturowa|aLiteratura angielska
388 1_ 2001336 __ Tekst|btxt|2rdacontent
337 __ Bez urządzenia pośredniczącego|bn|2rdamedia
338 __ Wolumin|bnc|2rdacarrier
600 14 Katarzyna|c(księżna Cambridge ;|d1982- )
600 14 Wilhelm|c(książę Cambridge ;|d1982- )
648 4_ 2001650 4_ Polityka zagraniczna
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651 4_ Polska
651 4_ Wielka Brytania
655 4_ Artykuł z gazety
655 4_ Mowy i przemówienia
658 __ Polityka, politologia, administracja publiczna
773 0_ |iW:|tNasz Dziennik (Wyd. zasadnicze).|x1429-4834.|g2017, nr 165, s. 6
856 41 |uhttp://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1354813|zPrzejdź
do czasopisma zawierającego ten artykuł
045 2_ |bd1992|bd2017
046 __ |k2017
100 1_ Lubczyński, Krzysztof|d(1957- ).|eAutor
245 10 Bo królom był równy :|blist otwarty do Komitetu Noblowskiego
w Sztokholmie /|cKrzysztof Lubczyński.
246 30 List otwarty do Komitetu Noblowskiego w Sztokholmie
260 __ |c6-8 X 2017.
380 __ Artykuły
380 __ Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ 2001336 __ Tekst|btxt|2rdacontent
337 __ Bez urządzenia pośredniczącego|bn|2rdamedia
338 __ Wolumin|bnc|2rdacarrier
600 14 Wencel, Wojciech|d(1972- )
648 _4 1901-2000
648 _4 1989-2000
648 _4 2001650 _4 Literacka Nagroda Nobla
650 _4 Literatura polska
650 _4 Pisarze polscy
650 _4 Wiersze
655 _4 Artykuł z gazety
655 _4 Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego
655 _4 List otwarty
658 _ Literaturoznawstwo
773_0 |iW:|tDziennik Trybuna.|x2300-3197.|g2017, nr 200, s. 21
856 41 |uhttp://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb2890472|zPrzejdź
do czasopisma zawierającego ten artykuł
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Wyszukiwanie fasetowe
Rozwój komputerowych systemów bibliotecznych obsługujących katalogi pozwolił
na przeszukiwanie ich treści według faset. W kontekście wyszukiwania informacji
fasety są to różne aspekty, którymi można indeksować dokumenty. Każda faseta
to niezależny aspekt, wymiar czy cecha obiektu. Indeksowanie dokumentu polega
na przydzielaniu mu terminów z każdej fasety, dzięki czemu jest on opisywany
wieloaspektowo⁷. Wyszukiwanie fasetowe umożliwia uszczegółowienie jego
wyników poprzez ﬁltrowanie według różnych kryteriów. Wyszukiwarka Encore
używana w katalogu BN pozwala na wyszukiwanie fasetowe i na zawężanie
wyników.
Przykład wyszukiwania dla terminu: Partie polityczne⁸.
Wyniki 1 – 25 z 11069 dla partie polityczne
Filtruj:
Znaleziono w
☐
Temat (10942)
☐
Tytuł (288)
Kolekcja
☐
Artykuły z gazet i tygodników polskich (6103)
☐
Bibliograﬁa narodowa (2789)
☐Czasopisma (1934)
☐Artykuły z czasopism polskich (1912)
☐Polona (892)
więcej ›
Autor
☐
Olczyk Eliza (163)
☐
Kowalska Dorota dziennikarka (98)
☐Koziński Agaton (89)
☐Janicki Mariusz (88)
☐Jendroszczyk Piotr (82)
więcej ›
Forma i typ
☐
Artykuły (8306)
☐
Książki (1534)
☐Literatura faktu eseje publicystyka (1009)
☐Publikacje naukowe (321)
☐Druki ulotne (309)
więcej ›

7 J. Woźniak-Kasperek, Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym, Warszawa 2011,
s. 178 – http://bbc.uw.edu.pl/publication/992 [17.04.2018].
8 Katalogi Biblioteki Narodowej – http://§.bn.org.pl/iii/encore/search/C__Spartie%20polityczne__
Orightresult__U?lang=pol&suite=cobalt [21.03.2018]. W rezultatach wyszukiwania uwzględniono tylko
wyniki przykładowe.
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Gatunek
☐Wywiad dziennikarski (910)
☐
Artykuł publicystyczny (899)
☐Artykuł z gazety (789)
☐Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego (578)
☐
Artykuł z tygodnika opinii (326)
więcej ›
Odbiorca
☐Szkoły wyższe (1)
Przynależność kulturowa
☐Fotograﬁa polska (9)
☐
Literatura polska (9)
☐Literatura niemiecka (1)
☐Rysunek polski (1)
Temat
☐Partie polityczne (10033)
☐
Politycy (1413)
☐Prawo i Sprawiedliwość PiS (1285)
☐Polityka wewnętrzna (1128)
☐
Platforma Obywatelska PO (1039)
więcej ›
Temat: Miejsce
☐Rosja (253)
☐
Stany Zjednoczone (249)
☐Ukraina (202)
☐Europa (196)
☐
Wielka Brytania (193)
więcej ›
Temat: Czas
☐2001- (4384)
☐
1901-2000 (2185)
☐1989-2000 (635)
☐1918-1939 (617)
☐
1945-1989 (512)
więcej ›
Temat: Dzieło
☐Nacjonalizm chrześcijański (8)
☐
Konstytucja Polski 1997 (6)
☐Budowanie demokracji (5)
☐Gazeta Wyborcza (5)
☐
Wieś chłopi ruch ludowy państwo (4)
więcej ›
Dziedzina i ujęcie
☐Polityka politologia administracja publiczna (1896)
☐
Socjologia i społeczeństwo (256)
☐Historia (191)
☐Prawo i wymiar sprawiedliwości (128)
☐
Gospodarka ekonomia ﬁnanse (43)
więcej ›
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Język
☐
polski (9291)
☐
angielski (314)
☐rosyjski (211)
☐niemiecki (152)
☐francuski (42)
więcej ›
Kraj wydania
☐
pl (9506)
☐
ru (153)
☐gw (128)
☐xxu (73)
☐xr (40)
więcej ›
Nr Bibliograﬁi Narodowej
☐
Prasa 2005 09 (22)
☐
Prasa 2005 07-08 (19)
☐Prasa 2005 03 (17)
☐Prasa 2015 10 28 (17)
☐Prasa 2005 12 (14)
więcej ›
Hasła przedmiotowe
☐
partie polityczne (396)
☐
1901-2000 (118)
☐2001- (106)
☐polska (92)
☐1989-2000 (50)
więcej ›

Zawężając wyszukiwanie fasetowe do: artykuły z gazet i tygodników polskich
otrzymano wynik:
Wyniki 1 – 25 z 6103 dla partie polityczne
Wybrane ﬁltry:
Artykuły z gazet i tygodników polskich
Filtruj:
Znaleziono w
☐
Temat (6097)
☐
Tytuł (9)
Kolekcja
☑
Artykuły z gazet i tygodników polskich (6103)
więcej ›
Autor
☐
Olczyk Eliza (163)
☐
Kowalska Dorota dziennikarka (98)
☐Koziński Agaton (89)
☐Janicki Mariusz (88)
☐Jendroszczyk Piotr (82)
więcej ›

Opracowanie artykułów z gazet i tygodników polskich w Bibliotece Narodowej

Forma i typ
☐Artykuły (6103)
☐
Literatura faktu eseje publicystyka (938)
☐Publikacje fachowe (3)
☐Literatura faktu publicystyka eseje (2)
Gatunek
☐Wywiad dziennikarski (878)
☐
Artykuł publicystyczny (858)
☐Artykuł z gazety (789)
☐Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego (573)
☐
Artykuł z tygodnika opinii (326)
więcej ›
Przynależność kulturowa
☐Literatura polska (2)
Temat
☐Partie polityczne (6092)
☐
Politycy (1320)
☐Prawo i Sprawiedliwość PiS (1220)
☐Platforma Obywatelska PO (997)
☐
Polityka wewnętrzna (975)
więcej ›
Temat: Miejsce
☐Stany Zjednoczone (163)
☐
Francja (130)
☐Wielka Brytania (104)
☐Rosja (92)
☐
Europa (88)
więcej ›
Temat: Czas
☐2001- (3309)
☐
1901-2000 (353)
☐1989-2000 (261)
☐1945-1989 (92)
☐
1918-1939 (26)
więcej ›
Temat: Dzieło
☐Konstytucja Polski 1997 (4)
☐
Gazeta Wyborcza (3)
☐Między nami liberałami (3)
☐Gazeta Polska (2)
☐
Konstytucja Węgier 2011 (2)
więcej ›
Dziedzina i ujęcie
☐Polityka politologia administracja publiczna (1387)
☐
Socjologia i społeczeństwo (181)
☐Prawo i wymiar sprawiedliwości (58)
☐Historia (37)
☐
Gospodarka ekonomia ﬁnanse (34)
więcej ›
Język
☐polski (6101)
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Kraj wydania
☐
pl (6103)
Nr Bibliograﬁi Narodowej
☐
Prasa 2005 09 (22)
☐
Prasa 2005 07 08 (19)
☐Prasa 2005 03 (17)
☐Prasa 2015 10 28 (17)
☐Prasa 2005 12 (14)
więcej ›
Hasła przedmiotowe
☐
partie polityczne (497)
☐
2001- (322)
☐polska (258)
☐politycy (130)
☐polityka politologia administracja publiczna (99)
więcej ›
Zawężając dalej wyszukiwanie fasetowe: dziedziny i ujęcia: Polityka, politologia i administracja publiczna
otrzymano wynik:
Wyniki 1 – 25 z 1387 dla partie polityczne:
Wybrane ﬁltry:
Artykuły z gazet i tygodników polskich
ANDPolityka politologia administracja publiczna
Filtruj:
Znaleziono w
☐
Temat (1387)
☐
Tytuł (1)
Kolekcja
☑
Artykuły z gazet i tygodników polskich (1387)
więcej ›
Autor
☐
Olczyk Eliza (63)
☐
Jendroszczyk Piotr (54)
☐Kolanko Michał (51)
☐Bielecki Jędrzej (34)
☐Nizinkiewicz Jacek (24)
więcej ›
Forma i typ
☐
Artykuły (1387)
☐
Literatura faktu eseje publicystyka (930)
☐Publikacje fachowe (3)
☐Literatura faktu publicystyka eseje (2)
Gatunek
☐
Artykuł publicystyczny(850)
☐
Artykuł z gazety (784)
☐Artykuł z czasopisma społeczno-politycznego (568)
☐Artykuł z tygodnika opinii (324)
☐Wywiad dziennikarski (320)
więcej ›

Opracowanie artykułów z gazet i tygodników polskich w Bibliotece Narodowej

Przynależność kulturowa
☐Literatura polska (2)
Temat
☐Partie polityczne (1386)
☐
Polityka wewnętrzna (963)
☐Politycy (435)
☐Prawo i Sprawiedliwość PiS (411)
☐
Platforma Obywatelska PO (205)
więcej ›
Temat: Miejsce
☐Polska (935)
☐
Niemcy (159)
☐Francja (60)
☐Wielka Brytania (34)
☐
Włochy (31)
więcej ›
Temat: Czas
☐2001- (1363)
☐
1901-2000 (174)
☐1989-2000 (139)
☐1945-1989 (59)
☐
1918-1939 (11)
więcej ›
Temat: Dzieło
☐Konstytucja Polski 1997 (4)
☐
Gazeta Polska (2)
☐Express Wieczorny Wyd 2AB (1)
☐Gazeta Wyborcza (1)
☐
Konstytucja Węgier 2011 (1)
więcej ›
Dziedzina i ujęcie
☑Polityka politologia administracja publiczna (1387)
więcej ›
Język
☐polski (1387)
Kraj wydania
☐pl (1387)
Nr Bibliograﬁi Narodowej
☐Prasa 2017 10 20 (10)
☐
Prasa 2017 11 02 (10)
☐Prasa 2017 12 01 (10)
☐Prasa 2017 05 29 (9)
☐
Prasa 2017 06 14 (9)
więcej ›
Hasła przedmiotowe
☐partie polityczne (1387)
☐
polityka politologia administracja publiczna (1387)
☐2001- (1363)
☐polityka wewnętrzna (964)
☐
polska (938)
więcej ›
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Zawężając wyszukiwanie fasetowe: gatunek: Wywiad dziennikarski otrzymano wynik:
Wyniki 1 – 25 z 320 dla partie polityczne
Wybrane ﬁltry:
Artykuły z gazet i tygodników polskich
ANDPolityka politologia administracja publiczna
ANDWywiad dziennikarski
Filtruj:
Znaleziono w
☐
Temat (320)
Kolekcja
☑ Artykuły z gazet i tygodników polskich (320)
więcej ›
Autor
☐
Olczyk Eliza (45)
☐
Witwicki Piotr 1982- (24)
☐Nizinkiewicz Jacek (23)
☐Pazio Rafał (18)
☐Koziński Agaton (16)
więcej ›
Forma i typ
☐ Artykuły (320)
☐ Literatura faktu eseje publicystyka (74)
Gatunek
☑
Wywiad dziennikarski (320)
więcej ›
Temat
☐
Partie polityczne (320)
☐
Polityka wewnętrzna (249)
☐Prawo i Sprawiedliwość PiS (136)
☐Politycy (123)
☐Platforma Obywatelska PO (60)
więcej ›
Temat: Miejsce
☐
Polska (295)
☐
Niemcy (8)
☐Warszawa (6)
☐Rosja (5)
☐Francja (4)
więcej ›
Temat: Czas
☐
2001- (317)
☐
1901-2000 (58)
☐1989-2000 (50)
☐1945-1989 (13)
☐1801-1900 (3)
więcej ›
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Temat: Dzieło
☐Konstytucja Polski 1997 (2)
☐
Luter i rewolucja protestancka ﬁlm (1)
Dziedzina i ujęcie
☑Polityka politologia administracja publiczna (320)
więcej ›
Język
☐polski (320)
Kraj wydania
☐pl (320)
Nr Bibliograﬁi Narodowej
☐Prasa 2017 05 29 (5)
☐
Prasa 2017 08 18 (5)
☐Prasa 2017 11 06 (5)
☐Prasa 2017 11 08 (5)
☐
Prasa 2017 12 08 (5)
więcej ›
Hasła przedmiotowe
☐partie polityczne (320)
☐
polityka politologia administracja publiczna (320)
☐wywiad dziennikarski (320)
☐2001- (317)
☐
polska (297)
więcej ›

Zawężając wyszukiwanie fasetowe: Autor: Koziński Agaton otrzymano wynik:
Wyniki 1 – 16 z 16 dla partie polityczne
Wybrane ﬁltry:
Artykuły z gazet i tygodników polskich
ANDPolityka politologia administracja publiczna
ANDWywiad dziennikarski
ANDKoziński Agaton
Filtruj:
Znaleziono w
☐Temat (16)
Kolekcja
☑Artykuły z gazet i tygodników polskich (16)
więcej ›
Autor
☑Koziński Agaton (16)
więcej ›
Forma i typ
☐Artykuły (16)
☐
Literatura faktu eseje publicystyka (7)
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Gatunek
☑
Wywiad dziennikarski (16)
więcej ›
Temat
☐
Partie polityczne (16)
☐
Polityka wewnętrzna (14)
☐Prawo i Sprawiedliwość PiS (12)
☐Opozycja polityczna legalna (7)
☐Politycy (4)
więcej ›
Temat: Miejsce
☐
Polska (15)
☐
Francja (1)
☐Kraje Unii Europejskiej (1)
☐Niemcy (1)
Temat: Czas
☐
2001- (16)
Dziedzina i ujęcie
☑
Polityka politologia administracja publiczna (16)
więcej ›
Język
☐
polski (16)
Kraj wydania
☐
pl (16)
Nr Bibliograﬁi Narodowej
☐
Prasa 2017 05 29 (2)
☐
Prasa 2017 01 05 (1)
☐Prasa 2017 01 25 (1)
☐Prasa 2017 01 31 (1)
☐Prasa 2017 03 10 (1)
więcej ›
Hasła przedmiotowe
☐
2001- (16)
☐
artykuł z gazety (16)
☐partie polityczne (16)
☐polityka politologia administracja publiczna (16)
☐wywiad dziennikarski (16)
więcej ›

Zawężając wyszukiwanie fasetowe: Temat: Politycy otrzymano wynik:
Wyniki 1 – 4 z 4 dla partie polityczne
Artykuły z gazet i tygodników polskich
ANDPolityka politologia administracja publiczna
ANDWywiad dziennikarski
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ANDKoziński Agaton
ANDPolitycy
Filtruj:
Znaleziono w
☐Temat (4)
Kolekcja
☑Artykuły z gazet i tygodników polskich (4)
więcej ›
Autor
☑Koziński Agaton (4)
więcej ›
Forma i typ
☐Artykuły (4)
Literatura faktu eseje publicystyka (2)
Gatunek
☑Wywiad dziennikarski (4)
więcej ›
Temat
☑Politycy (4)
więcej ›
Temat: Miejsce
☐ Polska (4)
Temat: Czas
☐ 2001- (4)
Dziedzina i ujęcie
☑Polityka politologia administracja publiczna (4)
więcej ›
Język
☐polski (4)
Kraj wydania
☐pl (4)
Nr Bibliograﬁi Narodowej
☐Prasa 2017 01 25 (1)
☐
Prasa 2017 04 12 (1)
☐Prasa 2017 11 08 (1)
☐Prasa 2018 02 22 (1)
Hasła przedmiotowe
☐2001- (4)
☐
artykuł z gazety (4)
☐partie polityczne (4)
☐politycy (4)
☐
polityka politologia administracja publiczna (4)
więcej ›
Wynik:
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Zjednoczona Prawica to projekt na wiele lat / Jarosław Gowin ; rozmawiał Agaton Koziński
Gowin, Jarosław (1961- ). Wywiad
Artykuł | 30 X 2017.
→Przejdź do czasopisma zawierającego ten artykuł

Więcej szczegółów
Adres wydawniczy

30 X 2017.

Forma i typ

Artykuły

Czas powstania

2001-

Temat

Gowin, Jarosław (1961- )
Polska Razem Jarosława Gowina
Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Zjednoczona Prawica
Partie polityczne
Politycy
Polityka wewnętrzna
Rząd Beaty Szydło (2015-2017)
Polska

Gatunek

Artykuł z gazety
Wywiad dziennikarski

Dziedzina i ujęcie

Polityka, politologia, administracja publiczna

Hasło dodatkowe

Koziński, Agaton. Wywiad

Powiązania

W: Polska (Metropolia Warszawska, wyd. zasadnicze). 1898-3081. 2017,
nr 87, s. 08-09

Nr bibliograﬁi narodowej

Prasa 2017/11/08

Econnect

http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb2035638 Przejdź do
czasopisma zawierającego ten artykuł

Opracowanie artykułów z gazet i tygodników polskich w Bibliotece Narodowej

Podsumowanie
Dzięki bieżącemu opracowaniu artykułów z gazet i tygodników przez Bibliotekę
Narodową we współpracy z pracownikami bibliotek publicznych tworzona jest
baza informacyjna aktualnych treści publicystycznych. Baza obszernej wiedzy
o przeszłości, bogatej i różnorodnej informacji o współczesności i teraźniejszości
zapewnia powszechny, szeroki i bezpłatny dostęp do zasobów polskiej publicystyki. Przesłankami do stosowania nowej metody opracowania rzeczowego są
oczekiwania współczesnego użytkownika biblioteki, który pragnie informacji
łatwo dostępnej, opartej na intuicyjnym wyszukiwaniu, wyrażonego prostym
językiem wyszukiwawczym. Nowe interfejsy, digitalizacja zbiorów, nowe sposoby prezentacji danych podnoszą oczekiwania współczesnego użytkownika
biblioteki. Wprowadzone zmiany mają na celu poprawić funkcjonalność wyszukiwania i przyczynić się do łatwiejszego korzystania z bazy. Dostęp do informacji
jest dostosowany do wymagań wyszukiwania fasetowego. Katalogi biblioteczne,
bazy bibliograﬁczne stają się coraz bardziej efektywnym przewodnikiem po
zasobach informacji, pomagają ﬁltrować jej nadmiar. W tekście opisano i podano
przykłady najważniejszych zmian w opisie bibliograﬁcznym artykułów z gazet
i tygodników, które umożliwiają uszczegółowienie wyników wyszukiwania
w katalogu bibliotecznym. Zaprezentowane w artykule wspólne opracowanie artykułów z gazet i tygodników jest dobrym przykładem współdziałania
Biblioteki Narodowej i wojewódzkich bibliotek publicznych i pedagogicznych.
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SUMMARY

M A RZ E N A P RZ Y BYS Z

Processing of articles from dailies and weeklies
in the National Library of Poland
The article describes the processing of articles from Polish dailies and weeklies
registered by the National Library of Poland and cooperating libraries since
2006. Continuous processing of these articles by the National Library together
with employees of public libraries makes it possible to build a database of current journalistic content. This database encompasses extensive knowledge
and diverse information, and oﬀers public access to the resources of Polish
journalism. The reasons for using a new method of subject description are the
expectations of modern-day library users who need information that is easily
accessible and expressed in a simple query language. New interfaces, digitization of the collections and novel ways of data presentation raise the expectations of the contemporary library user. This paper presents the most frequent
types of articles and changes in the functionality of search through the catalogue of the National Library of Poland, the use of the Descriptors of the National
Library of Poland in processing articles from dailies and weeklies, and the most
commonly used descriptor categories with exempliﬁcation.

