
Standardy metadanych  

w praktyce bibliotekarskiej 

Paweł Rygiel 

 

 



Plan 

 Metadane, standardy  

 

 Biblioteka Narodowa jako ośrodek tworzący 

 i upowszechniający standardy 

 

 Absolwent bibliotekoznawstwa w Bibliotece 

Narodowej 



Metadane  

 Dosłownie „dane o danych”- zbiór uporządkowanych 

informacji, który dostarcza szczegółowych danych 

dotyczących atrybutów jednostek informacji lub 

zasobów w celu ułatwienia identyfikacji, znajdywania, a 

także zarządzania tymi zasobami. 

 



Metadane - typy 

 Główne typy metadanych 
 Opisowe (tytuł, streszczenie, autor i słowa kluczowe opisujące zasób 

informacji lub obiekt) – ułatwiają indeksowanie, odnalezienie, 
identyfikację i selekcję   

 

 Strukturalne (typ metadanych opisujący wewnętrzną strukturę złożonych 
zasobów informacyjnych, wskazujący w jaki sposób dany element jest 
uporządkowany) 

 

 Administracyjne (dostarczają informacji dotyczących zarządzania zasobem 
informacji lub obiektem, takich jak: kiedy i jak został on utworzony, typ 
pliku i inne informacje techniczne, opisujące techniczne właściwości 
zasobu, jak również dostarczają informacji dotyczących dostępu, ochrony, 
praw autorskich itp.) 



http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/  

Seeing Standards: Visualization of 

the Metadata Universe 

http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/


Opis formalny i rzeczowy 

zasobów 

 ISBD i przepisy katalogowania (normy, instrukcje),  

zob. też AACR2 i RDA 

 

 Rekordy haseł wzorcowych (instrukcje – BN, NUKAT) 

 

 MARC 21 (adaptacje dla różnych systemów i typów 

zasobów) 

 

 Języki informacyjno-wyszukiwawcze (klasyfikacje, 

tezaurusy, języki haseł przedmiotowych) 



Instrukcje, adaptacje formatu 

(wybór) 
 Format MARC 21 rekordu bibliograficznego wraz z zasobem : adaptacja dla systemu 

MAK : wersja 2008. Red. i oprac. Agnieszka Brachfogel, Zofia Żurawińska ; 

współpr. Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, Paulina Czyżewicz. – Warszawa, 

2008. 

 

 Opis książki w formacie MARC 21: zasady tworzenia rekordu bibliograficznego i 

rekordu egzemplarza w systemie INNOPAC w Bibliotece Narodowej. Oprac. Zofia 

Byczkowska. - Warszawa, 2002. 

 

 Format MARC 21 rekordu bibliograficznego. Dokumenty ikonograficzne. Wersja 2008. 

Oprac. Agata Pietrzak. – Warszawa, 2008. 

 

 Hasło korporatywne : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach 

Biblioteki Narodowej. Oprac. Paulina Czyżewicz. - Warszawa, 2008. 

 



Biblioteka Narodowa jako ośrodek tworzący 

 i upowszechniający standardy 

 



Zadania Biblioteki Narodowej 

Normalizacja Digitalizacja 

Opracowanie zbiorów Opracowanie zbiorów cyfrowych 

Tworzenie oraz stosowanie 

norm, standardów 

metadanych itp. 



http://www.bn.org.pl/o-bn/struktura/instytuty/instytut-bibliograficzny/  

Instytut Bibliograficzny 
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http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/nfs/o-serwisie  

Normy, formaty, standardy 
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Normalizacja  

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/nfs/normalizacja/polskie-normy  
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http://porzadek-rzeczy.bn.org.pl/  

Blog 
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Słownik terminologiczny 

http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php  

http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php


Digitalizacja - działalność i współpraca 

Biblioteki Narodowej 



Digitalizacja - cele 
 

 Ochrona oryginału przed 

niekorzystnymi czynnikami 

 Zachowanie zawartości zbiorów 

 Wspomaganie opracowania zbiorów 

 

• Poprawa dostepnosci zbiorów 

• Edukacja 

• Nauka 

• Popularyzacja zbiorów 

• Promocja instytucji 

Udostepnianie Ochrona 



CBN Polona 

http://www.polona.pl  

http://www.polona.pl/


Centrum Kompetencji 



Digitalizacja (podstawowa literatura) 

 Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. 
Pod red. Grzegorza Płoszajskiego. – Warszawa, 2008.  

Również online: 
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf  

 

 Digitalizacja piśmiennictwa. Oprac. i red. Dariusz Paradowski. – 
Warszawa, 2010. 

 

 Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych, Warszawa, 18 

czerwca 2010. [Red. merytoryczna Barbara Szczepańska, Bożena 
Bednarek-Michalska, Sybilla Stanisławska-Kloc]. – Warszawa, 2010. 

Również online: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=32478   
 

 Bolesław Howorka. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. - 
Warszawa, 2012. 

 

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/1262/BG_Stand_w_proc_digit.pdf
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=32478


Absolwent bibliotekoznawstwa w Bibliotece 
Narodowej 



Wymagania w kontekście 

standardów 

 Opis książek 

 Znajomość formatu MARC 21 dla rekordu bibliograficznego 

i rekordu hasła wzorcowego 

 

 Znajomość standardów opisu, norm oraz zasad 

katalogowania różnych typów zbiorów 

 

 Znajomość podstawowych źródeł informacji dotyczących 

katalogowania i tworzenia haseł wzorcowych 

 

 Umiejętność wyszukiwania informacji, selekcji oraz 

krytycznego podejścia do nich 



Wymagania w kontekście 

standardów 

 Opis obiektu cyfrowego 

 Znajomość standardu Dublin Core i DCMI Metadata Terms 

 

 Znajomość formatu MARC oraz zasad katalogowania 

 

 Podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych 

 

 „zacięcie informatyczne”, znajomość oprogramowania (OCR 

itp.) 





http://www.youtube.com/watch?v=H8BmiWcaxyg  

http://www.youtube.com/watch?v=H8BmiWcaxyg

