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Eksp ort  danych do 
menedżerów bibliografi i 
w bibliografi ach 
regionalnych. Koniecz ność 
cz y niepotrz ebny element?
Wprowadzenie

Pomysł tworz enia polskiej bieżącej bibliografi i regionalnej zrodził się 
prz ed II wojną światową. Wówcz as w „Dzienniku Wileńskim” zacz ę-

to publikować Urz ędową Bibliografi ę Regionalną. Była to bibliografi a 
prz edmiotowa rejest rująca materiały ukazujące się na terenie północno-
wschodnich województw ówcz esnej RP: wileńskiego, nowogrodzkiego, po-
leskiego i białost ockiego. Od tamtego cz asu wiele się zmieniło. Licz ba baz, 
ich zasięg, metodyka tworz enia i sp osób prezentacji uległy daleko idącemu 
rozwojowi1.

Główne cele bibliografi i pozost ały jednak niezmienione. W dalszym cią-
gu ma ona za zadanie dost arcz anie informacji o dokumentach, a także po-
moc w kształt owaniu życia naukowego, kulturalnego i sp ołecz nego. W ra-
mach ogólnej misji znajduje się również wkład bibliografi i w edytorst wo 
naukowe poprz ez dost arcz anie elementów bibliografi cz nych aparatu na-
ukowego2. Celem art ykułu jest  bliższe prz yjrz enie się udziałowi bibliografi i, 

1  J. Sadowska, Polska bibliografi a regionalna z persp ektywy półwiecz a. Koncepcje i realia, „Prz egląd Bibliotecz ny” 
2011, r. 79, nr 4, s. 450–463.
2  Bibliografi a: metodyka i organizacja, red. Z. Żmigrodzki, Warszawa 2000, s. 14–15.
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prz ede wszyst kim regionalnych, w procesie zapewniania odbiorcom dost ę-
pu do danych wykorz yst ywanych w trakcie tworz enia aparatu naukowego 
(bibliografi a i prz ypisy). Aby tego dokonać, prz eprowadzimy analizę wyko-
rz yst ania możliwości eksp ort u elementów bibliografi cz nych do menedżerów 
bibliografi i (ang. Bibliographic/Citation/Reference Management Soft ware) 
w wybranych regionalnych bazach bibliografi cz nych. Uzyskane wyniki po-
równamy z informacjami uzyskanymi z bibliotek uniwersyteckich oraz baz 
naukowych. Na koniec sp róbujemy odpowiedzieć na pytania, jak wygląda 
wsp ółpraca bibliografi i regionalnych z menedżerami? Czy jest  ona st andar-
dem, cz y rz adkością? Jak prz edst awia się trend? Czy jest  ona traktowana prz ez 
regionalnych bibliografów jako koniecz ność cz y niepotrz ebny element?

Dodatkowo zast anowimy się nad zwiększeniem potencjału drz emiącego 
w bazach za pomocą dodania do opisu w formacie MARC 21 elementów 
pozwalających na lepszą identyfi kację tekst ów (DOI – ang. Digital Object 
Identifi er)3 oraz autorów (ORCID – ang. Open Researcher and Contributor 
IDentifi er)4. Zalet ust alenia twórcy i dzieła nie trz eba wyjaśniać. Wart o 
za to zwrócić uwagę na możliwość powiązania opisów bibliografi cz nych 
z rekordami funkcjonującymi w innych bazach. Ma to duże znacz enie prz y 
wsp ółpracy bibliografi i z menedżerami. Do tych drugich może być wówcz as 
wprowadzone ujednolicone, a prz ez to pozbawione błędów metadane.

Badania nad relacjami pomiędzy menedżerami a bazami danymi były 
już prowadzone, ale nigdy nie objęły one swoim zasięgiem polskich biblio-
grafi i regionalnych, co jest  głównym celem niniejszego tekst u5.

Bibliografi e regionalne w Polsce w 2018 roku
Bibliografi e regionalne tworz one są prz ez ośrodki pełniące rolę woje-

wódzkich bibliotek publicz nych (WBP). Podst awą prawną tych działań jest  
art . 20, ust . 1, pkt. 2 Ust awy z dnia 27 cz erwca 1997 r. o bibliotekach, gdzie 
ust awodawca nakazuje WBP: opracowywanie i publikowanie bibliografi i 
regionalnych6.

3  International DOI Foundation, Frequently asked quest ions about the DOI® syst em, https://www.doi.org/faq.html.
4  ORCID, About, https://orcid.org/.
5  D. Hull, S. R. Pettiferi D. B. Kell, Defrost ing the Digital Library: Bibliographic Tools for the Next Generation 
Web, „PLoS computational biology” 2008, Vol. 4, iss. 10, https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1000204,; M. Roszkows-
ki, Zarz ądzanie prz ypisami bibliografi cz nymi z wykorz yst aniem menedżerów bibliografi i na prz ykładzie aplikacji 
Mendeley, „Warsztaty Bibliotekarski” 2015, nr 2, http://warsztatybibliotekarskie.pedagogicz na.edu.pl/zarz adzanie-
przypisami-bibliograficznymi-z-wykorzystaniem-menedzerow-bibliografii-na-przykladzie-aplikacji-mendeley; 
J. Kratochvíl, Srovnání sp rávnost i bibliografi ck�ch citací vygenerovan�ch citační mimanažery Citace PRO, EndNote, 
Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační st yly, „ProInfl ow: Časopis pro informačnívědy” 2016, Vol. 8, no 
2, s. 118–153.
6  Ust awa z dnia 27 cz erwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm., art . 20, ust . 1, pkt 2.



123

Eksp ort  danych do menedżerów bibliografi i w bibliografi ach regionalnych…

Obecnie funkcjonuje w Polsce 18 tego typu inst ytucji. W dwóch woje-
wództwach mamy po dwie WBP. W kujawsko-pomorskim: Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publicz ną w Bydgoszcz y oraz Wojewódzką Bibliotekę 
Publicz ną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, a w lubuskim Wojewódzkie 
i Miejskie Biblioteki Publicz ne w Gorz owie Wielkopolskim i Zielonej Gó-
rz e. W prz ypadku województwa kujawsko-pomorskiego mamy do cz ynie-
nia z dwiema podbazami, ale dost ępnymi w jednym OPAC-u, podcz as gdy 
w województwie lubuskim funkcjonują dwie osobne bibliografi e w dwóch 
oddzielnych katalogach.

Mówiąc o efektach prac bibliografi cz nych WBP nie można zapomnieć 
o wkładzie w tę pracę samorz ądowych bibliotek publicz nych niższego szcz e-
bla. Z rezultatów ankiety prz eprowadzonej wśród WBP w 2014 r. wynika, że 
najsilniej z nimi wsp ółpracują biblioteki powiatowe dyst ansujące w tym 
zakresie miejskie i gminne ośrodki7. Odpowiedzi udzielane w tej ankiecie 
prz edst awiła i omówiła Kryst yna Kasp rz ak w dwucz ęściowym art ykule, 
który st anowi obecnie najbardziej aktualne źródło informacji o st anie orga-
nizacji prac nad bibliografi ami regionalnymi w WBP8. 

Menedżery bibliografi i
Jeszcz e kilka lat temu st andardem w procesie prz eprowadzania kweren-

dy było zapisywanie wyników poszukiwań bibliografi cz nych na fi szkach9. 
Metody ich sp orz ądzania ucz ono st udentów kierunków humanist ycz nych 
na pocz ątku st udiów. Dzisiaj powoli odchodzi się od tej praktyki na rz ecz  
menedżerów bibliografi i. Najprościej rz ecz  ujmując, menedżery bibliografi i 
to programy komputerowe pomagające w pracy nad kwerendą, dodatko-
wo ułatwiające organizację zebranych danych i proces cytowania zebra-
nych materiałów w tekście. 

Dane bibliografi cz ne do menedżera pozyskuje się na dwa sp osoby. 
Pierwszy polega na ręcz nym wprowadzeniu elementów bibliografi cz nych 
do formularz a, a drugi wykorz yst uje dane pochodzące z katalogów, biblio-
grafi i i innych baz. Pobierać je można w post aci osobnych plików lub prz e-
chwytywać za pomocą dodatków do prz eglądarek internetowych. Ponadto 
program umożliwia gromadzenie i zarz ądzanie zebranym materiałem bi-
bliografi cz nym, coraz cz ęściej wzbogaconym dodatkowymi metadanymi 
(st reszcz enia, słowa klucz owe) i pełnymi tekst ami w formacie PDF.

7  K. Kasp rz yk, Bibliografi a regionalna. Organizacja prac bibliografi cz nych w wojewódzkich ośrodkach bibliogra-
fi cz nych, cz . 1, „Bibliotekarz ” 2015, nr 3, s. 16–17.
8  Tamże, s. 11–20; K. Kasp rz yk, Bibliografi a regionalna. Organizacja prac bibliografi cz nych w wojewódzkich ośrod-
kach bibliografi cz nych, cz . 2, „Bibliotekarz ” 2015, nr 4, s. 9–13.
9  M. Pawlak, J. Sercz yk, Podst awy badań hist orycz nych. Skrypt dla st udentów I roku hist orii, Bydgoszcz  1992, s. 61–63.
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Rola menedżerów nie kończ y się jednak na zebraniu, gromadzeniu i za-
rz ądzaniu wynikami kwerendy. Na dalszym etapie pracy program pomaga 
we wprowadzaniu odnośników do zebranych materiałów do tekst u. Dzięki 
niemu tworz ymy w oparciu o zebraną bazę prz ypisy i bibliografi e załącz -
nikowe. Możemy ocz ywiście dane dowolnie edytować (uzupełniać bazę, 
zmienić st yl bibliografi i, modyfi kować zakres st ron itd.), co jest  dużym uła-
twieniem w procesie pisania. To wszyst ko jest  możliwe dzięki integracji 
menedżera z edytorem tekst u. Dotycz y to zarówno rozwiązań komercyj-
nych (MS Offi  ce), jak i darmowych (Libre Offi  ce i Open Offi  ce). 

Korz yst anie z menedżerów st aje się coraz powszechniejsze. Łatwość 
i szybkość dost osowania tekst u do wymogów st awianych prz ez poszcz egól-
ne redakcje cz yni z takiego programu niezbędne narz ędzie każdego badacz a. 
Obecnie do wyboru mamy kilka tego typu aplikacji. Najpopularniejszymi 
z nich są: Zotero, Mendeley oraz EndNote. Z pozost ałych wymienić należy 
Citavi, RefWorks i Papers10.

Możliwości wsp ółpracy bibliografi i regionalnych z menedżerami 
bibliografi i

Czy menedżery bibliografi i można wykorz yst ać w bibliografi ach regio-
nalnych? Odpowiedź brz mi tak. Piszący te słowa ma nadzieję, że jest  to 
ogromna szansa dla baz tworz onych prz ez WBP. Jadwiga Woźniak-Kasp erek 
w opublikowanym 4 lata temu art ykule napisała: Bez wątpliwości biblio-
grafi e, żeby nie prz egrać wyścigu z cz asem, którego jednym z wyznacz ników 
jest  wzrost  znacz enia i potencjału WWW, muszą ist nieć w sieci. I nie chodzi 
tu o to, żeby udost ępniać jakieś dane, ale żeby robić to tak, aby nie zmniej-

10  D. Piotrowski, Zotero – naukowe narz ędzie nowej generacji, „Toruńskie Studia Bibliologicz ne” 2009, r. 2, nr 1, 
s. 135–46; E. Kulcz ycki, Porównanie menedżerów bibliografi i, w: Warsztat badacz a, http://ekulcz ycki.pl/warsztat_ba-
dacz a/porownanie-menedzerow-bibliografi i/; E. K. Yamakawa i in., Comparativo dos soft wares de gerenciamento 
de referências bibliográfi cas: Mendeley, EndNote e Zotero, „Transinformação” 2014, Vol. 26, no 2, s. 167–76, https://
doi.org/10.1590/0103-37862014000200006; T. Piekot, G. Zarz ecz ny, Menadżer bibliografi i – cz yli co?, „Prz egląd Uni-
wersytecki” 2014, t. 20, nr 1, s. 22–24; M. Parfi eniuk, Zarz ądzanie danymi bibliografi cz nymi za pomocą narz ędzi 
informatycz nych, w: Metody badań naukowych z prz ykładami ich zast osowania, red. B. Poskrobko, Białyst ok 
2012, s. 217, 221–25, 229–236; K. Stępień, W st ronę Bibliografi i 2.0: menedżer cytowań bibliografi cz nych Zotero, „Folia 
Bibliologica” 2015, nr 55, s. 187–92, https://doi.org/10.17951/fb .2013.55.183; M. Roszkowski, Zarz ądzanie prz ypisami 
bibliografi cz nymi…; W. M. Czerski, Narz ędzia informatycz ne wsp omagające pracę nowocz esnego naukowca, „Edu-
kacja – Technika – Informatyka” 2017, nr 1, s. 202, https://doi.org/10.15584/eti.2017.1.27; J. M. Mantikayan, M. A. Ab-
dulgani, Tools for Researcher: Assessing and Selecting Citation Management Soft ware, https://www.researchgate.
net/publication/321747718_Tools_for_Researcher_Assessing_and_Selecting_Citation_Management_ Soft ware?enri-
chId=rgreq-a6763f8f9e9654baa372 fc26d62b7ce3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlO zMyMTc0NzcxODtBUzo1N-
zA2NTYzNjAw NjcwNzJAMTUxMzA2NjQ 4NjQxNw%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf; Comparison 
of reference management soft ware, w: Wikipedia https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_refe-
rence_management_soft ware&oldid=827336464.
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szać potencjału intelektualnego i zasięgu oddziaływania bibliografi i.11 Uła-
twienie badacz om prost ego i szybkiego tworz enia kompletnych opisów 
bibliografi cz nych w oparciu o bazy regionalne za pomocą dedykowanych 
programów będzie krokiem do prz odu, pozwalającym bibliografi om zacho-
wać ich rolę i znacz enie w życiu naukowym i kulturalnym. Jak się poniżej 
prz ekonamy, dzisiaj wszyscy zainteresowani tematyką regionalną w więk-
szości prz ypadków nie mają możliwości posługiwania się menedżerami 
w bazach tworz onych prz ez WBP.

Bibliografi om w ost atnich latach wyrosła bardzo silna konkurencja w po-
st aci takich baz jak Google Scholar, BazHum, BazTech, cz y DOAJ. Czytelnik 
oprócz  samych opisów bibliografi cz nych może znaleźć tam bardzo cz ęst o 
również pełne tekst y12. Bazy te gromadzą jednak wyłącz nie, albo prz ede 
wszyst kim, materiały o naukowym charakterz e. Te rejest rowane prz ez bi-
bliografi e regionalne nie są tam zindeksowane. Tym samym pojawia się 
nisza do zagosp odarowania dla baz tworz onych prz ez WBP. Wart o, aby bi-
bliografi e regionalne skorz yst ały z tej szansy.

Bazy naukowe wsp ółpracują z menedżerami już od lat 80. ubiegłego 
st ulecia13. O st opniu zaawansowania tego procesu doskonale świadcz y zda-
nie wsp omnianej już Jadwigi Woźniak-Kasp erek, która krytykuje wyłącz -
nie prz edmiotowe podejście do bibliografi i, będącej coraz cz ęściej jedynie 
źródłem danych do programów w rodzaju Zotero lub Mendeley14.

Analiza wsp ółpracy bibliografi i regionalnych z menedżerami 
bibliografi i

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda wsp ółpraca regionalnych 
bibliografi i z menedżerami, dokonamy prost ej analizy możliwości i ogra-
nicz eń baz tworz onych prz ez WBP. Badaniom poddanych zost anie 17 bi-
bliografi i. Interesować będzie nas inst ytucja sp rawcz a, program, w którym 
publikowane są dane (w prz ypadku wielu opcji wybrano ten, w którym 
pokazano najnowsze dane) oraz możliwość ich eksp ort u i generowania go-
towego opisu bibliografi cz nego w najbardziej popularnych st ylach (APA – 

11  J. Woźniak-Kasp erek, Bibliografi a w cyfrowej prz est rz eni informacyjnej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiań-
skiej” 2014, nr 49, s. 19.
12  J. Sadowska, Bibliografi a dziedzinowa dzisiaj – znacz enie i prz yszłość, „Materiały Konferencyjne EBIB” 2017, 
nr 25, s. 8, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/art icle/download/582/722.
13  O. Patashnik, BibTeXing, http://bibtexml.sourceforge.net/btxdoc.pdf; J. East , Academic libraries and the provi-
sion of support  for users of personal bibliographic soft ware: a survey of Aust ralian experience with EndNote, „LASIE 
(Library Automated Syst ems Information Exchange)”,Vol. 32, no 1, s. 64.
14  J. Franke, J. Woźniak-Kasp erek, Słowo wst ępne, w: Bibliografi @. Hist oria, teoria, praktyka, red. J. Franke i J. Woź-
niak-Kasp erek, Warszawa 2016, s. 9; J. Woźniak-Kasp erek, Bibliografi a a katalog bibliotecz ny – dyskusja o pojęciach 
i terminach, „Prz egląd Bibliotecz ny” 2015, r. 83, nr 4, s. 518.
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American Psychological Association, Chicago/Turabian, cz y MLA – Modern 
Language Association). Do test ów wykorz yst ano programy Zotero (wersja 
5.0.35.1), Mendeley (wersja 1.17.13) i EndNote (wersja X8.2).

Szcz ególnie interesująca nas kwest ia pobierania danych zost ała po-
dzielona na zagadnienia dotycz ące eksp ort u plików w najcz ęściej używa-
nych formatach (BibTeX lub RIS) oraz możliwość wykorz yst ania dodat-
ków do prz eglądarek internetowych. Spośród tych ost atnich wybrano 
rozszerz enia do programu Chrome, gdzie dost ępne są rozszerz enia: Zotero 
Connector (wersja 5.0.36; ZC), Mendeley Import er (wersja 2.0.46; MI) 
i Capture EndNote Reference (wersja 1.0; CER); tylko w tej prz eglądarce 
dost ępne są wszyst kie trz y dodatki. Oprócz  samej możliwości eksp ort u 
danych w plikach lub za pomocą prz eglądarki, sp rawdzono ich komplet-
ność. Próbując wprowadzić dane do menedżera podejmowano każdora-
zowo trz y próby. Badaniem objęto zarówno dokumenty samoist ne wy-
dawnicz o – książki, jak i niesamoist ne – art ykuły z cz asopism i rozdziały 
prac zbiorowych.

Wyniki dla poszcz ególnych elementów mają dwie oceny: (T) tak lub (N) 
nie. Oprócz  ocz ywist ych sytuacji, o prz yznaniu jednej lub drugiej decydo-
wała dokładna ocena uzyskanych danych. Pisząc wprost , jeśli otrz ymany 
opis wymagał tylko drobnych uzupełnień, to uzyskiwał pozytywną ocenę. 
W odwrotnym prz ypadku rezultat był negatywny.

Pragnąc pokazać wyniki analizy bibliografi i regionalnych na szerszym 
tle porównawcz ym, identycz nemu test owi poddano również katalogi WBP, 
a także wybranych bibliotek uniwersyteckich oraz bazy danych, z których 
korz yst ają bibliografowie. Podobne badania już wykonywano, choć nikt do 
tej pory nie zbadał polskich bibliografi i regionalnych15.

Ze względu na podobieńst wo wyników w ramach tego samego oprogra-
mowania omówimy rezultaty badań w ich obrębie. Obecnie WBP korz yst a-
ją z 8 syst emów bibliotecz nych (Aleph, MAK+, MAKWWW, Patron, Primo, 
Prolib, Sowa i Symphony). Sześć z nich służy do prz edst awiania bibliografi i 
regionalnej (Aleph, MAKWWW, Patron, Primo, Prolib i Sowa).

15  J. A. Cordón-García, H. Mart ín-Rodero, J. Alonso-Arévalo, Gest ores de referencias de últimageneración: análisis 
comparativo de RefWorks, EndNote Web y Zotero, „El profesional de la información” 2009, Vol. 18, no 4, s. 445–455, 
https://doi.org/10.3145/epi.2009.jul.14; M. Fitzgibbons, D. Meert , Are Bibliographic Management Soft ware Search In-
terfaces Reliable?: A Comparison between Search Results Obtained Using Database Interfaces and the EndNote On-
line Search Function, „Th e Journal of Academic Librarianship” 2010, Vol. 36, iss. 2, s. 144–150 https://doi.org/10.1016/ 
j.acalib.2010.01.005; E. Jenny, Users and citation management tools: use and support . „Reference Services Review” 
2013, Vol. 41, iss. 4, s. 639–659, https://doi.org/10.1108/RSR-02-2013-0007; M. Roszkowski, Zarz ądzanie prz ypisami 
bibliografi cz nymi…; J. Kratochvíl, Srovnání sp rávnost i bibliografi ck�ch…, s. 118–153.



127

Eksp ort  danych do menedżerów bibliografi i w bibliografi ach regionalnych…

Tab. 1. Eksp ort  danych z katalogów i bibliografi i WBP (prz ełom lutego 
i marca 2018 r.). 

Lp. Inst ytucja Baza Program

Eksp ort  danych
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1.

Biblioteka Pu-
blicz na m. st . 
Warszawy – Bi-
blioteka Główna 
Województwa 
Mazowieckiego

Katalog Primo T T N T T T N T

Bibliografi a Primo T T N T T N N T

2. Biblioteka Śląska
Katalog Prolib N N N N N N N N

Bibliografi a Prolib N N N N N N N N

3.
Dolnośląska Bi-
blioteka Publicz na 
we Wrocławiu

Katalog Primo T N N N T T N T

Bibliografi a Primo T N N N N N N T

4.
Książnica Podla-
ska w Białym-
st oku

Katalog Patron N N N N N T N N

Bibliografi a Patron N N N N N N N N

5. Książnica Pomor-
ska w Szcz ecinie

Katalog Aleph N N N N T N N N

Bibliografi a Aleph N N N T T N N N

6.

WiMBP w Byd-
goszcz y oraz 
WBP – Książnica 
Kopernikańska 
w Toruniu

Katalog Prolib N N N N N/T1 N N N

Bibliografi a Prolib N N N N N N N N

7. WiMBP w Gdań-
sku

Katalog Patron N N N N N T N N

Bibliografi a Patron N N N N N N N N

8. WiMBP w Gorz o-
wie Wlkp.

Katalog Prolib N N N N N N N N

Bibliografi a Prolib N N N N N N N N

9. WiMBP w Rze-
szowie

Katalog Sowa N N N T N N N N

Bibliografi a Sowa N N N T N N N N

10. WiMBP w Zielo-
nej Górz e

Katalog Prolib N N N N N N N N

Bibliografi a Prolib N N N N N N N N

11.
WBP i Centrum 
Animacji Kultury 
w Poznaniu

Katalog Sowa N N N T N N N N

Bibliografi a Sowa N N N T N N N N
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12. WBP w Krakowie
Katalog Prolib N N N N N N N N

Bibliografi a Sowa N N N T N N N N

13. WBP w Kielcach
Katalog MA-

KWWW
N N N N N N N N

Bibliografi a MA-
KWWW

N N N N N N N N

14. WBP w Lublinie
Katalog Primo N T T T T T T T

Bibliografi a MA-
KWWW

N N N N N N N N

15. WBP w Łodzi
Katalog Sympho-

ny/MAK
N N N N N/N T/N N/N N

Bibliografi a Sowa N N N N N N N N

16. WBP w Olsztynie
Katalog MAK+ N N N N N N N N

Bibliografi a MA-
KWWW

N N N N N N N N

17. WBP w Opolu
Katalog Sowa N N N T N T N N

Bibliografi a Sowa N N N T N N N N

Źródło: opracowanie własne.

Zacz nijmy prz egląd wyników od zagadnienia eksp ort u danych w post aci 
pliku w jednym z popularnych formatów BibTeX lub RIS (Tab. 1). Najwięcej, 
bo aż pięć baz jest  publikowanych w programie Sowa: 2 – w wersji SOWA4, 
1 – w SOWA3 i 2 – SOWA2. W żadnej z nich nie ma możliwości pobrania 
pliku w jednym z powyższych formatów. Zamiast  tego pięć baz oferuje 
eksp ort  w formie pliku ISO 2709 z rozszerz eniem MRC. W prz ypadku wersji 
OPAC 4.1.0 i 3.25.3 pobranie pliku odbywa się bezproblemowo. Nie radzi 
sobie z tym Sowa WWW. Wyeksp ort owane pliki zdołano zaimport ować 
tylko do Zotero. W samych opisach pojawił się jeden błąd, który objawia 
się brakiem numeru cz asopisma.

Kolejną grupę licz ącą cz tery bazy st anowią bibliografi e publikowane 
w programie Prolib. Niest ety w żadnej nie ma możliwości eksp ort u plików 
z danymi. Podobnie jest  w programie MAKWWW wykorz yst ywanym prz ez 
trz y bibliografi e. Wyjątkiem jest  lubelska baza pozwalająca na eksp ort  da-
nych w pliku ISO z rozszerz eniem MRC i błędem w post aci braku numeru 
cz asopisma. Dwie bibliografi e wykorz yst ujące program Patron nie zapew-
niają opcji pobierania plików.

Zupełnie inacz ej ma się sp rawa w prz ypadku dwóch baz publikowanych 
w Primo. W obydwu prz ypadkach mamy możliwość pobrania plików z da-
nymi. We Wrocławiu dost ępny mamy format BibTeX, natomiast  w Warsza-
wie – BibTeX, RIS, a także EndNote i RefWorks. Z ich import em nie mamy 
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problemu. W opisie brakuje całej cytaty wydawnicz ej (tytuł cz asopisma, 
numer, st rony) oraz roku wydania, co jest  już dużym niedociągnięciem.

Tylko jedna baza opublikowana zost ała w programie Aleph. Nie oferuje 
on eksp ort u danych w żadnym z popularnych formatów. Zamiast  tego, po 
wybraniu opcji „Zapisz/Wyślij”, możemy pobrać opis jako „MARC Format” 
z rozszerz eniem SAV. Od razu zaznacz yć należy, że takie rozwiązanie jest  
niewygodne. Taki format cz ytany jest  tylko prz ez Zotero. Uzyskane w ten 
sp osób dane są niekompletne, gdyż brakuje numeru cz asopisma.

Rys. 1. Eksp ort  metadanych z bibliografi cz nych OPAC-ów WBP w post aci 
plików. 

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, na 17 baz tylko 6 oferuje eksp ort  danych w post aci pliku, 
cz yli 35% (Rys. 1). Format BibTeX zapewniają zaledwie dwie bazy (Primo), 
a RIS jedna (Primo w Warszawie), co daje 12%. Cztery katalogi generują 
pliki w post aci ISO 2709 z rozszerz eniem MRC (Sowa) i „MARC Format” 
z zakończ eniem SAV (Aleph). Z import em danych w popularnych formatach 
BibTeX i RIS nie ma problemu. Natomiast  z rz adkimi rozszerz eniami MRC 
i SAV radzi sobie tylko program Zotero. We wszyst kich prz ypadkach kom-
pletność danych nie jest  całkowita. Najcz ęściej brakuje numeru prz y cz aso-
piśmie, co należy później uzupełnić ręcz nie.

Drugim badanym kryterium jest  wsp ółpraca bibliografi i z dodatkami do 
prz eglądarek internetowych najpopularniejszych menedżerów: ZC, MI i CER 
(Tab. 1). Zacz nijmy od najlicz niej wyst ępującego syst emu Sowa (5 baz). ZC 
pobiera z niego jedynie tytuł, a w prz ypadku łódzkiej bazy nawet to się nie 
udaje. Test  z CER daje identycz ny wynik. Natomiast  za pomocą rozszerz enia 
MI nie jest eśmy w st anie pobrać żadnych danych z bazy bibliografi cz nej 
opublikowanej w programie Sowa.
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Żaden z trz ech dodatków nie radzi sobie z danymi z bibliografi cz nych baz 
w syst emie Prolib (4 bazy). Tak samo jest  w prz ypadku programów MAKWWW 
(2 bazy) i Patron (2 bazy). Nieco lepiej wypada test  baz opublikowanych za 
pomocą Primo. ZC nie widzi tytułu cz asopisma/pracy zbiorowej, numeru oraz 
st ron. CER rozpoznaje jedynie tytuł, a MI nie pobiera nawet tego elementu. 
Z bibliografi ą w programie Aleph radzi sobie tylko ZC. Pobrany opis należy jed-
nak uzupełnić o numer cz asopisma, a także informacje o dodatku do niego.

Rys. 2. Wsp ółpraca bibliografi cz nych OPAC-ów WBP z dodatkami do prz e-
glądarki. 

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując, na 17 baz tylko 3 wsp ółpracują z ZC (18%), za to żadna 
z MI i CER (Rys. 2). Na dodatek, pobrane dane wymagają każdorazowo 
ręcz nych uzupełnień.

Rys. 3. Generowanie gotowych cytowań prz ez bibliografi cz ne OPAC-i WBP. 

Źródło: opracowanie własne.

Trz ecim badanym kryterium jest  generowanie prz ez bibliografi cz ne kata-
logi gotowych cytowań (Tab. 1). Test  ten prz eszły jedynie dwie bazy w pro-



131

Eksp ort  danych do menedżerów bibliografi i w bibliografi ach regionalnych…

gramie Primo (13%) (Rys. 3). Obydwie zapewniają cytowania w st ylach 
APA, Chicago/Turabian, Harvard i MLA, które zawierają wszyst kie elemen-
ty. Niest ety, minusem jest  ich prezentacja, jedynie imitująca poprawne za-
pisy. Na prz ykład, prz ed tytułami cz asopism wyst ępują dwa ukośniki, cz ego 
nie powinno być. Dalej, w st ylach APA, Chicago i MLA prz ed numerami 
st ron nie podaje się skrótów (s. lub S.). W efekcie wszyst kie generowane 
cytowania wymagają edycji lub st worz enia ich ręcz nie od nowa.

Podsumowując wyniki wsp ółpracy regionalnych baz z menedżera-
mi, można śmiało st wierdzić, że nie funkcjonuje ona dobrz e. Te narz ędzia 
w większości nie zost ały jeszcz e dost osowane do wsp ółpracy z menedżera-
mi. Tam gdzie już to wdrożono, kompletność pobieranych danych w post aci 
plików, gotowych cytowań lub za pośrednictwem dodatków do prz eglądar-
ki, wymaga edycji, cz ęst o daleko posuniętej.

Analiza wsp ółpracy katalogów WBP z menedżerami bibliografi i

Prz ejdźmy teraz do katalogów WBP. Obecnie w użyciu jest  7 syst emów 
(Aleph, MAK, Patron, Prolib, Primo, Sowa i Symphony). W większości prz y-
padków katalogi generują identycz ne wyniki jak bazy bibliografi cz ne, dlate-
go skupimy się jedynie na różnicach. W najlicz niej wyst ępującym syst emie 
Prolib widzimy, że 3 sp ośród 5 katalogów wsp ółpracuje z dodatkiem MI. 
To samo można zaobserwować w nowej wersji OPAC-a o nazwie Integro, 
z której Mendeley potrafi  pobrać dane. Na tę chwilę Integro jest  wdrażany 
w Bydgoszcz y i Toruniu.

Żadnych różnic nie zanotowaliśmy w prz ypadku syst emu Sowa. W lu-
belskim katalogu wykorz yst ującym Primo (bibliografi a w programie 
MAKWWW) program ten zapewnia eksp ort  danych w plikach RIS, a oprócz  
tego także EndNote i RefWorks. Opis można pobrać prz y pomocy wszyst -
kich trz ech dodatków do prz eglądarek. Cytowania generowane w st ylach 
APA, Chicago/Turabian i MLA wyglądają poprawnie. Jedyny błąd związa-
ny jest  z uwzględnianiem jako autora także wydawcy, co objawia się prz y 
eksp orcie pliku i podcz as użycia dodatku do prz eglądarki. Ten sam problem 
widocz ny jest  także w warszawskim katalogu, natomiast  pozbawiony go 
jest  wrocławski OPAC. 

Porównując bazę bibliografi cz ną z katalogiem w programie Patron (2 bi-
blioteki) widzimy, że MI bez problemu pobiera dane z drugiego źródła, ale 
nie radzi sobie z regionalnymi bazami. Łódzki katalog w programie Sym-
phony, co wart o odnotować, dobrz e wsp ółgra z MI, ale nie generuje plików 
i gotowych cytowań. MAKWWW w Łodzi i MAK+ w Olsztynie w ogóle 
nie wsp ółpracują z menedżerami.
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Podsumowując wyniki wsp ółpracy katalogów WBP z menedżerami, 
można śmiało st wierdzić, że kooperacja układa się tutaj lepiej. Kryterium 
eksp ort u w osobnym pliku sp ełnia 29% katalogów (w bibliografi i 35%), 
wsp ółpracy z dodatkami 47% (w bibliografi i 18%), a gotowe cytowania ge-
neruje 17% (w bibliografi i 13%). Opisy książek, prost sze, pozbawione cytaty 
wydawnicz ej, są kompletne. Dotycz y to wszyst kich dróg ich pozyskiwania. 
Gloria Osácar-Arraiza w 2011 r. sugerowała, że braki w cytacie wydawni-
cz ej prz y eksp orcie danych do menedżerów wynikają z błędnej zawart o-
ści pola 773, gdzie znajdują się takie elementy opisu jak: tytuł cz asopisma, 
data, numer/tom/zeszyt i st rony16. W polskich bibliografi ach regionalnych 
ten element opisu jest  poprawny, dlatego problemu należy szukać gdzieś 
indziej. Pewną wskazówką jest  różnica pomiędzy bazami bibliografi cz nymi 
a katalogami wykorz yst ującymi program Prolib (Gorz ów Wlkp., Katowice 
i Zielona Góra) i Patron (Białyst ok i Gdańsk). Wydaje się, że w prz ypadku 
baz bibliografi cz nych zablokowano możliwość eksp ort u danych za pomocą 
port u Z39.5017. 

Na koniec należy dodać, że w inst rukcji do najnowszej wersji modułu 
bibliografi i w syst emie Prolib jest  omówiona procedura eksp ort u danych 
do Polskiej Bibliografi i Naukowej (PBN) w formacie XML18. PBN, jak zoba-
cz ymy później, świetnie wsp ółpracuje z menedżerami, co tylko potwierdza 
tezę o problemie tkwiącym w ust awieniach OPAC-ów lub ich technicz nych 
ogranicz eniach.

Analiza wsp ółpracy katalogów i baz bibliotek uniwersyteckich 
z menedżerami bibliografi i

Do analizy wybrano uniwersyteckie biblioteki z 18 miast , gdzie funkcjo-
nują WBP. Dla Warszawy zdecydowano się na Bibliotekę Uniwersytecką 
(BUW), w Krakowie na Bibliotekę Jagiellońską (BJ), natomiast  w Lublinie 
zarówno na Bibliotekę Uniwersytecką KUL, jak i Bibliotekę UMCS. W od-
niesieniu do bibliografi i, zdecydowano się poddać test owi bazy publikacji 
pracowników, tworz one na prawie każdej ucz elni. Prz y analizie katalogów 
posłużono się rozwiązaniami zast osowanymi w multiwyszukiwarkach 
(w niektórych bibliotekach funkcjonują równolegle dwa syst emy).

16  G. Osácar-Arraiza, La etiqueta 773 del MARC 21 y los gest ores de referencias bibliográfi cas, http://eprints.rclis.
org/16009/.
17  A. Wareesa-ard, EndNote vs Zotero in searching library catalog via Z39.50 of academic libraries in Th ailand, w: 
Proceedings of the 6th International Conference on Security of Information and Networks – SIN ’13, s. 411–412, https://
doi.org/10.1145/2523514.2523571.
18  Sygnity Business Solutions S.A., Bibliografi a zmiany wersja 2017.1.01 [dokument wewnętrz ny]. 
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Tab. 2. Eksp ort  danych z katalogów bibliotek uniwersyteckich i bibliografi i 
pracowników ucz elni (marz ec 2018 r.). 

Lp. Inst ytucja Baza Program

Eksp ort  danych

Cy
to

w
an

ie

Do pliku Prz eglą-
darka

B
ib

Te
xT

R
IS

E
n

d
N

ot
e

In
n

e

Zo
te

ro

M
en

d
el

ey

E
n

d
N

ot
e

1.
Biblioteka Uni-
wersytecka w Bia-
łymst oku

Katalog Aleph N N N N2 N N N N

Bibliografi a Aleph N N N N3 N N N N

2. Biblioteka Uni-
wersytecka KUL

Katalog Primo N T T T T T N T

Bibliografi a4 e-KUL N N N N N T T T

3. Biblioteka UMCS
Katalog Primo N T T T T T N T

Bibliografi a Expert us N N N N N N N N

4. Biblioteka UKW 
w Bydgoszcz y

Katalog Horizon N N N N T T N N

Bibliografi a Expert us N N N N N N N N

5.
Biblioteka Uni-
wersytecka Gdań-
skiego

Katalog Chamo N N T N N N N N

Bibliografi a Expert us N N N N N T T N

6. Biblioteka Uniwer-
sytetu Śląskiego

Katalog ProlibIn-
tergo

N N N N N T N N

Bibliografi a Prolib N N N N N N N N

7.
Biblioteka Uni-
wersytecka 
w Kielcach

Katalog Aleph N N N N5 T N N N

Bibliografi a Expert us N N N N T T N N

8. Biblioteka Jagiel-
lońska

Katalog Chamo N N T T N N N N

Bibliografi a DSpace T T N N T T N T

9.
Biblioteka Uni-
wersytetu Łódz-
kiego

Katalog Sirsi N N N N N N N N

Bibliografi a Expert us N N N N N N N N

10.
Biblioteka Uni-
wersytecka UWM 
w Olsztynie

Katalog Primo T T T T T T N T

Bibliografi a Expert us N N N N N T N N

11. Biblioteka Głów-
na UO

Katalog Primo T T T T T T N T

Bibliografi a Omega-
Psir

N N N T N N N T

12. Biblioteka Uniwer-
sytecka w Poznaniu

Katalog Primo T T T T T T N T

Bibliografi a6 - - - - - - - - -
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13.
Biblioteka Uni-
wersytetu Rze-
szowskiego

Katalog Prolib N N N N N T N N

Bibliografi a Expert us N N N N T T N N

14.
Biblioteka Głów-
na Uniwersytetu 
Szcz ecinie

Katalog Kaho N N N N N N N N

Bibliografi a Kaho N N N N N N N N

15.
Biblioteka Uni-
wersytecka w To-
runiu

Katalog Horizon N N N N N N N N

Bibliografi a Expert us N N N N T T N N

16.
Biblioteka Uni-
wersytecka 
w Warszawie

Katalog Chamo N N T T N N N N

Bibliografi a7 - N N N N T T T T

17.
Biblioteka Uni-
wersytetu Zielono-
górskiego

Katalog Prolib N N N N N T N N

Bibliografi a8 Pers N N N N N T N T

18.
Biblioteka Uni-
wersytecka we 
Wrocławiu

Katalog Chamo N N N N N N N N

Bibliografi a

Własna 
– autor 
Barbara 
Palichleb

N N N N N N N N

1 W prz ypadku nowej (test owej) nakładki Integro pobór danych działa.
2 Pojawia się błąd pobrania pliku „MARC wymienny”.
3 Pojawia się błąd pobrania pliku „MARC wymienny”.
4 Baza dost ępna jest  poza st roną biblioteki. Dost ęp: https://e.kul.pl/qldorobekp.html.
5 Pojawia się błąd pobrania pliku „MARC wymienny”.
6 Baza publikacji pracowników UAM nie działa. Dost ęp: http://lib.amu.edu.pl/in-

dex.php?option=com_content&task=view&id=1304&Itemid=88.
7 Rolę bibliografi i publikacji pracowników UW od 1.12.2014 r. prz ejęła Polska Bi-

bliografi a Naukowa, która zost anie poddana test owi razem z innymi ogólnopol-
skimi bazami. Dost ęp: http://bibliografi a.icm.edu.pl/g2/.

8 Baza dost ępna jest  poza st roną biblioteki. Dost ęp: http://publikacje.uz.zgora.
pl:7777/skep_home/about_pl.html.

Źródło: opracowanie własne.

Zacz nijmy od bibliografi i publikacji pracowników. W 18 bibliotekach 
obecnie jest  wykorz yst ywanych 9 programów. Wśród nich najpopular-
niejszym jest  Expert us, z którego usług korz yst a 7 bibliotek. Oprócz  niego 
mamy: Alepha (1), DSpace (1), e-KUL (1), Kohę (1), Proliba (1), Omega-Psir 
(1), Persa (1) i program Barbary Palichleb z Uniwersytetu Wrocławskiego 
(BP). BUW w 2014 r. zaprz est ała tworz enia własnej bibliografi i i rozpocz ęła 
wykorz yst ywać do tego celu PBN. Z kolei Biblioteka Uniwersytecka w Po-
znaniu nie prowadzi takiego zest awienia.
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Pierwszym badanym kryterium jest  możliwość eksp ort u danych w po-
st aci osobnego pliku (Tab. 2). Program Expert us jej nie daje. Podobnie jest  
z większością pozost ałych: e-KUL, Koha, Proliba, Omega-Psir, Persa i BP. 
Aleph daje taką szanse tylko w teorii („MARC wymienny”). Zamiast  pliku 
widzimy opis w st ylu ISO 2709, który traktujemy jako cytowanie. Ome-
ga-Psir prz ekierowuje do Google, skąd można już pobrać takie pliki. Jedy-
nie DSpace z Biblioteki Jagiellońskiej oferuje eksp ort  w formatach BibTeX 
i RIS. Z tym pierwszym lepiej radzi sobie Zotero, który nie pobiera jednak 
DOI, za to Mendeley nie widzi autora, a st rony podaje w polu abst raktu. To 
samo powtarz a się z formatem RIS, różnicą jest  kompletność danych w Zo-
tero i EndNote. Na 17 baz, daje to tylko trz y, cz yli 18%.

Drugie kryterium sp rawdzało wsp ółpracę bibliografi i z dodatkami do 
prz eglądarki (Tab. 2). Programy Aleph i Prolib nie prz eszły go pozytywnie. 
BP zamieszcz a informacje o Zotero, ale w praktyce oprogramowanie nie ob-
sługuje dodatków. Expert us zainst alowany w Bydgoszcz y, Lublinie (UMCS) 
i Łodzi nie pozwala na pobranie danych. Ten sam program w Gdańsku, 
Kielcach, Olsztynie, Rzeszowie i Toruniu wsp ółpracuje z ZC i MI. W prz y-
padku tego pierwszego warunkiem jest  posiadanie prz ez art ykuł DOI, z któ-
rym wiąże się usługa katalogowa CrossRef. MI jest  bardziej niezależny, ale 
myli np. tytuł rozdziału z tytułem pracy zbiorowej, w której ten pierwszy 
się znajduje. W obu dodatkach do prz eglądarki po pobraniu danych biblio-
grafi cz nych brakuje st ron. Natomiast  CER zupełnie nie radzi sobie z Exper-
tusem, cz asami wymieniając tylko ISBN zamiast  ISSN-u.

Obecność DOI w opisie ma znacz enie również dla innych bibliografi i. Ze 
śląskiej bazy Koha dane pobierają ZC i MI, z e-KUL tylko ten drugi, jednak pod 
warunkiem wyst ępowania DOI. PBN wsp ółpracuje bezbłędnie ze wszyst kimi 
dodatkami. Krakowski DSpace umożliwia import  danych prz ez ZC i MI. CER 
pobiera tylko autora i tytuł. Bez DOI MI nie podaje st ron (ZC wymienia je 
w polu abst raktu). Zielonogórski Pers wsp ółpracuje tylko z MI, i wyłącz nie 
w wybranych prz ypadkach, natomiast  EndNote eksp ort uje jedynie autora. 
Opolski Omega-Psir nie wsp ółgra z żadnym z dodatków, ale oferuje możliwość 
eksp ort u danych do CiteULike. Reasumując, daje to 10 baz, cz yli 59%.

Trz ecie kryterium w post aci generowania gotowych cytowań sp ełniły 
tylko 4 bibliografi e, cz yli 24% (Tab. 2). Baza e-KUL oferuje st yle APA i Bib-
TeX, krakowskie DSpace – APA, Chicago, Harvard, ISO 690, Omega-Psir 
– APA, Chicago, ISO 690, IEEE, CSE, MLA i ACM, PBN – ABNT, BibTeX, Na-
ture, APA, CBE, Cell, Chicago/Turabian, Harvard, MLA, RefWorks, natomiast  
Aleph tylko ISO 2709. Wszyst kie opisy z wyjątkiem jednego są kompletne 
i poprawne. Prz ysłowiową cz arną owcą jest  ISO 2709, którego Zotero nie 
rozpoznaje prz y opcji „Import uje ze schowka”.
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Porównując wyniki bibliografi i publikacji pracowników z bibliografi cz nymi 
bazami WBP wygląda na to, że w kryterium eksp ort u pliku mamy zwycięst wo 
tych drugich (18 do 35%). W prz ypadku generowania cytowań otrz ymaliśmy 
remis (18 do 18%). Tylko w zakresie wsp ółpracy z dodatkami do prz eglądarki 
górą okazały się bibliografi e publikacji pracowników (53 do 18%). 

Prz yjrz yjmy się teraz katalogom bibliotek uniwersyteckich. 18 OPAC-ów 
wykorz yst uje 7 programów. Najpopularniejszym jest  Primo (5), dalej mamy 
Chamo (4), Proliba (3), Alepha (2), Horizona (2) oraz Kohę (1) i Sirsi (1).

Syst emy Primo z Olsztyna, Opola i Poznania pozwalają na pobór meta-
danych w formatach: BibTeX, RIS, EndNote i RefWorks. Tego pierwszego 
nie zapewnia katalog z Lublina. Format BibTeX z Opola i Poznania działa 
bez zarz utu po imporcie do Zotero, a w Olsztynie nie uwzględniane jest  pole 
zawierające autora. Ten problem wyst ępuje za każdym razem w prz ypadku 
Mendeleya. Format RIS w Zotero wyświetlał się z błędami: wydawca jako 
wsp ółautor (Lublin, Opole, Poznań). Zotero nie pobiera autora i wydawcy 
(Olsztyn). Te same pliki w Mendeleyu i EndNote działają bez problemu 
(Lublin) lub nie zawierają autora (Olsztyn, Opole i Poznań). Dane z plików 
EndNote w większości wyświetlają się prawidłowo, jedynie w Olsztynie 
w polu autora pojawia się wydawca.

Program Chamo pozwala na eksp ort  danych, ale po dodaniu opisu do 
schowka, co jest  mało intuicyjne. Stamtąd ist nieje możliwość pobrania 
pliku w formacie EndNote (Gdańsk, Kraków i Warszawa), ISO 2709 (Kra-
ków i Warszawa) i MARCXML (Warszawa). Wrocławski katalog nie oferu-
je takiej usługi. Format EndNote we wszyst kich trz ech prz ypadkach działa 
(Gdańsk, Kraków i Warszawa), a ISO 2709 tylko w Krakowie (wyłącz nie 
w Zotero). W Warszawie formaty ISO (Zotero) i MARCXML (Mendeley) nie 
prz eszły poprawnie test u.

Programy Aleph w Białymst oku i Kielcach mimo oferowania możliwości 
eksp ort u plików w formacie „MARC wymienny” w praktyce generują re-
kordy w ISO 2709. Pozost ałe programy nie dają takiej szansy nawet w teo-
rii. W rezultacie daje to 8 pozytywnych wyników na 18 baz, cz yli 44%.

Prz yjrz yjmy się teraz zagadnieniu wsp ółpracy z dodatkami do prz eglą-
darki (Tab. 2). ZC i MI radzą sobie dość dobrz e z danymi z syst emu Primo. 
Ten pierwszy wymienia jednak za każdym razem wydawcę jako wsp ół-
autora, a w dwóch prz ypadkach (Opole i Poznań) podaje najpierw imię, 
a potem nazwisko autora. MI z trz ech baz (Lublin i Olsztyn) pobiera kom-
pletne opisy. W Opolu i Poznaniu dodatek import uje więcej niż jeden 
opis. CER nie radzi sobie z żadnym opisem z Primo, gdyż pobiera tylko 
tytuł, myląc typ publikacji i podając prz y książce, że jest  to art ykuł z cz a-
sopisma.
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Drugi pod względem popularności syst em Chamo nie obsługuje do-
datków do prz eglądarki. Z Prolibem wsp ółpracuje tylko MI, i to jedynie 
w 2 z 3 baz (Katowice i Rzeszów). Horizon w Bydgoszcz y pozwala na 
pobór danych za pomocą ZC i MI, podcz as gdy toruński nie radzi sobie 
z żadnym z tych dodatków. ZC cz erpie z niego tylko tytuł, a MI nie impor-
tuje nicz ego albo inną pozycję autora. CER w obu prz ypadkach wyświetla 
jedynie ISBN i myli format. Z syst emem Aleph wsp ółgra tylko ZC, i to 
jedynie w Kielcach (w Białymst oku nie działa).

Wyświetlanie innej publikacji autora oprócz  Primo (Opole i Poznań) 
i Horizona (Bydgoszcz ) można zaobserwować także w łódzkim Sirsi (ZC), 
który poza tym jednym, błędnym prz ypadkiem nie wsp ółpracuje z dodat-
kami. Żaden z nich nie może pobrać danych z syst emu Koha w Katowicach. 
W sumie daje to wynik 7 na 18, cz yli 39% wsp ółpracujących OPAC-ów.

Prz yjrz yjmy się teraz zagadnieniu generowania cytowań (Tab. 2). Ka-
talogi w syst emie Primo oferują st yle APA, Chicago/Turabian i MLA, 
a biblioteki w Olsztynie, Opolu i Poznaniu dodatkowo Harvard. Wszyst -
kie one działają, lokując jednak wydawcę jako wsp ółautora. Drugi pod 
względem popularności syst em Chamo, nie zapewnia tej usługi. War-
szawski OPAC wprawdzie daje możliwość generowania cytowań w st y-
lach APA, Chicago, CSE, AMA, MLA, ENJM, NLM, Turabian, ale w prak-
tyce usługa ta nie działa. Programy Aleph w Białymst oku i Kielcach 
tworz ą opisy w st ylu ISO 2709. Problem w tym, że nie da się ich użyć 
w żadnym z test owanych programów. Pozost ałe syst emy nie generują 
cytowań.

Podsumowując wyniki ost atniego kryterium, otrz ymujemy w sumie 29% 
baz generujących cytowania. Razem z 44% katalogów eksp ort ujących meta-
dane i 39% wsp ółpracującymi z dodatkami do prz eglądarki, daje to rezultat 
tylko nieznacz nie lepszy od katalogów WBP, gdzie rezultaty kształt ują się 
odpowiednio na poziomie: 29, 47 i 17%.

Analiza wsp ółpracy ogólnopolskich katalogów i baz 
bibliografi cz nych z menedżerami bibliografi i

Do analizy wybraliśmy 11 reprezentatywnych baz, z których korz yst ają 
regionalni bibliografowie: Akademicka Platforma Czasopism (APCz), Ba-
zHum, Bibliografi a Geologicz na Polski (BGP), CWPN Academica, katalog 
Biblioteki Narodowej, KaRo, Nukat, Polska Bibliografi a Literacka (PBL), 
PBN, biblioteki cyfrowe: Polona i Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC). 
Wśród nich 5 korz yst a z formatu MARC 21, 4 z Dublin Core i 2 z własnych 
rozwiązań. Większość baz pracuje w oparciu o własne oprogramowanie, 
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wyjątkami są BGP prowadzona w syst emie Aleph i WBC w programie 
DLibra.

Tab. 3. Eksp ort  danych z katalogów i ogólnopolskich baz bibliografi cz nych 
(marz ec 2018 r.). 

Lp. Baza Format

Eksp ort  danych

Cy
to

w
an

ie

Do pliku Prz e-
glądarka

B
iB

te
xT

R
IS

E
n

d
N

ot
e

In
n

e

Zo
te

ro

M
en

d
el

ey

E
n

d
N

ot
e

1. CWPNAcademica Dublin Core N N N N N N N T

2. Akademicka Platforma 
Czasopism

Dublin Core T T T T T T N T

3. BazHum MARC21 T T N N N N N N

4. Bibliografi a Geologicz na 
Polski

MARC21 N N N T T T N N

5. Biblioteka Narodowa MARC21 N N T T T T N N

6. KaRo MARC21 N N N N N N N N

7. Nukat MARC21 N N N N T N N N

8. Polona Dublin Core N N N N N N N N

9. Polska Bibliografi a Literacka EDR1 N N N N N N N N

10. Polska Bibliografi a Nauko-
wa

PBN2 N N N N T T T T

11. Wielkopolska Biblioteka 
Cyfrowa

Dublin Core N T N N T T T T

1 Z. Szymańska, B. Domosławska, M. Matysiak, Polska Bibliografi a Literacka – uję-
cie realist ycz ne, „Materiały Konferencyjne EBIB” 2013, nr 24, s. 6, http://open.
ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/art icle/download/31/152.

2 Koalicja Otwart ej Edukacji, Stanowisko Koalicji Otwart ej Edukacji w sp rawie Pla-
nu wdrożenia otwart ego dost ępu do treści naukowych w Polsce, koed.org.pl/wp-
content/uploads/2014/09/koed_st anowisko_plan_open_Access.odt.

Źródło: opracowanie własne.

Zacz nijmy od kryterium eksp ort u plików (Tab. 3). Spośród 11 baz tylko 
pięć oferuje taką możliwość. W BazHum natrafi amy na formaty BibTeX 
i RIS, w WBC na RIS, w APCz na RIS i EndNote, w katalogu BN na End-
Note i dodatkowo RefWorks, natomiast  w BGP na „MARC wymienny”. 
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Dane z rozszerz eniem RIS z BazHum są rozpoznawane tylko prz ez Zotero. 
Z pliku BibTeX otrz ymujemy jedynie autora, rok, tom i pocz ątek tytułu 
cz asopisma. Metadane w formacie RIS z WBC są odcz ytywane prz ez opro-
gramowanie, ale brakuje miejsca i daty wydania publikacji. Plik w tym 
samym formacie z APCz zawiera dane pozbawione st ron i DOI, a w Men-
deleyu nawet autora. Pełny opis otrz ymujemy z tej bazy za pośrednic-
twem rozszerz enia EndNote. Co ciekawe, ten sam format z katalogu BN 
nie zost ał zaimport owany prz ez własny program. Próba pobrania opisu 
„MARC wymienny” z BPG zakończ yła się błędem. Podobnie jest  w prz y-
padku Polony, gdzie mamy szansę eksp ort ować dane w formacie XML, 
z którymi jednak nie poradził sobie żaden z programów. W sumie daje to 
3 bazy na 11, cz yli 28%.

Odmiennie prezentuje się wsp ółpraca baz z dodatkami do prz eglądarki 
(Tab. 3). Spośród 11 baz tylko 5 nie prz eszło tego test u: Academica, BazHum, 
KaRo, PBL i Polona (ZC i CER pobierają tylko tytuł). Nukat wsp ółgra tylko 
z ZC. Dane z katalogu BN dodatki pobierają z błędami: ZC zamieszcz a w ty-
tule cz asopisma datę ukazywania się, MI gubi cytatę wydawnicz ą, a w CER 
widzimy tylko autora i tytuł. APCz i WBC wsp ółpracują z dodatkami nie-
mal idealnie, gdyż ZC i MI działają dobrz e, jedynie CER podaje błędne lub 
niekompletne dane. Podobnie jest  w BGP, gdzie MI radzi sobie dobrz e, ZC 
ma braki, a CER nie pobiera żadnych danych. Test  prz eszła najlepiej PBN, 
z którą bez problemów wsp ółpracują wszyst kie dodatki. Daje to łącz ny wy-
nik 64% wsp ółpracujących baz.

W prz ypadku generowania gotowych cytowań wygląda to jak poni-
żej (Tab. 3). Tylko 5 baz oferuje taką usługę, cz yli 45%. Academica zapew-
nia opis w st ylu BibTeX, ale bez cytaty wydawnicz ej. Ten sam st yl można 
pobrać bez problemu z WBC. Test  najlepiej wypada w APCz i PBN, które 
oferują parę st ylów: ABNT, BibTeX, Nature, APA, CBE, Cell, Chicago/Tu-
rabian, Harvard, MLA, RefWorks, Science, ISO 960, z których wszyst kie 
działają.

Reasumując, osiągnięte wyniki w post aci odpowiednio: 28, 64 i 45% 
plasują ogólnopolskie bazy na najwyższym podium naszego test u (Rys. 4). 
Wart o w tym miejscu odnotować dobre wyniki APCz (Dublin Core), BGP 
(MARC 21) i PBN (PBN) w drugim kryterium, które zdaniem piszącego ofe-
ruje najprost szy i najwygodniejszy sp osób pracy z menedżerem bibliografi i 
(Rys. 5). 
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Rys. 4. Wsp ółpraca z menedżerami ze względu na typ bazy. 

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 5. Wsp ółpraca z menedżerami ze względu na formę prz ekazu metada-
nych. Źródło: opracowanie własne.

DOI i ORCID

Brytyjscy naukowcy Duncan Hull, Steve R. Pettifer, Douglas B. Kell już 
w 2008 r. poddali analizie dost ępność metadanych na st ronach wybranych 
bibliotek cyfrowych i baz danych prezentujących materiały z zakresu bio-
logii dla menedżerów bibliografi i. W rekomendacjach dla nich zapropono-
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wali, aby te dane były łatwo dost ępne w jednym z popularnych formatów. 
Dodatkowo sugerowali wzbogacenie opisów o identyfi katory dokumen-
tów (DOI) i autorów19. Po 10 latach należy nawiązać do tego apelu. 

Stałymi identyfi katorami opatrywane są obecnie wyłącz nie materiały 
o charakterz e naukowym. W persp ektywie najbliższych lat nic nie wskazuje 
na to, aby miało to ulec zmianie. Wart o byłoby zast anowić się nad ich do-
daniem do baz bibliografi cz nych. Publikacje naukowe nie prz ekracz ają paru 
procent opisów wprowadzanych prz ez regionalnych bibliografów. Tym sa-
mym dodatkowe elementy opisu nie będą miały znacz ącego wpływu na 
wzrost  obciążeń w pracy nad bazą, a mogą je nawet zmniejszyć. Dotycz y 
to szcz ególnie cz asochłonnej identyfi kacji autorów, w cz ym ORCID byłby 
wielce pomocny bibliografom. Podobnie wygląda to z DOI, który pozwa-
lałby na identyfi kację dzieła i dawałby dost ęp do opisu bibliografi cz nego 
z innej bazy danych, co miałoby wpływ na jego ujednolicenie i zmniejsze-
nie potencjalnych błędów.

Spróbujmy prz yjrz eć się miejscu obydwu elementów w formacie 
MARC 21. W bibliotekach narodowych Czech i Niemiec DOI podaje się 
w polu 024, natomiast  związany z nim link w polu 85620. Takie rozwiązanie 
zaakceptowała również polska Biblioteka Narodowa21.

Prz ykład 1
 024 7# $a10.12775/FT.2017.001$2DOI
 856 42 $uhttp://dx.doi.org/10.12775/FT.2017.001

Dla numeru ORCID amerykańska Biblioteka Kongresu22, a za nią m.in. 
Niemiecka Biblioteka Narodowa i nasza Biblioteka Narodowa również 
prz ewidują pole 02423. W opisach z więcej niż jednym twórcą podaje się ten 
identyfi kator w innych lokalizacjach: 1XX, 6XX i 7XX24.

19  D. Hull, S. R. Pettifer, D. B. Kell, Defrost ing the digital library….
20  E. Lichtenbergová, Dotazy ke katalogizaci, http://katdotaz.nkp.cz /zobraz.phtml?id=569; H. Eichenauer, Daten-
dienst : Änderungen im Format MARC 21 für Titeldaten ab 12. Januar 2016 (Export -Release 01/2016), s. 4, http://www.
dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/rundschreiben20151014AenderungenMarc21TiteldatenExport Re-
lease20161.pdf?__blob=publicationFile.
21  Z. Żurawińska, DOI w zapisie bibliografi cz nym, do: M. Balcerek, 26 st ycz eń 2017, koresp ondencja elektronicz na.
22  Library of Congress, 024: other st andard identifi er, https://www.loc.gov/marc/authority/ad024.html.
23  A. Ripagin, 05 – 10 – Änderungen Aleph-Internformat – Verbunddienst leist ungen – hbzwiki https://wiki1.hbz-
nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=38699108; N. Habermann, Protokoll der 7. Sitzung der Expert engruppe Norm-
daten, s. 6, http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/st andardisierung/protokolle/pEgNd20150225v.
pdf?__blob=publicationFile; BibliotekaNarodowa, Rekord wzorcowy – adaptacjamarc 21 http://prz episy.bn.org.pl/
formaty/rekord-wzorcowy---adaptacja-marc-21.
24  Machine-Readable Bibliographic Information Committee (MARBI), Proposal No. 2010-06: encoding the 
ISNI in the MARC 21 bibliographic and authority formats, https://www.loc.gov/marc/marbi/2010/2010-06.html; 
Ex Libris, Search indexes, https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Onli-
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Prz ykład 2
 024 7# $a0000-0002-1007-8042$2ORCID
 024  7#  $ahttp://orcid.org/0000-0002-1007-8042

Prz ykład 3
 100 1# $a Balcerek, Mariusz.$d(1979- ).$eAutor$0ORCID:0000-

0002-1007-8042

Prz ykład 4
 700 1# $a Tandecki, Janusz.$d(1950- ).$e Redaktor$0ORCID:0000-

0003-0484-5847

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na funkcjonowanie w obiegu na-
ukowym innych numerów dla autorów, takich jak ResearcherID25, cz y Sco-
pus ID26, które w razie wyst ąpienia również winny być odnotowywane 
w zapisie bibliografi cz nym.

Wart o również zast anowić się nad zast osowaniem pełnego zapisu nu-
merów ORCID (http://orcid.org/), cz yniących z nich linki, łatwiejsze w ob-
słudze. Taka metoda obowiązuje już w syst emach zarz ądzania treścią (ang. 
Content Management Syst em – CMS), skąd metadane są eksp ort owane do 
baz bibliografi cz nych.

Zakończ enie

W podsumowaniu należy się zast anowić nad sensem tworz enia i udo-
st ępniania bibliografi i regionalnych bez możliwości wsp ółpracy z menedże-
rami bibliografi i. Analiza wskazuje, że w erz e Internetu bazy tego rodzaju 
nie maja racji bytu. Jeśli bibliografi e regionalne nie dost osują swoich baz 
do ocz ekiwań i potrz eb cz ytelników, od których wymaga się załącz ania bi-
bliografi i, to st racą na znacz eniu. 

ne_Help_(English)/040Resource_Management/040Metadata_Management/180Search_Indexes; H. Eichenauer, 
Datendienst  Gemeinsame Normdatei (GND): Änderungen im Format MARC 21 für Normdaten ab 12. September 
2017 (Export -Release 2017.03), s. 4–5, http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/rundschreibe-
n20170612AenderungMarc21Normdaten.pdf?__blob=publicationFile; OCLC, Control subfi elds, https://www.oclc.
org/bibformats/en/controlsubfi elds.html.
25  Th omson Reuters, Researcher ID help, http://www.researcherid.com/Home.action?returnCode=ROUTER.Unaut
horized&Init=Yes&SrcAp p=CR.
26  Elsevir, Scopus: access and use support  center, https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/11212/
supporthub/scopus/related/1/session/L2F2LzEvdGltZS8xNTIwNTA3MjgzL3NpZC9mVXdHT2ZKQkZZWm9XN-
mNKaDlrMDZ6ODhQRUlEdkFHMnprbzQwdkhmU3hTVGpudkxvNSU3RWlfa2ZxTFVFM2tRQzNjQlQ3ZUE4Z2-
ZJM2FkSllNckQ5eWFUVGlQMHFXclNHS3VKcFBCRUlGbEclN0VKaUU0Zk1QN1pmV09BJTIxJTIx/.
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Bazy o charakterz e naukowym od dawna st arają się nadążyć za nowy-
mi trendami. Jak wygląda to w prz ypadku produktów oferowanych prz ez 
WBP? Analiza siedemnast u bibliografi i pokazała, że nie są one jeszcz e do-
st osowane do wsp ółpracy z menedżerami. Należy ocenić to negatywnie. 
Taka wsp ółpraca nie jest  st andardem. Niewiele wskazuje, aby miało to 
w najbliższym cz asie ulec zmianie. W dyskusjach bibliografów z WBP temat 
menedżerów i wsp ółpracy z nimi nie ist nieje. Brak świadomości ist nienia 
problemu nakazuje post rz egać pozytywne wyniki jako dzieła prz ypadku. 
Świadcz y o tym fakt, że dane z bibliografi i regionalnych są błędne i nie-
kompletne.

Osiągnięte prz ez bazy bibliografi i regionalnych WBP wyniki są wyraź-
nie niższe od ogólnopolskich i uniwersyteckich baz. Zast anawiające jest  to, 
że bibliografi e regionalne WBP wypadają gorz ej nawet w porównaniu do 
katalogów własnych inst ytucji. Prz ycz yną takiej sytuacji jest  najprawdopo-
dobniej zablokowanie port u Z39.50, który odpowiada za eksp ort  metada-
nych. Pośrednio pokazuje to st osunek do bibliografi cz nych baz w tworz ą-
cych je bibliotekach.

Osobną kwest ią jest  kompletność i poprawność opisów pobranych za po-
mocą menedżerów. Uzyskane w ten sp osób zapisy bibliografi cz ne wymaga-
ją ręcz nej edycji, cz ęst o tak dalece posuniętej, że użytkownik woli st worz yć 
je sam, ręcz nie. Najcz ęściej błędy pojawiają się w art ykułach z cz asopism. 
Zdarz a się, że brakuje st ron, numerów, a nawet całej cytaty wydawnicz ej. 
Ta niedogodność uwidacz nia się także prz y pracach zbiorowych. Błędy wy-
st ępują również podcz as generowania gotowych zapisów bibliografi cz nych, 
które należy tworz yć od nowa.

Wymienione wyżej uwagi mają charakter ogólny. Głównym celem ana-
lizy była odpowiedź na pytanie, cz y dana baza pozwala na pracę z me-
nedżerem bibliografi i, cz y nie. Chcąc uzyskać dokładne wyniki na temat 
błędów w tym procesie musimy prz eprowadzić dodatkowe test y. Dobrym 
prz ykładem takich badań, są te opublikowane prz ez Jiří Kratochvíla z Uni-
wersytetu Masaryka w Brnie (Czechy) w 2016 r. Sprawdził on kompletność 
i bezbłędność siedemnast u opisów (książki, art ykuły, materiały konferen-
cyjne) pobranych prz ez menedżery27.

Ost atnią kwest ią podsumowania jest  sp rawa zamieszcz ania w opisach 
numerów DOI i ORCID, które st anowią st andard w publikacjach nauko-
wych. Pozwalają one na bezbłędną identyfi kację publikacji i autorów, co 
jest  szcz ególnie ist otne w każdej bibliografi i. Dodatkowo, jak zauważyliśmy 
na prz ykładzie baz naukowych, obecność tego pierwszego ma duże prz e-

27  J. Kratochvíl, Srovnání sp rávnost i bibliografi ck�ch…, s. 118–153.
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łożenie na kompletność i poprawność pobieranych danych. Reasumując, 
należy zarekomendować ich uwzględnianie w tworz eniu bibliografi i regio-
nalnych.
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