10 lat Katalogu Centralnego NUKAT
W lipcu bieżącego roku minęło 10 lat od momentu, kiedy zaczęto tworzyć zbiory Narodowego Centralnego Katalogu Uniwersalnego NUKAT. Jest on centralnym katalogiem
polskich bibliotek naukowych i akademickich, tworzonym
metodą współkatalogowania. Oznacza to, że informacja
bibliograficzna jest tworzona tylko raz w bazie katalogu
i wykorzystywana przez wszystkie współpracujące z nim
biblioteki. Zawartość katalogu NUKAT stanowią opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych i ciągłych oraz rekordy
kartoteki haseł wzorcowych (formalne i przedmiotowe).
Biblioteka Politechniki Lubelskiej bierze udział w pracach nad tworzeniem Katalogu NUKAT od samego początku jego istnienia. W dniu 5 lipca 2002 r., gdy uruchomiono
współkatalogowanie, pierwsze opisy publikacji do pustej
bazy bibliograficznej NUKAT wprowadzili pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Politechniki Lubelskiej i Biblioteki Akademii Rolniczej w Lublinie.

Dane do katalogu centralnego wprowadzają biblioteki
współpracujące. W chwili obecnej jest to 126 bibliotek naukowych i akademickich z całego kraju, w tym największe
biblioteki uniwersytetów i politechnik.
Zasoby katalogu NUKAT wzrastają bardzo dynamicznie. W styczniu 2008 r. osiągnęły 1 000 000 opisów bibliograficznych, a w chwili obecnej wynoszą ponad 2 380 000.
Opisy, które są kopiowane z katalogu centralnego, służą
budowaniu katalogów lokalnych i razem z zawartością NUKAT-u tworzą krajowy system danych bibliograficznych.
Bardzo ważnym składnikiem katalogu NUKAT jest
Centralna Kartoteka Haseł Wzorcowych, która służy
do kontroli poprawności stosowanych w opisach haseł.
Jej bieżąco aktualizowane kopie są udostępniane w kilku
użytkowanych w polskich bibliotekach systemach bibliotecznych.
Opis przedmiotowy dokumentów katalogowanych
w bazie NUKAT jest prowadzony w trzech językach haseł
przedmiotowych (jhp): jhp KABA – wykorzystywanym
głównie przez biblioteki akademickie, JHP BN (Biblioteki
Narodowej) – wykorzystywanym przez BN oraz biblioteki
publiczne, oraz polskiej wersji MeSH (Medical Subject Headings) – wykorzystywanym przez biblioteki medyczne.
Dzięki współpracy z OCLC (Online Computer Library
Center) informacja bibliograficzna o polskim piśmiennictwie trafia do światowego katalogu WorldCat, a biblioteki
współpracujące z NUKAT mają do niego nielimitowany
dostęp.
Centralne katalogowanie wpisuje się w najlepsze światowe rozwiązania biblioteczne. Taki system funkcjonowania
bibliotek racjonalizuje i w sposób nowoczesny organizuje
pracę bibliotekarzy. Dzięki temu informacja bibliograficzna
jest dostępna w sposób nieograniczony.
Jarosław Gajda

Rys. 1. Wyszukiwanie w Katalogu NUKAT

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Centrum LCCI wyróżnione
Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ from EDI (London Chamber of Commerce and
Industry International Qualifications from Education Development International) działające w Studium Języków Obcych od 1999 roku zostało wyróżnione certyfikatem – Certificate of Excellence.
Zawodowe egzaminy Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej dotychczas zdało u nas około
800 kandydatów. Najważniejsze kategorie, na które dzielą się egzaminy, to: Business English, Teacher
Qualifications, Informatyka i finanse, Usługi i marketing, General English oraz Business German.
Najczęściej wybieranym przez zdających egzaminem LCCI jest LCCI English for Business, dostępny na pięciu poziomach zaawansowania i sprawdzający cztery umiejętności językowe – w części
podstawowej: czytanie i pisanie oraz opcjonalnie: słuchanie i mówienie.
W listopadzie 2012 roku SJO przeprowadza egzaminy LCCI English for Business dla 109 beneficjentów projektu „Wyspa nowych możliwości” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie.
Jakub Skoczylas
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