Procedury dodatkowe

1.Zasady katalogowania ksiąŜek w formacie MARC a symbole klasyfikacyjne:
a) do trzech autorów tworzymy cutter od pierwszego z nich, powyŜej trzech bierzemy
cutter od tytułu
b) w przypadku podręczników takich jak ,,Anatomia” Bochenka, autora I-wszego
wydania traktujemy jako autora równieŜ przy wyd. późniejszych, które są redagowane
przez inne osoby (np.Burrows textbook- hasło główne Burrows)-w razie wątpliwości
konsultujemy z działem opracowania
c) begrundet (niem. Zainicjowane, rozpoczęte ) von H. Rein – przy tym określeniu osobę
taką traktujemy jako autora
d) nie uwzględniamy ,,a” po dacie (w przypadku tłumaczeń) w przeciwieństwie do NLM
e) przy tworzeniu cuttera nie uwzględniamy przedimków (np. the, a, das )
f) Pozycje wielotomowe jednego autora posiadające jeden wspólny tytuł klasyfikujemy
robiąc workmark od tytułu wspólnego, chyba Ŝe wprowadzimy inne ustalenia ( np.
Konturek ,,Fizjologia człowieka’’ lub Bochenek ,,Anatomia”)
g) Przy skrótach w tytule staramy się rozwiązać skrót i od niego nadać cutter (np. „VTK
user’s guide’’- VTK=Visualisation Toolkit – cutter od visualisation)
h) Przedrostki przy nazwiskach traktujemy jako część nazwiska ( De Smet – cutter od
Desmet ) a jeŜeli są skrótem to go rozwiązujemy ( Mc Nugget – cutter od Macnugget )
i) W przypadku gdy cutter tworzymy od tytułu a tytuł zaczyna się przedrostkiem ,,na”,
,,w”, ,,do” to łączymy przedrostek z następnym wyrazem ( np. ,,W kręgu Ŝycia i
śmierci ‘’ cutter od ,, Wkr ‘’
j) przy tłumaczeniach cutter tworzymy od autora oryginału a workmark od tytułu
oryginału. JeŜeli jest to praca zbiorowa to cutter tworzymy od tyt. oryginału.
k) CD-room jako formę nietypową klasyfikujemy wg. treści, następnie nadajemy numer
kolejny w danym roku dla danego działu, rok, lokalizacja, liczba kolejna egzemplarza
( np. Tabele wartości odŜywczej...H. Kunachowicz - QU145 CDR no.1
2005/IZP/ZśC1
( CD-room w NLM - Adult congenital heart disease on CD-ROM [electronic
resource]. WG 220 |b CDR no.3 1998 )

2.Ustalenia dotyczące wpisywania tomów, daty wydania, serii i pozycji
wielo-egzemplarzowych
a) numerację tomów, części itp. (przy wydawnictwach wielotomowych) umieszczamy po
cutterze i rozpoczynamy od duŜej litery (np. T., Cz. , Bd., V., T.1 Cz.1) po czym
numerację podajemy arabską
b) jeŜeli w jednym tomie zawartych jest kilka części i są opisane na stronie tytułowej to
podajemy je w następującej formie : Cz.1-3
c) jeŜeli rok tłumaczenia pokrywa się z rokiem wyd. oryginału rozszerzamy workmark
dodając literę z tytułu
d) serie jednotematyczne umiejscawiamy na początku działów medycyny, których
dotyczą, bez dodatkowego numeru tylko sam symbol literowy ( np. seria ,,Current
topics in microbiology and immunology” będzie miała klasyfikację QW, cutter od
nazwy serii, kolejny wolumin i rok wydania – QW C976 V.86 1979/1, podobnie seria
WHO ( dział WA ) oraz Upsala
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e) serie wielotematyczne idą do róŜnych działów i nie zaznaczamy wtedy przy cutterze
numerów kolejnych serii tylko klasyfikujemy wg autora i tytułu ( cutter od autora lub
tytułu a nie od nazwy serii )
f) Wydawnictwa wielotomowe umieszczamy w działach ,,9” i klasyfikujemy
uwzględniając numery tomów ( patrz podpunkt a) np. ,,Na pograniczu chemii i
biologii” QU9 N111 T.10 2004
3. Ustalenia dotyczące działów klasyfikacji
a) klasyfikację biblioteki Kongresu nadajemy tylko ogólnie z wyjątkiem działów dla
których mamy tablice ( Q – science )
b) nie uŜywamy poddziałów, których nie moŜemy odnaleźć w tablicach klasyfikacyjnych,
chyba Ŝe uda nam się ustalić jakiego rodzaju ksiąŜki powinny się tam znajdować. W
innym przypadku stosujemy dział ogólny ( np.WY 161.3- dajemy WY 161 )
c) jeŜeli tematyka ksiąŜki kieruje nas do Biblioteki Kongresu a jest moŜliwość
podciągnięcia klasyfikacji pod któryś z działów medycznych NLM to staramy się to
zrobić
d) Generalnie zasadą klasyfikacji NLM jest łączenie leczenia, diagnostyki,
rehabilitacji, farmakologii itp. danej choroby czy organu z tą chorobą lub
organem.
e) Aspekty psychologiczne chorób idą do tych chorób
f) Stomatologia zachowawcza dzieci do stomatologii dziecięcej WU480
g) CiąŜa – choroby zakaźne w ciąŜy WC500, powikłania zakaźne ciąŜy WQ256
h) statystyka poszczególnych chorób zamieszczana jest w odpowiadającym im dziale np.
WQ16, WR16 itd. (np. Środowiskowe czynniki ryzyka porodu
przedwczesnego...badanie kobiet w regionie łódzkim- WQ16)
i) epidemiologia poszczególnych chorób do działów 100 w danej kategorii np.
epidemiologia zaburzeń umysłowych – WM100 nie do WM140!
j) Dział 100 zbiera publikacje róŜnoaspektowe chorób
k) Diagnostyka poszczególnych chorób jest związana z tymi chorobami np. choroby kości
–scyntygrafia WE225, radiografia chorób kości- WE225, radiologia kości WE141.
Generalnie zasadą klasyfikacji NLM jest łączenie leczenia, diagnostyki, rehabilitacji,
farmakologii danej choroby czy organu z tą chorobą lub organem.
l) Farmakologia i leczenie farmakologiczne QV4 uwaga Drug therapy (leczenie
farmakologiczne) WB330 patrz farmakologia poszczególnych chorób
m) profilaktyka chorób z tymi chorobami w dziale 100
n) Profilaktyka- jeŜeli klasyfikacja nie podaje inaczej patrz – primary prewention,
preventive medicine
o) Profilaktyka związana ze specjalizacją do tej specjalizacji do działu ,,general” np.
profilaktyka w pediatrii do WS100 a nie do medycyny zapobiegawczej ( WA108-245 )
p) Diety dotyczące choroby idą do choroby, jeŜeli dotyczą wielu chorób to dajemy do
WB400
q) Choroby wewnętrzne, medycyna wewnętrzna do WB115
r) Stany zagroŜenia Ŝycia ( emergencis ), medycyna ratunkowa ( emergency medicine )
WB105
s) Reanimacja ( resuscitation ) patrz poszczególne techniki w indeksie ( cardiopulmonary
resuscitation –reanimacja krąŜeniowo-oddechowa, heart massage –masaŜ serca,
respiration, artifical –sztuczne oddychanie )
t) Pierwsza pomoc ( first aid ) –WA292
u) Instrukcje dotyczące reanimacji ( resuscitation orders ) W84.7
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v) Szkolnictwo medyczne dotyczące poszczególnych działów medycyny do działów,
medycyna pracy do WA18
w) Onkologia dziecięca w dziale QZ275
x) Rehabilitacja do poszczególnych działów zaleŜnie od choroby
y) zarządzanie zasobami ludzkimi w słuŜbie zdrowia dajemy jeśli to moŜliwe nie do BK
do działu HF ale do NLM do WX159
z) Zbrodnie wojenne JX natomiast eksperymenty na ludziach w okresie wojny i nie tylko
do działu W20.5
aa) Fizjologia człowieka ( Konturek ) – QT104
bb) Patomorfologia=patologia( QZ )
cc) Bromatologia jako odrębna dziedzina nie jest uwzględniana w NLM jej zakres w
zaleŜności od tematu wchodzi do działu QU50 lub WA695-

4.Typy publikacji i ich miejsce w działach
a) podręczniki akademickie : przydzielamy jak inne ksiąŜki ( czyli wg treści ) chyba Ŝe są
to testy lub są to podręczniki w formie pytań i odpowiedzi (18.2 ).Podręczniki o
treściach ogólnych, które na końcu rozdziałów mają pytania idą do działu ogólnego (4
)
b) review : do działu 18
c) zarys ( krótka, skrótowa informacja ) dajemy do 18.2, chyba Ŝe ma w podtytule nazwę
podręcznik to wtedy do general
d) leksykon tematyczne do poszczególnych działów (symbol 15), ogólnomedyczne do
W15
e) biochemia kliniczna =chemia kliniczna= QY 90 = pathology laboratory technique
f) działy 21 (np.cardiology as a profession) słuŜą do umieszczania w nich min.
materiałów do specjalizacji wydanych przez specjalne ośrodki i zawierających
literaturę zalecaną po kaŜdym rozdziale
g) jeŜeli zagadnienie, którego dotyczy klasyfikowana ksiąŜka obejmuje zarówno dzieci
jak i dorosłych a nie ma wyszczególnionego działu obejmującego obie grupy (czyli
ogólnego) dajemy ksiąŜkę do działu ,,dorośli”
h) Słowniki medyczne przekładowe do odpowiedniej dziedziny do działu słowniki
(słownik lekarski angielsko-polski W13, słownik medycyny itp.)
i) Słowniki medyczne dotyczące poszczególnych specjalności do konkretnych działów (
np. słownik kardiologiczny ang.-pol. Do WG13 )
j) Słowniki językowe ogólne wg Biblioteki Kongresu, przy czym o grupie językowej
decyduje miejsce wydania a nie język ( np. słownik angielsko-polski, niemiecko-polski
czy polsko-łaciński jeśli są wydane w Polsce to pójdą do PG )
k) Słowniki terminologiczne umieszczamy w poddziałach terminologia (terminology-15
)
l) Wszystkie biograficzne wspomnienia, dzienniki, słowniki biograficzne itp. prace
umieszczamy w dziale WZ równieŜ te powojenne, biografie dotyczące medycyny teŜ
m) Handbooks w poszczególnych działach pod numerem 39
n) Historia ma w działach numer 11 – stosuje się do prac dotyczących historycznego
aspektu opisywanego przedmiotu w danej grupie, za wyjątkiem tych prac, dla których
klasyfikacja przeznacza odrębne miejsce np. historia chorób zakaźnych WC11, ale
historia konkretnej choroby zakaźnej z tą chorobą ( patrz adnotacje przy symbolu )
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o) Numer 11 nie istnieje w działach W i WB, historię zawodów medycznych W i praktyki
medycznej WB klasyfikować w WZ zgodnie z adnotacją
p) Historia szkół, szpitali, instytutów itp. Klasyfikować w przydzielonym numerze dla
typu obiektu w danym dziale ( np. krakowska szkoła pielęgniarska WY19
q) Podręczniki do nauki języka ( dla studentów, równieŜ egzaminy np.toefl ) zgodnie z
danym językiem bez względu na zakres ( medycyna, pielęgniarstwo...) w dziale
Językoznawstwo, do nauki języka angielskiego PE1, do nauczania profesjonalnego
słownictwa z danej dziedziny z tą dziedziną do terminologii np. do nauki słownictwa z
dziedziny stomatologii do WU15
r) Działów W5, W6, W7 uŜywamy zgodnie z przeznaczeniem (prace zebrane kilku
autorów, broszury i varia, prace zebrane 1 autora)
4. Numeracja w tytule oraz numeracja działów klasyfikacji stworzona na potrzeby
naszych zbiorów
a) Numeracja rzymska jest traktowana jak litery alfabetu a cutter stanowią zawsze trzy
lub cztery dziewiątki ( w przypadku litery L ) np.:
X sympozjum sekcji gestozy...- WQ240 X999 1998/1
III zjazd polskiego medycznego towarzystwa...- WN185 I999
b) JeŜeli pierwszymi elementami hasła są cyfry arabskie wtedy jako cutter uŜywamy
Z9999 np.:
1995 symposium on...- cutter Z9999
c) JeŜeli cyfry arabskie są drugim elementem w haśle wtedy cutter zaczynamy od litery
alfabetu a następnie uŜywamy trzech cyfr(991 do 999) jako pozostałej części cutter
number np.:
The I1-imidazoline receptor agonist moxonidine: a new antihypertensive - QV150
I992 1996/1
d) Podział kategorii P-Językoznawstwo w Bibliotece Kongresu ( language and literature )
– słowniki angielskie PE, podręczniki do nauki języka angielskiego PE1, literatura PR.
Dla języków które nie mają odrębnego oznaczenia dla literatury stosujemy symbol
dwuliterowy i cyfrę 2 (np.PG2- Slavic )
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