Warsztaty MeSH-PL – Kraków 9.03.2012 r.
Aktualizacja kartoteki MeSH-PL
Harmonogram
Prowadzący i moderator dyskusji: Lucjan Stalmach

I.

Wprowadzenie

Ośrodek prezentujący
A. Uryga

Powitanie Uczestników Warsztatów w imieniu gospodarzy
1. Aktualna sytuacja MeSH w Polsce:
a.

Godzina (czas w
minutach)
9.30-9.40 (10)

Dwie wersje kartoteki MeSH

 Współistnienie dwóch wersji polskich kartoteki MeSH: MeSH-PL i A. Śniechowska-Karpińska
(BG UM w Lublinie)
TEZ-MeSH,
 Konsorcjum Bibliotek Medycznych – czy nadal należy dążyć do A. Uryga /A. Grygorowicz /S. StanisławskaKloc
powstania
 Krótkie przedstawienie sytuacji i stanowisk w sprawie połączenia i
korzystania z obu wersji polskich kartotek MeSH
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9.40-9.50 (10)
9.50-10.00 (10)

b.

Aktualna wersja i stan kartoteki MeSH-PL:




Wersja,
Stan tłumaczenia na język polski,



Wykorzystanie kartoteki do opracowania przedmiotowego
zbiorów Bibliotek,
Spostrzeżenia poszczególnych Bibliotek dotyczące kartoteki Przedstawiciele bibliotek
Prosimy o przygotowanie krótkiej wypowiedzi
MeSH-PL.



BG UM Poznań – A. Piotrowicz

10.00-10.10 (10)

10.10-10.20 (10)

2. Administracja kartoteką MeSH-PL:
a. Problemy ze strony administracji kartoteką MeSH-PL,
P.Krzyżaniak
b. Nowe propozycje ułatwiające pracę na polską wersja Przedstawiciele bibliotek:
Prosimy o zastanowienie się nad tymi zagadnieniami –i
kartoteki,
aktywny udział w dyskusji podsumowującej
c. Nowe propozycje ułatwiające współpracę z kartoteką.

10.20-10.35 (15)

3. Dotychczasowe doświadczenia we współpracy kartoteki
MeSH-PL z katalogiem NUKAT:
a. Kto kataloguje w NUKAT,
Centrum NUKAT
b. Współpraca Kartoteki MeSH-PL z katalogiem NUKAT z E. Bohatkiewicz
Przedstawiciele bibliotek
punktu widzenia bibliotek

10.35-11.05(30)

Prosimy o zastanowienie się nad tymi zagadnieniami –i
aktywny udział w dyskusji podsumowującej

Przerwa na kawę 11.05-11.20

II.

Aktualizacja kartoteki MeSH-PL
1. Ustalenie
warunków
organizacyjnych,
technicznych, P. Krzyżaniak
informatycznych, merytorycznych jakie muszą zostać Centrum NUKAT
spełnione do uruchomienia aktualizacji Kartoteki MeSH-PL Przedstawiciele Bibliotek
(ustalenia czynione pomiędzy Administratorem Kartoteki Prosimy o zastanowienie się nad tymi wszystkimi
zagadnieniami – i aktywny udział w dyskusjach
MeSH-PL - Centrum NUKAT – Bibliotekami współpracującymi podsumowujących
bezpośrednio z NUKAT lub bezpośrednio z kartoteka MeSH-
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11.20-11.50 (30)

PL).
2. Wyznaczenie zakresu i ram czasowych poszczególnych
etapów aktualizacji Kartoteki:
a. Zakres prac organizacyjnych, informatycznych,
technicznych Administratora Kartoteki.
b. Zakres prac organizacyjnych, informatycznych,
technicznych Centrum NUKAT.
c. Zakres prac merytorycznych w Kartotece (nad nową i
zmienioną zawartością Kartoteki).
d. Zakres prac merytorycznych w katalogu NUKAT weryfikacja i modyfikacja ręczna wykorzystania
rekordów:
i. Scalonych dwóch rekordów w jeden,
ii. Rozdzielonego jednego rekordu w dwa nowe,
iii. Usuniętych rekordów (hasła przedmiotowe
proste i rozwinięte).
e. Zakres prac organizacyjnych, informatycznych,
technicznych i merytorycznych w katalogach
poszczególnych Bibliotek.
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P. Krzyżaniak

11.50-12.10 (20)

Centrum NUKAT

12.10-12.30 (20)

Przedstawiciele bibliotek

12.30-12.40 (10)

Przedstawiciele bibliotek
Centrum NUKAT

12.40-13.00 (20)

Przedstawiciele bibliotek

13.00-13.10 (10)

3. Wybranie ośrodków i osób, które będą czynnie uczestniczyć
w przeprowadzeniu aktualizacji Kartoteki:
a. Prace Administratora,
b. Prace Centrum NUKAT,
c. Prace Bibliotek współpracujących bezpośrednio z
katalogiem NUKAT (w tym Biblioteka Jagiellońska),
d. Prace Bibliotek współpracujących bezpośrednio z
kartoteką MeSH-PL,
e. Prace nad uzupełnieniem wersji polskiej w rekordach
nowych i modyfikacją wersji polskiej w rekordach
zmienionych w poszczególnych wersjach Kartoteki
MeSH.
4. Wnioski i uwagi kończące Warsztaty - uzgodnienia końcowe
harmonogramu prac.

Zakończenie warsztatów

P. Krzyżaniak
Centrum NUKAT
Przedstawiciele Bibliotek

13.10-13.20 (10)

Podjęcie zadań przez przedstawicieli
poszczególnych bibliotek

Lucjan Stalmach

13.20-13.40 (20)

Anna Uryga

13.40-13.50 (10)

Obiad 14.00 (Bistro w sąsiednim budynku Wydz. Farmaceutycznego)
Prośby do przedstawicieli poszczególnych bibliotek dotyczące przygotowania merytorycznego przed Warsztatami:
1.
2.
3.
4.

Zgłoszenia gotowości do podjęcia prac merytorycznych w danym zakresie i osób odpowiedzialnych (tłumaczenie, prace w katalogach, podział prac
w przypadku bibliotek Nukatowych).
Oszacowanie skali pracy do wykonania w swoich katalogach (modyfikacji/weryfikacji rekordów) na podstawie raportów NLM o corocznych zmianach
w MeSH.
Przedstawienie propozycji, problemów lub rozwiązań organizacyjnych z punktu widzenia poszczególnych systemów bibliotecznych.
Orientacji w możliwościach technicznych poszczególnych systemów.
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