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1. Rys historyczny.

2. Rozległość zainteresowań PBL jako bibliografii 
dziedzinowej i jej dokumentacyjne cele.



1. Zbieranie materiałów i ich systematyzacja.

2. Redakcja.

3. Sporządzanie maszynopisu.

4. Tworzenie indeksów.

5. Korekty.

6. Druk.



1. Wprowadzanie zapisów bibliograficznych 
(formularze).

2. Redakcja (precyzyjne schematy).

3. Prezentacja w internecie zredagowanego 
materiału.



� Uzyskiwanie informacji bezpośrednio po ich 
wprowadzeniu do bazy

� Przeszukiwanie bazy danych w oparciu o 
szeroki zbiór kryteriów

� Skrócenie cyklu opracowywania jednego 
rocznika

� Zwiększenie dostępności





























1. Wprowadzanie do bazy zapisów źródłowych w 
sposób nadający semantykę kaŜdemu fragmentowi 
zapisu.

2. Szerokie moŜliwości operowania materiałem:

• ręczne wyszukiwanie i przeglądanie materiału 
w zbiorze zapisów źródłowych;

• automatyczne przetwarzanie zapisów w celu 
ułoŜenia ich w postaci przyjaznej dla 
czytelników.



3. Otwartość zastosowanej technologii opartej o 
standardy w zakresie przetwarzania danych i 
komunikacji (moŜliwość wygodnego 
rozwijania i integrowania z nowymi 
technologiami pojawiającymi się na rynku).

4. MoŜność przeglądania bazy danych i 
wyszukiwania zapisów bibliograficznych 
według róŜnych opcji.



1. Statystyki (duŜe zainteresowanie i wykorzystanie 
bazy).

2. Sposoby docierania do PBL online:

� wejścia bezpośrednie;

� skierowania poprzez wyszukiwarki WWW.

3. Czego szukają w Google osoby kierowane przez 
Google do PBL?

� ogólnie bibliografii;

� Polskiej Bibliografii Literackiej;

� bibliografii dotyczącej konkretnych publikacji 
(zazwyczaj lektur szkolnych).



.
4. Jak Polska Bibliografia Literacka jest widoczna w 

Google?

� zaindeksowanych jest około 320 000 – 340 000 
stron WWW serwisu PBL online (prawie 100% 
wprowadzonych rekordów);

� wysoka ocena (pozycjonowanie) strony PBL w 
kontekście słowa „bibliografia” (w wynikach 
zazwyczaj w pierwszej dziesiątce wyników, 
często na pierwszym miejscu).

5. Pozostałe serwisy kierujące do PBL to m.in.:

http://www.biblioteka2lomikolow.republika.pl/d
lamaturzystow. htm
http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibldziedz1pl.php
http://www.szymonkantorski.pl/13.html
http://nauka.katalogi.pl/



6. Linki do Polskiej Bibliografii Literackiej znajdują się
na stronach uniwersytetów i placówek naukowych 
w Polsce i na świecie, np.:

http://www.slavistik-
portal.de/internetquellen/slavistik-guide-
db.html

http://libwww.essex.ac.uk/Subject_Resources/rus
s.html

https://www.lib.washington.edu/subject/international/dr/el
bib.html

http://www.iaisp.uj.edu.pl/ptbk/www.htm


