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BazaBaza bibliograficznabibliograficzna „„PolskaPolska BibliografiaBibliografia
BibliologicznaBibliologiczna 19951995--”” jest jest elektronicznymelektronicznym zapisemzapisem

pozycjipozycji zawartychzawartych w w publikowanympublikowanym rocznymrocznym
wydawnictwiewydawnictwie pod pod tymtym samymsamym tytułemtytułem.. PowstałaPowstała i i 

jest jest opracowywanaopracowywana dziękidzięki ciągłejciągłej współpracywspółpracy

pomiędzypomiędzy pracownikamipracownikami ZTI ZTI orazoraz ZDK BZDK BNN..



BazaBaza danychdanych obejmujeobejmuje chronologiczniechronologicznie
rekordyrekordy bibliograficznebibliograficzne dokumentówdokumentów, , którychktórych
wydaniewydanie datujedatuje sięsię generalniegeneralnie odod 1995 1995 rokuroku. . 
PomiędzyPomiędzy niminimi znajdujeznajduje sięsię znikomaznikoma liczbaliczba

dokumentówdokumentów, z , z datądatą drukudruku sprzedsprzed 1995 1995 rokuroku, , 
którektóre wpłynęływpłynęły do BNdo BN ppo 1995 o 1995 rokuroku a a zostałyzostały

zarejestrowanezarejestrowane przezprzez bibliografiębibliografię narodowąnarodową..



BazaBaza zostałazostała załoŜonazałoŜona w 1997 w 1997 rokuroku, , choćchoć praceprace
testowetestowe nadnad jejjej powstaniempowstaniem rozpoczęłyrozpoczęły sięsię juŜjuŜ rokrok

wcześniejwcześniej. . WówczasWówczas adaptowanoadaptowano do do potrzebpotrzeb bibliografiibibliografii
format format danychdanych MAK BN. Do MAK BN. Do edycjiedycji komputerowejkomputerowej

dostosowanodostosowano teŜteŜ klasyfikacjęklasyfikację rozbudowanąrozbudowaną, w , w 
przeciąguprzeciągu ukazywaniaukazywania sięsię bibliografiibibliografii, do , do czwartegoczwartego

stopniastopnia głębokościgłębokości. . BazaBaza danychdanych, , początkowopoczątkowo
funkcjonowałafunkcjonowała nana dyskudysku lokalnymlokalnym, z , z czasemczasem

uruchomionouruchomiono jąją w w siecisieci komputerowejkomputerowej bibliotecznejbibliotecznej, a , a 
następnienastępnie udostępnionoudostępniono w w InternecieInternecie w w witryniewitrynie

elektronicznejelektronicznej BN w BN w blokubloku bazbaz danychdanych MAK: MAK: BibliografiaBibliografia

narodowanarodowa i i bibliografiebibliografie specjalnespecjalne: : BazyBazy bibliologicznebibliologiczne



Celem powstania bibliologicznej bazy danych według Celem powstania bibliologicznej bazy danych według 
autorów koncepcji, było zagwarantowanie określonej autorów koncepcji, było zagwarantowanie określonej 
grupie uŜytkowników szybkiego i łatwego dostępu do grupie uŜytkowników szybkiego i łatwego dostępu do 
informacji bieŜącej, skomasowanej kwalifikowanego informacji bieŜącej, skomasowanej kwalifikowanego 
zasobu źródeł informacji nauki o ksiąŜce. Ma ona, zasobu źródeł informacji nauki o ksiąŜce. Ma ona, 
charakter bibliograficznej bazy danych specjalnej charakter bibliograficznej bazy danych specjalnej 

dziedzinowej przeznaczonej dla określonego kręgu dziedzinowej przeznaczonej dla określonego kręgu 
uŜytkowników, przede wszystkim dla bibliologów, uŜytkowników, przede wszystkim dla bibliologów, 

bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy, wydawców i innych bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy, wydawców i innych 
osób związanych zawodowo z nauką o ksiąŜce, osób związanych zawodowo z nauką o ksiąŜce, 

bibliotece i informacji naukowej.bibliotece i informacji naukowej.



GenezaGeneza i i rozwójrozwój bibliograficznejbibliograficznej bazybazy danychdanych „„PolskaPolska BibliografiaBibliografia
BibliologicznaBibliologiczna” jest ” jest powiązanapowiązana ściśleściśle z z wydawnictwemwydawnictwem

drukowanymdrukowanym o o takimtakim samymsamym tytuletytule. Jego . Jego początekpoczątek przypadaprzypada nana
latalata 19141914--1920, 1920, kiedykiedy to to ukazywałaukazywała sięsię „„BibljografjaBibljografja BibljofilstwaBibljofilstwa i i 
BibljografjiBibljografji PolskiejPolskiej”” opracowywanaopracowywana przezprzez WładysławaWładysława TadeuszaTadeusza

WisłockiegoWisłockiego ww postacipostaci wykazówwykazów ogłaszanychogłaszanych w w czasopiśmieczasopiśmie
““ExlibrisExlibris”. ”. OdOd 1948 1948 rokuroku praceprace nadnad rocznikiem rocznikiem bibliografibibliografiii objąłobjął

InstytutInstytut BibliograficznyBibliograficzny BibliotekiBiblioteki NarodowejNarodowej.. KlasyfikacjaKlasyfikacja w w 
bibliografii bibliografii opartaoparta zostałazostała nana schemacieschemacie klasyfikacyjnymklasyfikacyjnym naukinauki o o 

ksiąŜceksiąŜce::
I. I. NaukaNauka o o ksiąŜceksiąŜce

II II DokumentacjaDokumentacja. . InformacjaInformacja naukowanaukowa
III. III. BibliografiaBibliografia

IV. IV. StrukturaStruktura i i dziejedzieje ksiąŜkiksiąŜki
V. V. WytwarzanieWytwarzanie ksiąŜkiksiąŜki

VI. VI. BibliotekarstwoBibliotekarstwo

VII. VII. UŜytkowanieUŜytkowanie ksiąŜkiksiąŜki..



W W drugiejdrugiej połowiepołowie lat lat dziewięćdziesiątychdziewięćdziesiątych
przystąpionoprzystąpiono do do automatyzacjiautomatyzacji bibliografiibibliografii, , 
tworząctworząc bazębazę danychdanych..System System pozwalapozwala nana

wykonaniewykonanie zestawieńzestawień liniowychliniowych i i 
bibliograficznychbibliograficznych orazoraz ichich wydrukówwydruków w w edytorzeedytorze, , 

co co dajedaje takŜetakŜe moŜliwośćmoŜliwość wygenerowaniawygenerowania i i 
sporządzeniasporządzenia wydrukuwydruku rocznikarocznika bibliografiibibliografii wrazwraz

z z indeksamiindeksami.. AutomatyzacjaAutomatyzacja pracprac przyspieszyłaprzyspieszyła
praceprace redakcyjneredakcyjne, , zwłaszczazwłaszcza nadnad

przygotowaniemprzygotowaniem indeksówindeksów orazoraz samymsamym

procesemprocesem wydawniczymwydawniczym..



AktualizacjaAktualizacja bibliograficznejbibliograficznej bazybazy danychdanych odbywaodbywa sięsię
kwartalniekwartalnie. System . System posiadaposiada wielewiele moŜliwościmoŜliwości prezentacjiprezentacji

danychdanych: w : w formacieformacie podstawowympodstawowym, , pełnympełnym orazoraz dladla
uŜytkownikówuŜytkowników z z wybranymiwybranymi polamipolami formatuformatu orazoraz dajedaje

moŜliwośćmoŜliwość zastosowaniazastosowania duŜejduŜej ilościilości indeksówindeksów
podstawowychpodstawowych i i wspomagającychwspomagających. . BibliologicznąBibliologiczną bazębazę

danychdanych widocznąwidoczną nana stroniestronie internetowejinternetowej ksiąŜnicyksiąŜnicy
narodowejnarodowej moŜnamoŜna przeszukiwaćprzeszukiwać wedługwedług dziewięciudziewięciu

indeksówindeksów: : autorautor--osobaosoba, , tytułtytuł, , seriaseria, , cyklcykl, , słowosłowo w w tytuletytule, , 
hasłohasło przedmiotoweprzedmiotowe, , temat/określniktemat/określnik, , tytułtytuł pracypracy

zbiorowejzbiorowej, , wykazwykaz czasopismczasopism..



PoszukiwaniaPoszukiwania w w baziebazie danychdanych moŜnamoŜna prowadzaćprowadzać poprzezpoprzez
zapytaniazapytania elementarneelementarne wedługwedług jednegojednego indeksuindeksu lublub

złoŜonezłoŜone, , korzystająckorzystając z z wieluwielu indeksówindeksów, , pozwalającychpozwalających nana
zawęŜeniezawęŜenie tematutematu. . PonadtoPonadto moŜnamoŜna zawęzićzawęzić poszukiwaniaposzukiwania

w w indeksieindeksie i i wedługwedług dodatkowychdodatkowych warunkówwarunków. System . System 
zapewniazapewnia takŜetakŜe automatyczneautomatyczne przejścieprzejście do do indeksówindeksów, z , z 
pozycjipozycji rekordurekordu w w formacieformacie pełnympełnym. W . W systemiesystemie istniejeistnieje

równieŜrównieŜ opcjaopcja umoŜliwiającaumoŜliwiająca wykonaniewykonanie zestawieniazestawienia
statystycznegostatystycznego wprowadzonychwprowadzonych i i modyfikowanychmodyfikowanych

rekordówrekordów w w wybranymwybranym okresieokresie..



Widoczny wzrost publikacji na rynku ksiąŜki miał Widoczny wzrost publikacji na rynku ksiąŜki miał 
wpływ na wielkość bibliograficznej bazy danych.wpływ na wielkość bibliograficznej bazy danych.
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Odwiedziny uŜytkowników bazy danych w InternecieOdwiedziny uŜytkowników bazy danych w Internecie
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BibliologicznaBibliologiczna bibliograficznabibliograficzna bazabaza danychdanych e e 
piśmiennictwopiśmiennictwo z z zakresuzakresu szerokoszeroko pojętejpojętej naukinauki o o ksiąŜceksiąŜce..
Pod względem zasięgu wydawniczego w bibliograficznej Pod względem zasięgu wydawniczego w bibliograficznej 
bazie danych są rejestrowane wydawnictwa samoistne bazie danych są rejestrowane wydawnictwa samoistne 

wydawniczo (zwarte i ciągłe), artykuły z czasopism, wydawniczo (zwarte i ciągłe), artykuły z czasopism, 
fragmenty z wydawnictw zbiorowych oraz prac fragmenty z wydawnictw zbiorowych oraz prac 

autorskich. Od rocznika 1999 wprowadzono opisy autorskich. Od rocznika 1999 wprowadzono opisy 
dokumentu elektronicznego (wydawnictwa zwarte w dokumentu elektronicznego (wydawnictwa zwarte w 

postaci CDpostaci CD--ROM, czasopisma elektroniczne, artykuły z ROM, czasopisma elektroniczne, artykuły z 
czasopism elektronicznych). Opisy bibliograficzne w czasopism elektronicznych). Opisy bibliograficzne w 
bibliologicznej bazie danych są przygotowywane w bibliologicznej bazie danych są przygotowywane w 

formacie MARC BN według obowiązujących norm.formacie MARC BN według obowiązujących norm.



RekordyRekordy bibliograficznebibliograficzne zawierajązawierają obszerneobszerne
informacjeinformacje o o treścitreści rejestrowanegorejestrowanego dokumentudokumentu. . 

W W polupolu odpowiadającymodpowiadającym zaza uwagiuwagi sąsą
wprowadzanewprowadzane adnotacjeadnotacje treściowetreściowe: : 

wyjaśniającewyjaśniające (w (w przypadkuprzypadku niejasnegoniejasnego tytułutytułu
dokumentudokumentu lublub tytułutytułu o o znaczeniuznaczeniu przenośnymprzenośnym), ), 

zawartościowezawartościowe stosowanestosowane zwłaszczazwłaszcza w w 
przypadkuprzypadku pracprac zbiorowychzbiorowych czyczy monografiimonografii

((zawierającezawierające pełnypełny lublub częściowyczęściowy spisspis treścitreści
dokumentudokumentu bądźbądź nagłówkinagłówki jegojego częściczęści
składowychskładowych), ), wskazującewskazujące ((zawierającezawierające

tematykętematykę dokumentudokumentu lublub głównegłówne jegojego tezytezy).).



Zasięg piśmienniczy „Polskiej Bibliografii Zasięg piśmienniczy „Polskiej Bibliografii 
Bibliologicznej 1995Bibliologicznej 1995--” uwzględnia prace naukowe ” uwzględnia prace naukowe 

i popularnonaukowe oryginalne i tłumaczenia, i popularnonaukowe oryginalne i tłumaczenia, 
bibliografie bibliologiczne, katalogi zbiorów, bibliografie bibliologiczne, katalogi zbiorów, 
encyklopedie, słowniki, tablice i schematy encyklopedie, słowniki, tablice i schematy 

klasyfikacyjne, normy, podręczniki, skrypty, klasyfikacyjne, normy, podręczniki, skrypty, 
materiały szkoleniowe, materiały z konferencji i materiały szkoleniowe, materiały z konferencji i 
zjazdów, wydawnictwa statystyczne, urzędowe zjazdów, wydawnictwa statystyczne, urzędowe 
(akty prawne), statuty, przewodniki, informatory, (akty prawne), statuty, przewodniki, informatory, 

instrukcje, katalogi wystaw, albumy.instrukcje, katalogi wystaw, albumy.



Zawartość tej bibliograficznej bazy danych opiera się na Zawartość tej bibliograficznej bazy danych opiera się na 
egzemplarzu obowiązkowym wpływającym do Biblioteki egzemplarzu obowiązkowym wpływającym do Biblioteki 
Narodowej, na dokumentach wydobytych na podstawie Narodowej, na dokumentach wydobytych na podstawie 
własnych poszukiwań redaktorek poprzez zbiory innych własnych poszukiwań redaktorek poprzez zbiory innych 
bibliotek lub na źródłach pośrednich (opisy bez autopsji bibliotek lub na źródłach pośrednich (opisy bez autopsji 

oznaczone kółkiem). Recenzje, niezaleŜnie od daty oznaczone kółkiem). Recenzje, niezaleŜnie od daty 
opublikowania rejestruje się łącznie z dziełem opublikowania rejestruje się łącznie z dziełem 

recenzowanym. Prace polemiczne w obrębie roku recenzowanym. Prace polemiczne w obrębie roku 
zostały związane ze sobą, jeśli polemika występuje na zostały związane ze sobą, jeśli polemika występuje na 

przestrzeni kilku lat wówczas są zamieszczane odnośne przestrzeni kilku lat wówczas są zamieszczane odnośne 

wiąŜące adnotacje.wiąŜące adnotacje.



SelekcjaSelekcja formalnaformalna wykluczawyklucza zarejestrowaniezarejestrowanie artykułówartykułów z z 
gazetgazet, , magazynówmagazynów, , czasopismczasopism młodzieŜowychmłodzieŜowych, , 

popularnychpopularnych, , nieuwzględnionychnieuwzględnionych przezprzez bibliograficznąbibliograficzną
bazębazę danychdanych „„BibliografiaBibliografia ZawartościZawartości CzasopismCzasopism”, z ”, z 
wyjątkiemwyjątkiem tytułówtytułów wchodzącychwchodzących w w zakreszakres „„PolskiejPolskiej

BibliografiiBibliografii BibliologicznejBibliologicznej”, ”, artykułówartykułów z z niebibliologicznychniebibliologicznych
czasopismczasopism obcychobcych (z (z wyjątkiemwyjątkiem artykułówartykułów uzyskanychuzyskanych

przezprzez źródłaźródła bibliograficznebibliograficzne), ), materiałówmateriałów statystycznychstatystycznych z z 
regionalnychregionalnych rocznikówroczników statystycznychstatystycznych, , spisówspisów

bibliograficznychbibliograficznych i i ichich recenzjirecenzji, z , z wyjątkiemwyjątkiem wchodzącychwchodzących
w w zakreszakres omawianejomawianej bibliograficznejbibliograficznej bazybazy danychdanych. W . W 

związkuzwiązku z z tymtym, , ŜeŜe bazabaza danychdanych ma ma słuŜyćsłuŜyć róŜnymróŜnym

uŜytkownikomuŜytkownikom, , kryteriumkryterium wartościującewartościujące nienie jest jest ostreostre..



Selekcji merytorycznej podlegają: artykuły drobne, bez trwalszejSelekcji merytorycznej podlegają: artykuły drobne, bez trwalszej
wartości dla dziedziny, o charakterze reportaŜowym; materiały wartości dla dziedziny, o charakterze reportaŜowym; materiały 

przeznaczone do wykorzystania dla róŜnego typu imprez przeznaczone do wykorzystania dla róŜnego typu imprez 
czytelniczych, przez biblioteki publiczne do uŜytku wewnętrznegoczytelniczych, przez biblioteki publiczne do uŜytku wewnętrznego, , 
krótkie recenzje o charakterze sprawozdawczym, krótkie recenzje o charakterze sprawozdawczym, nieposiadającenieposiadające

elementów krytycznych, materiały z dziedzin pokrewnych: elementów krytycznych, materiały z dziedzin pokrewnych: 
czasopiśmiennictwa, papiernictwa, drukarstwa, ruchu wydawniczegoczasopiśmiennictwa, papiernictwa, drukarstwa, ruchu wydawniczego

i księgarstwa nie uwzględnia się materiałów pozostających poza i księgarstwa nie uwzględnia się materiałów pozostających poza 
zasięgiem zainteresowań księgoznawczych i bibliotekarskich. Z zasięgiem zainteresowań księgoznawczych i bibliotekarskich. Z 

zakresu czasopiśmiennictwa nie uwzględnia się pozycji dotyczącyczakresu czasopiśmiennictwa nie uwzględnia się pozycji dotyczących h 
zagadnień profilu czasopism, dziennikarstwa związanego z zagadnień profilu czasopism, dziennikarstwa związanego z 

pozapiśmienniczymipozapiśmienniczymi środkami masowego przekazu. Z zakresu środkami masowego przekazu. Z zakresu 
papiernictwa nie są wprowadzane rekordy bibliograficzne dotyczącpapiernictwa nie są wprowadzane rekordy bibliograficzne dotyczące e 

współczesnych zagadnień organizacji przemysłu papierniczego, współczesnych zagadnień organizacji przemysłu papierniczego, 
technologii wytwarzania papieru itp. Z zakresu drukarstwa i technologii wytwarzania papieru itp. Z zakresu drukarstwa i 

księgarstwa nie są rejestrowane materiały z technologii drukarstksięgarstwa nie są rejestrowane materiały z technologii drukarstwa wa 

lub techniki handlu ksiąŜką.lub techniki handlu ksiąŜką.



Największą część bibliologicznej bazy danych stanowią materiały Największą część bibliologicznej bazy danych stanowią materiały z z 
wpływu egzemplarza obowiązkowego czasopism, fragmenty z wpływu egzemplarza obowiązkowego czasopism, fragmenty z 

wydawnictw zbiorowych zwartych i ciągłych oraz prac autorskich, wydawnictw zbiorowych zwartych i ciągłych oraz prac autorskich, 
wybierane z autopsji z bieŜącego numeru Przewodnika wybierane z autopsji z bieŜącego numeru Przewodnika 

Bibliograficznego. Materiały te są „wyławiane” z wpływu egzemplaBibliograficznego. Materiały te są „wyławiane” z wpływu egzemplarza rza 
obowiązkowego ogólnego (czasopisma w tym artykuły obowiązkowego ogólnego (czasopisma w tym artykuły –– wpływ wpływ 

codzienny, druki zwarte codzienny, druki zwarte –– wpływ tygodniowy), poloników wpływ tygodniowy), poloników 
zagranicznych zagranicznych –– wpływ mniej więcej dwutygodniowy, z wpływu wpływ mniej więcej dwutygodniowy, z wpływu 
Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej -- wpływ mniej więcej wpływ mniej więcej 

dwutygodniowy). Dzięki moŜliwościom systemu część rekordów dwutygodniowy). Dzięki moŜliwościom systemu część rekordów 
bibliograficznych jest kopiowana w obrębie bazy danych bibliograficznych jest kopiowana w obrębie bazy danych 

mechanizmem zapisu oraz poprzez import danych z zewnętrznych mechanizmem zapisu oraz poprzez import danych z zewnętrznych 
źródeł, równieŜ na pobieranie danych bibliograficznych z źródeł, równieŜ na pobieranie danych bibliograficznych z internetuinternetu. . 

System posiada mechanizmy kontroli i weryfikacji poprawności System posiada mechanizmy kontroli i weryfikacji poprawności 

wprowadzanych danych przed zatwierdzeniem rekordu.wprowadzanych danych przed zatwierdzeniem rekordu.



LiLiczbaczba pozycjipozycji bibliograficznychbibliograficznych w w baziebazie danychdanych w w 
poszczególnychposzczególnych grupachgrupach dokumentówdokumentów (w wybranych (w wybranych 

rocznikachrocznikach))
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Zwartość Zwartość eksteriorikóweksteriorików, dokumentów elektronicznych oraz , dokumentów elektronicznych oraz 
recenzji (w wybranych rocznikach)recenzji (w wybranych rocznikach)
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Objętość bazy danych pod względem Objętość bazy danych pod względem 
tematycznym (wybrane roczniki)tematycznym (wybrane roczniki)
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Symbole klasyfikacji systematycznej Symbole klasyfikacji systematycznej 
odwzorowują działy bibliografii. Drugim odwzorowują działy bibliografii. Drugim 

elementem wyszukiwawczym w bazie danych elementem wyszukiwawczym w bazie danych 
język haseł przedmiotowych. W rekordach język haseł przedmiotowych. W rekordach 

bibliograficznych w polach odpowiadających bibliograficznych w polach odpowiadających 
zapisom przedmiotowym są umieszczane zapisom przedmiotowym są umieszczane 

wszystkie hasła niezbędne do wyszukiwania, w wszystkie hasła niezbędne do wyszukiwania, w 
szczególności oprócz haseł rzeczowych hasła szczególności oprócz haseł rzeczowych hasła 

zawierające tematy geograficzne i nazwy zawierające tematy geograficzne i nazwy 
osobowe. Jako kartoteka wzorcowa słuŜy osobowe. Jako kartoteka wzorcowa słuŜy 

słownik przedmiotowych haseł wzorcowych słownik przedmiotowych haseł wzorcowych 
Biblioteki Narodowej adoptowany do potrzeb Biblioteki Narodowej adoptowany do potrzeb 

bibliografii bibliologicznej.bibliografii bibliologicznej.



Opracowywana nowa postać witryny Opracowywana nowa postać witryny 
elektronicznej Biblioteki Narodowej, mająca w elektronicznej Biblioteki Narodowej, mająca w 
zamierzeniach formę przyjazną i czytelną dla zamierzeniach formę przyjazną i czytelną dla 

odbiorcy, posiada łatwy i bezpośredni dostęp do odbiorcy, posiada łatwy i bezpośredni dostęp do 
bibliografii w tym bibliograficznej bazy danych o bibliografii w tym bibliograficznej bazy danych o 
tematyce bibliologicznej z bieŜącą informacją o tematyce bibliologicznej z bieŜącą informacją o 
polskim piśmiennictwie w kraju i za granicą. W polskim piśmiennictwie w kraju i za granicą. W 
obecnej rzeczywistości „sieciowej” jest istotne obecnej rzeczywistości „sieciowej” jest istotne 
upowszechnianie zasobów informacyjnych i upowszechnianie zasobów informacyjnych i 
dokumentów, pozyskiwanie jak największej dokumentów, pozyskiwanie jak największej 

rzeszy odbiorów.rzeszy odbiorów.



Od rocznika za 2007 rok jest Od rocznika za 2007 rok jest 
opracowywana i testowana bibliologiczna opracowywana i testowana bibliologiczna 
baza danych widoczna w wersji PDF na baza danych widoczna w wersji PDF na 

stronie internetowej BN. Wersja PDF stronie internetowej BN. Wersja PDF 
pozwalać będzie na bezpośrednie pozwalać będzie na bezpośrednie 
wydruki z Internetu materiałów z wydruki z Internetu materiałów z 

poszczególnych działów, tak jak w poszczególnych działów, tak jak w 
bibliografii za poprzednie lata na bibliografii za poprzednie lata na 
wygenerowanie wygenerowanie wygenerowaniewygenerowanie i i 
sporządzenie wydruku rocznika sporządzenie wydruku rocznika 

bibliografii wraz z indeksami.bibliografii wraz z indeksami.



Zaprezentowana bibliograficzna baza danych jest Zaprezentowana bibliograficzna baza danych jest 
wynikiem pracochłonnych działań kilkuosobowego wynikiem pracochłonnych działań kilkuosobowego 

zespołu pracowników Zakładu Dokumentacji zespołu pracowników Zakładu Dokumentacji 
Księgoznawczej w Pracowni Bibliografii Księgoznawczej w Pracowni Bibliografii 
Bibliologicznych, wykonujących oprócz Bibliologicznych, wykonujących oprócz 

opracowywania bibliologicznej bazy danych opracowywania bibliologicznej bazy danych 
równieŜ inne zadania. Na meliorowanie rekordów równieŜ inne zadania. Na meliorowanie rekordów 

bibliograficznych wprowadzanych w ubiegłych bibliograficznych wprowadzanych w ubiegłych 
czasach nie pozostaje zbyt wiele czasu. czasach nie pozostaje zbyt wiele czasu. 



Rejestrowany przez lata zautomatyzowany zasób Rejestrowany przez lata zautomatyzowany zasób 
dokumentów bibliologicznych stanowi wyjątkowe źródło do dokumentów bibliologicznych stanowi wyjątkowe źródło do 
badań naukowych. Pozwala on nie tylko na rozpoznanie badań naukowych. Pozwala on nie tylko na rozpoznanie 

stanu badań nad danym zagadnieniem, ale równieŜ stanu badań nad danym zagadnieniem, ale równieŜ 
orientuje w tematach rzadko podejmowanych lub nawet orientuje w tematach rzadko podejmowanych lub nawet 

nietkniętych, co jest niezwykle cenne dla osób nietkniętych, co jest niezwykle cenne dla osób 
poszukujących tematów do badań oraz przygotowujących poszukujących tematów do badań oraz przygotowujących 

podręczniki, skrypty, kompendia itp. Jego pełne podręczniki, skrypty, kompendia itp. Jego pełne 
opracowanie bibliograficzne w postaci bazy danych, opracowanie bibliograficzne w postaci bazy danych, 

równieŜ w aspekcie retrospektywnym i szerokie równieŜ w aspekcie retrospektywnym i szerokie 
udostępnienie stanowiłoby cenny materiał dla badaczy udostępnienie stanowiłoby cenny materiał dla badaczy 

szeroko pojętej kultury ksiąŜki.szeroko pojętej kultury ksiąŜki.



Dziękuję za uwagę.Dziękuję za uwagę.


