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Polska Bibliografia Bibliologiczna Polska Bibliografia Bibliologiczna 
jest bibliograficzną bazą jest bibliograficzną bazą danych danych o charakterze bazy o charakterze bazy 

specjalnej specjalnej dziedzinowej przeznaczonej dla dziedzinowej przeznaczonej dla specjalnej specjalnej dziedzinowej przeznaczonej dla dziedzinowej przeznaczonej dla 
określonego kręgu użytkowników, przede wszystkim określonego kręgu użytkowników, przede wszystkim 
dla bibliologów, bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy, dla bibliologów, bibliotekarzy, bibliofilów, księgarzy, 

wydawców i innych osób związanych zawodowo wydawców i innych osób związanych zawodowo 

z z nauką o książce, bibliotece i informacji naukowej.nauką o książce, bibliotece i informacji naukowej.



BazaBaza danychdanych zawiera zawiera rekordyrekordy bibliograficznebibliograficzne
dokumentówdokumentów, , wwydaneydane od 1995 rod 1995 r. . 

PPomiędzyomiędzy niminimi znajdujznajdują się ą się dokumentdokumentyy, z , z datądatą drukudruku
sprzedsprzed 1995 r1995 r.., , które które zostałyzostały zarejestrowanezarejestrowane przezprzez

bibliografiębibliografię narodowąnarodową po 1995 rpo 1995 r..

Tworząc bazę danych do Tworząc bazę danych do potrzebpotrzeb bibliografiibibliografiiTworząc bazę danych do Tworząc bazę danych do potrzebpotrzeb bibliografiibibliografii
adaptowano adaptowano format format danychdanych MAK BN.MAK BN.

Jest Jest dostępndostępna a w w witryniewitrynie elektronicznejelektronicznej BNBN. . 
Przeprowadzono konwersję danych w bazie. Przeprowadzono konwersję danych w bazie. 

Aktualnie jest prowadzona w MARC 21. Aktualnie jest prowadzona w MARC 21. 



Dane bibliograficzne są Dane bibliograficzne są prezentprezentowaneowane: w : w formacieformacie
podstawowympodstawowym, , pełnympełnym orazoraz dladla użytkownikówużytkowników

z z wybranymiwybranymi polamipolami formatuformatu. . 
BibliologicznąBibliologiczną bazębazę danychdanych po konwersji można po konwersji można 

przeszukiwać według indeksów: przeszukiwać według indeksów: autor, tytuł, seria, autor, tytuł, seria, 
[tytuł]czasopismo/tytuł pracy zbiorowej, cykl, słowo, [tytuł]czasopismo/tytuł pracy zbiorowej, cykl, słowo, 

hasło przedmiotowe, temat/określnik, wydawca, miejsce hasło przedmiotowe, temat/określnik, wydawca, miejsce hasło przedmiotowe, temat/określnik, wydawca, miejsce hasło przedmiotowe, temat/określnik, wydawca, miejsce 
wydania, rok wydania, numer bibliograficzny [pozycji wydania, rok wydania, numer bibliograficzny [pozycji 

w w danym roczniku bibliografii], język tekstu, dział, danym roczniku bibliografii], język tekstu, dział, 
rocznik. rocznik. 



Liczba pozycji bibliograficznych ze Liczba pozycji bibliograficznych ze 
względu na typ dokumentuwzględu na typ dokumentu



Objętość bazy danych pod względem tematycznymObjętość bazy danych pod względem tematycznym
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Wykonywane są zestawienia bibliograficzne roczne  Wykonywane są zestawienia bibliograficzne roczne  
oraz ich oraz ich wydruki wydruki w w edytorze.edytorze.

Wygenerowane, przygotowane są roczniki Wygenerowane, przygotowane są roczniki bibliografii bibliografii 
w w postaci drukowanej postaci drukowanej -- PDF do druku PDF do druku jak jak również PDF również PDF 

internetowy z aktywnymi internetowy z aktywnymi pozycjami:pozycjami:
-- opisów niepełnych (bez własnego numeru i odsyłające opisów niepełnych (bez własnego numeru i odsyłające -- opisów niepełnych (bez własnego numeru i odsyłające opisów niepełnych (bez własnego numeru i odsyłające 

do pozycji bibliograficznej) do pozycji bibliograficznej) –– w przypadku opisu w przypadku opisu 
wielotematycznego wielotematycznego 

-- odsyłaczowymi i indeksowymi odsyłaczowymi i indeksowymi –– w przypadku pozycji w przypadku pozycji 
pokrewnych i podrzędnych.  pokrewnych i podrzędnych.  



Pozycje odsyłaczowe  a bibliograficznePozycje odsyłaczowe  a bibliograficzne



Obecność poloników zagranicznych w Polskiej Obecność poloników zagranicznych w Polskiej 
Bibliografii Bibliologicznej  jest jej ważnym elementem. Bibliografii Bibliologicznej  jest jej ważnym elementem. 
To opisy bibliograficzne tekstów głównie w językach:To opisy bibliograficzne tekstów głównie w językach:

angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, jak angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, jak 
również również -- włoskim, czeskim, litewskim, słowackim, włoskim, czeskim, litewskim, słowackim, 

węgierskim, ukraińskim, duńskim itd. węgierskim, ukraińskim, duńskim itd. 

Polonika zagraniczne uzupełniają i dopełniają całość Polonika zagraniczne uzupełniają i dopełniają całość Polonika zagraniczne uzupełniają i dopełniają całość Polonika zagraniczne uzupełniają i dopełniają całość 
piśmiennictwa rejestrowanego w bibliografii. piśmiennictwa rejestrowanego w bibliografii. 

Dzięki nim jest pełniejsza i bogatsza. Dzięki nim jest pełniejsza i bogatsza. 
Są tym bardziej cenne, że dają świadectwo rynku Są tym bardziej cenne, że dają świadectwo rynku 

wydawniczego Polaków i Polski dotyczącej na świecie wydawniczego Polaków i Polski dotyczącej na świecie 
w zakresie bibliografii i nauki o książcew zakresie bibliografii i nauki o książce..



Skibiński, Przemysław. The Skibiński, Przemysław. The efficientefficient storagestorage of of texttext documentsdocuments in in digitaldigital librarieslibraries / / 
Przemysław Skibiński, Jakub Swacha // Przemysław Skibiński, Jakub Swacha // TechnolTechnol. . Libr.Libr. –– Vol. 28, nr 3 (2009), Vol. 28, nr 3 (2009), s. 143s. 143--
153 153 

KatiliusKatilius, , Algimantas.Algimantas. Katalikų Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje:seminarijoje: (XIX (XIX 
a. a. -- XX a. pradžia) XX a. pradžia) // Algimantas Katilius; Algimantas Katilius; Lietuvos istorijos Lietuvos istorijos institutas.institutas. -- Vilnius,Vilnius, 20092009..

s.131s.131--136: Biblioteka136: Biblioteka

ŠustovaŠustova, , ÛliâÛliâ ÈduardovnaÈduardovna. . RekonstrukciâRekonstrukciâ sostavasostava biblioteki biblioteki L'vovskogoL'vovskogo
UspenskogoUspenskogo BratstvaBratstva: : ((načalonačalo XVII XVII vekaveka) ) / / ÛliâÛliâ ÈduardovnaÈduardovna ŠustovaŠustova // W // W : : 
Biblioteka v Biblioteka v kontekstekontekste istoriiistorii: : materialymaterialy 88--j j meždunarodnojmeždunarodnoj naučnojnaučnoj konferenciikonferencii
MoskvaMoskva, 5, 5--6 6 oktâbrâoktâbrâ, 2009 g. , 2009 g. / / [[sostsost. M. Â. . M. Â. DvorkinaDvorkina]. ]. -- MoskvaMoskva, 2009. , 2009. -- S. S. 104104--112112

DotDot. m.in. polskich księgozbiorów we Lwowie . m.in. polskich księgozbiorów we Lwowie DotDot. m.in. polskich księgozbiorów we Lwowie . m.in. polskich księgozbiorów we Lwowie 

WalczakWalczak--Mikołajczakowa, Mariola. Cyrylickie Mikołajczakowa, Mariola. Cyrylickie rękopisy w zbiorach bibliotek Poznania rękopisy w zbiorach bibliotek Poznania 
i i okolic / Mariola Walczakokolic / Mariola Walczak--Mikołajczakowa // W Mikołajczakowa // W : : Ukraïns'koUkraïns'ko--pol's'kijpol's'kij naukovijnaukovij dìalogdìalog v v 
UmanìUmanì , [za red. Ì. Ì. , [za red. Ì. Ì. KrivošeïKrivošeï]. ]. -- UmanUman', 2009. ', 2009. –– S. 40S. 40--46.46.

GrabowskaGrabowska-- Popow, Małgorzata. Popow, Małgorzata. VedeckáVedecká knižnicaknižnica InštitútuInštitútu morskéhomorského rybolovurybolovu v v 
Pol'skuPol'sku , , najstaršienajstaršie pol'sképol'ské prepre výskumvýskum morímorí / Małgorzata / Małgorzata GrabowskaGrabowska-- Popow; Popow; prelprel. . 
Tomasz Tomasz TrancygierTrancygier //  //  KnižnicaKnižnica.. -- RR. 10, č. 2 . 10, č. 2 ((2009) , s. 242009) , s. 24--26 26 



BABIN i BABIN 2.0 BABIN i BABIN 2.0 -- opracowywany opracowywany w Zakładzie w Zakładzie 
Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki NarodowejDokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej

uzupełnienie treści zawartych w „Polskiej Bibliografii uzupełnienie treści zawartych w „Polskiej Bibliografii uzupełnienie treści zawartych w „Polskiej Bibliografii uzupełnienie treści zawartych w „Polskiej Bibliografii 
Bibliologicznej” o zagadnienia i tematykę podejmowaną  Bibliologicznej” o zagadnienia i tematykę podejmowaną  

na świecie na świecie 



Geneza i powstanie BABIN 2.0Geneza i powstanie BABIN 2.0

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagranicznei Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagraniczne
(BABIN) (BABIN) –– dodatek samoistny „Przeglądu Bibliotecznego” dodatek samoistny „Przeglądu Bibliotecznego” 
(1969(1969--2010 r.)2010 r.)(1969(1969--2010 r.)2010 r.)

Uruchomienie BABIN 2.0 Uruchomienie BABIN 2.0 –– lipiec 2011 r.lipiec 2011 r.



Blog BABIN 2.0Blog BABIN 2.0

Blog prezentujeBlog prezentuje::
analizy dokumentacyjne i abstrakty wybranych artykułów analizy dokumentacyjne i abstrakty wybranych artykułów 
z bieżących, zagranicznych czasopism naukowych z bieżących, zagranicznych czasopism naukowych 
z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
-- wpływających do Biblioteki Narodowej wpływających do Biblioteki Narodowej 
-- dostępnych online dostępnych online 



Blog BABIN 2.0Blog BABIN 2.0
Cel:   Cel:   

-- przedstawianie problematyki bibliotekarskiej przedstawianie problematyki bibliotekarskiej 
w różnych aspektach i z różnych punktów widzeniaw różnych aspektach i z różnych punktów widzenia

-- informowanie o treści najciekawszych i najlepiej informowanie o treści najciekawszych i najlepiej 
charakteryzujących nowe kierunki badań pojawiających charakteryzujących nowe kierunki badań pojawiających 
się w światowym piśmiennictwie fachowymsię w światowym piśmiennictwie fachowym

-- prezentowanie treści pochodzących z najważniejszych prezentowanie treści pochodzących z najważniejszych -- prezentowanie treści pochodzących z najważniejszych prezentowanie treści pochodzących z najważniejszych 
i najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwai najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwa
i informacji naukowej tytułów (ok. 150 czasopism i informacji naukowej tytułów (ok. 150 czasopism 
z ponad 20 krajów, w 6 językach)z ponad 20 krajów, w 6 językach)



Blog BABIN 2.0Blog BABIN 2.0

Dobór materiału Dobór materiału –– artykułyartykuły
relacjonujące: relacjonujące: 
-- aktualne tendencje, metody i doświadczenia we aktualne tendencje, metody i doświadczenia we 

współczesnym bibliotekarstwie światowym, dokumentacji współczesnym bibliotekarstwie światowym, dokumentacji 
i nauce o informacji i nauce o informacji 

-- stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekarskiej, stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekarskiej, -- stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekarskiej, stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekarskiej, 
bibliograficznej i bibliologicznejbibliograficznej i bibliologicznej

sygnalizujące:sygnalizujące:
-- kierunki zmian w technologii, dotyczące mediów, kierunki zmian w technologii, dotyczące mediów, 

publikacji elektronicznych, rynku książki, publikacji elektronicznych, rynku książki, 
upowszechniania Internetu i sposobu funkcjonowania upowszechniania Internetu i sposobu funkcjonowania 
bibliotek w erze cyfrowej, omawiające tendencje bibliotek w erze cyfrowej, omawiające tendencje 
kulturowe i społeczne oraz akty prawne istotne dla pracy kulturowe i społeczne oraz akty prawne istotne dla pracy 
bibliotekbibliotek



BlogBlog BABIN 2.0BABIN 2.0

Zawartość dostępna dla wyszukiwarek, Zawartość dostępna dla wyszukiwarek, 
-- opcje prostego wyszukiwania opcje prostego wyszukiwania 
(wg autora, tytułu czasopisma, lub frazy z tekstu analizy) (wg autora, tytułu czasopisma, lub frazy z tekstu analizy) 
-- przeglądanie strony przeglądanie strony 
(wg 29 kategorii i listy (wg 29 kategorii i listy tagówtagów))
-- możliwość dodawania komentarzymożliwość dodawania komentarzy-- możliwość dodawania komentarzymożliwość dodawania komentarzy

Aktualizacja Aktualizacja -- 3 razy w tygodniu. 3 razy w tygodniu. 



BlogBlog BABIN 2.0BABIN 2.0

Statystyki odwiedzin (12.03 Statystyki odwiedzin (12.03 --11.04. 2013 r.):11.04. 2013 r.):

kryterium język kryterium język –– polski 93,82%  polski 93,82%  
(ang., ros., czes.)(ang., ros., czes.)

kryterium kraj/terytorium kryterium kraj/terytorium –– Polska 97,11% Polska 97,11% kryterium kraj/terytorium kryterium kraj/terytorium –– Polska 97,11% Polska 97,11% 
(USA, Wielka Brytania, Austria, Białoruś, Francja)(USA, Wielka Brytania, Austria, Białoruś, Francja)

Kryterium miejscowość Kryterium miejscowość –– Warszawa 28, 27%Warszawa 28, 27%
(Kraków, Katowice, Wrocław, Toruń, Poznań, Łódź)(Kraków, Katowice, Wrocław, Toruń, Poznań, Łódź)



BABIN 2.0 BABIN 2.0 ––
BAZA Bibliograficzna BABINBAZA Bibliograficzna BABIN

Zawartość z BABIN 2.0 jest archiwizowana: Zawartość z BABIN 2.0 jest archiwizowana: 
bibliograficzna baza danych  bibliograficzna baza danych  

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji 
NaukowejNaukowej 19901990-- . . NaukowejNaukowej 19901990-- . . 
(5596 dokumentów (5596 dokumentów –– stan na kwiecień 2013 r.)stan na kwiecień 2013 r.)
-- poprzez stronę blogowąpoprzez stronę blogową



Dziękuję za uwagę,Dziękuję za uwagę,

Marzena PrzybyszMarzena Przybysz
Biblioteka NarodowaBiblioteka Narodowa

Zakład Dokumentacji KsięgoznawczejZakład Dokumentacji Księgoznawczej

m.przybysz@bn.org.pm.przybysz@bn.org.pll


