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Bibliografia Zawartości Czasopism

w Polsce

� Jako samodzielny człon bibliografii narodowej istnieje od 1947 roku

� Opisy za lata 1947-1995 dostępne są tylko w formie drukowanej

� Od 1996 r. forma drukowana i elektroniczna (baza danych w 

dostępie on line i na CD-ROM)

� Od 2005 r. tylko forma elektroniczna, także w postaci plików PDF -

umożliwiających wydruk



Zmiany w BZCz od 2008 r.

� Nastąpiła zmiana profilu Bibliografii z ogólnego na 

humanistyczny (zrezygnowano z rejestracji artykułów 

z czasopism matematycznych, fizycznych, 

chemicznych itp.).

� Podjęto decyzję o możliwie maksymalnym zbliżeniu 

opisów artykułów do zasad opisu innych typów 

dokumentów, zwłaszcza książek prezentowanych w 

głównym katalogu Biblioteki Narodowej:

fot. http://zamawianieksiazekprzezsiecinternetowa.manifo.com/



Zmiany w BZCz od 2008 r. cd.

� znormalizowano zasady wypełniania pola 008

� wprowadzono do opisu pole 246

� ujednolicono skróty stosowane w polach zmiennej długości

� w 2010 r.  wzbogacono opis o dodanie klasyfikacji UKD, tym samym 

w BZCz stosowane są 2 języki informacyjno-wyszukiwawcze

� z powodzeniem przeprowadzono eksperyment, w ramach którego 

do opisów wybranych artykułów dodano linki do streszczenia lub 

pełnego tekstu



Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników

� powstaje w wyniku współpracy Wojewódzkich 

Bibliotek Publicznych i Bibliotek Pedagogicznych

� obecnie rejestruje artykuły z 6 dzienników i 19 � obecnie rejestruje artykuły z 6 dzienników i 19 

tygodników

� opisy opracowywane są w formacie MARC 21

� uaktualniana jest codziennie

fot. balkanistyka.org



BZCz w systemie Millennium



Zmiana systemu BZCz w BN



Nowy system - nowe możliwości

� przełożenie baz BZCz do nowego systemu 

umożliwia bezpośrednie korzystanie ze słownika 

Języka Haseł Przedmiotowych BN, który jest tam Języka Haseł Przedmiotowych BN, który jest tam 

systematycznie uaktualniany 

� zapewni to użytkownikowi pełniejsze 

przeszukiwanie indeksu przedmiotowego  



Współpraca BZCz z Elektroniczną Bibliografią 

Nauk Teologicznych



Bibliografie zawartości czasopism w innych 

krajach

� Zazwyczaj są to bibliografie selektywne

� Do większości bibliografii jest dostęp on line

� Duża część jest dostępna w postaci plików PDF

� Opracowywane są na podstawie egzemplarza obowiązkowegoOpracowywane są na podstawie egzemplarza obowiązkowego

� Tworzone są w formacie MARC 21

� Większość ma opracowanie przedmiotowe (jiw)

� W wielu krajach przeprowadzana jest retrokonwersja

� Zawierają teksty artykułów, ale przy ograniczonym dostępie

� Biblioteki Narodowe  podejmują współpracę z innymi 

bibliotekami danego kraju



kraj od kiedy
częstotliwo ść 
aktualizacji dobór materiału liczba tytułów dost ęp uwagi

Australia 1945 co miesiąc 250
Białoru ś 1934 co miesiąc także gazety tylko z komp. BN
Bośnia i Hercegowina także gazety COMARC

Chorwacja 1990 codziennie także gazety i mat. konf. 620 katalog główny

Czechy codziennie
także gazety, mat. konf., art. w 
pracach zbiorowych

osobna baza dostęp do tekstu tylko z 
komp. BN

Dania codziennie także gazety 750/7

Estonia codziennie
także gazety, mat. konf., art. w 
pracach zbiorowych 447/52 osobna baza

Finlandia 1990* codziennie
także gazety, mat. konf., czasem 
art. w pracach zbiorowych osobna baza

Holandia naukowe 15 000 tylko po zalogowaniu opisy art.., lub pełne teksty
Izrael 1966* codziennie naukowe osobna baza

Japonia 1948 co tydzień naukowe i wybrane ogólne 10 334 osobna baza

BZCz w wybranych krajach

Japonia 1948 co tydzień naukowe i wybrane ogólne 10 334 osobna baza

Litwa 1949 co miesiąc
wszystkie czas. ukazujące się na 
Litwie

tylko dla zarejestrowanych 
użytkowników w czytelni BN

Łotwa 1978* codziennie 200

Meksyk 550 dostęp do pełnych tekstów
Norwegia co tydzień 450 kryterium objętościowe
Nowa Zelandia 1991* codziennie także gazety 430 kryterium objętościowe

Polska 1945
codziennie/co 
miesiąc także gazety osobna baza

Rosja 1921 co tydzień także gazety
Rumunia 300 COMARC
Serbia co miesiąc także gazety
Słowacja także gazety osobna baza

Stany Zjednoczone
zeskanowane strony z gazet wyd. 
1860-1922

dostęp do treści czas. z terenu 
Biblioteki

Szwecja 4000 ze 100 krajów

Ukraina 1936/1937
co miesiąc/co 
tydzień

czas. ze wszystkich 
dziedzin/gazety

Wielka Brytania codziennie 20 000 komercyjna 33%GB, 33%USA, 33% inne kraje 

* zasięg 
chronologiczny



Bibliografia czeska



British Library



Użytkownicy a twórcy

informacji naukowej

� szybkość dostępu do 

informacji

� jakość danych

� adekwatność 

� liczba odpowiedzi na 

zapytanie

� trafność odpowiedzi

odpowiedzi

� szybkość dostarczenia 

informacji



fot. http://zbcuz.blogspot.com/2010/09/e-learning-ma-przyszosc.html


