
 Gabriela Bonk, Rybnik, sierpień 2017 

Co to takiego  

i do czego służy? 



Trzy semestry - godzina wykładów 

tygodniowo 

 

Dwa semestry – dwie godziny 

tygodniowo ćwiczeń 

 



Z greckiego:  – książka, 

 – opisuję 

 
Bibliografia opisuje i porządkuje grupy 

dokumentów dobranych  

z danego punktu widzenia  

 

Cel – udzielenie czytelnikowi rzetelnej informacji  

o dokumentach (autor, tytuł, miejsce i czas 

powstania) i ułatwienie dotarcia  

do potrzebnych materiałów 



Uporządkowany  

(np. alfabetycznie, 

chronologicznie)  

SPIS dokumentów dobranych 

według określonych kryteriów  

(o różnym zakresie i zasięgu), 

którego celem jest pełnienie 

funkcji informacyjnych 



•Spis zbiorów  
DANEJ BIBLIOTEKI 

 
• Informuje  

o dokumentach 
znajdujących się  
w danej bibliotece 

• Spis książek  
i artykułów  
BEZ WZGLĘDU NA 
ICH MIEJSCE 
PRZECHOWYWANIA 
 

• Informuje  
o dokumentach 
ISTNIEJĄCYCH na dany 
temat 



 Fot. Mateusz Górecki 

Źródło: http://pka.bj.uj.edu.pl/   

Czytelnia bibliograficzna 

w Bibliotece Jagiellońskiej 

Czytelnia bibliograficzna  

w Bibliotece Pedagogicznej 

w Toruniu 

 Źródło: http://www.bptorun.edu.pl/   

http://pka.bj.uj.edu.pl/
http://pka.bj.uj.edu.pl/
http://www.bptorun.edu.pl/
http://www.bptorun.edu.pl/


 Fot. Jerzy Woźniakiewicz 

Źródło: http://www.rajska.info/    

Czytelnia informacji naukowej i bibliograficznej  

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 

http://www.rajska.info/
http://www.rajska.info/


Źródło: https://ossolineum.pl/    

Czytelnia bibliograficzna  

Lwowskiej Biblioteki Narodowej Naukowej Ukrainy 

im. Wasyla Stefanyka 

http://www.rajska.info/
http://www.rajska.info/


  Ogólne lub specjalne 

 

  Kompletne lub selektywne 

 

  Bieżące, retrospektywne 

lub prospektywne 
 



Spis wszystkich książek 

wydanych w danym kraju  

oraz książek napisanych  

w języku danego narodu 

wydanych poza granicami kraju 



Bibliografia polska 

Karola Estreichera 
obejmuje  

38 tomów 

 

Podaje informacje 

o publikacjach 

wydanych  

od XV wieku do 

końca XIX wieku 

Karol Estreicher 
 Źródło: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl  

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/




Dotyczy danego regionu  

– np. Śląska 



Jest poświęcona danej 

dyscyplinie wiedzy  

(np. medycynie, muzyce, 

harcerstwu…) osobie  lub 

określonej formie wydawniczej 



Rejestruje: 

a) Utwory jednego autora  

lub zespołu osób – 

PODMIOTOWA 

b) Utwory na temat jakiejś 

osoby lub zespołu osób - 

PRZEDMIOTOWA 



Obejmuje publikacje wydane  

w PRZESZŁOŚCI 



Opracowywana przez 

Bibliotekę Narodową  

od 1947 roku 

 

Od 2010 publikowana 

w formie plików PDF 



Rejestruje artykuły publikowane  

w polskich periodykach bez 

względu na język publikacji 

 

To bibliografia selektywna 

 

mak.bn.org.pl/w14.htm 



Zawiera: 
artykuły, wywiady, dyskusje 

redakcyjne, wypowiedzi ankietowe, 

teksty literackie w tym wiersze, 

zestawienia bibliograficzne, recenzje 

książek, filmów, wystaw, przedstawień 

operowych i teatralnych 

 

Pomijane są: akty prawne, 
orzecznictwo, porady i felietony 



Zawiera: 

Artykuły z gazet, tygodników  

i dwutygodników   

o zasięgu ogólnopolskim 

publikowane od 2005 roku 

 

Baza jest uaktualniana 

CODZIENNIE 



- Artykuły z czasopism  

polskich 1996-2004 

 

- Artykuły z gazet i tygodników 

polskich 1996-2004 



Jej opisy są uzupełnione 

adnotacjami 



Rejestruje publikacje ukazujące 

się w określonych bieżących 

odcinkach czasu 

 

Publikowana jako 

wydawnictwo ciągłe 



Wydawany przez 

Bibliotekę Narodową 

 

Ukazuje się  

od 1928 roku  

 

Drukowany  

do 2009 roku 

 

Od 2009 publikowany 

w formie plików PDF 



Rejestruje tylko publikacje 

wyselekcjonowane według 

założonego klucza  











Spis źródeł, które autor 

wykorzystał w czasie 

przygotowywania swojej pracy 
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