
„Dostępność bibliografii regionalnych w Internecie” – konferencja bibliografów z regionów 

– XXVII  spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP  

 

W dniach 5-6 października 2010 roku, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda 

Gombrowicza w Kielcach, odbyła się konferencja pod hasłem „Dostępność bibliografii 

regionalnych w Internecie” i zarazem dwudzieste siódme spotkanie Zespołu ds. Bibliografii 

Regionalnej przy ZG SBP. W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad czterdziestu 

przedstawicieli bibliotek publicznych z całej Polski: wojewódzkich, powiatowych i miejskich, jak 

również Biblioteki Narodowej. Zebranych powitali: Andrzej Dąbrowski - dyrektor WBP, Jadwiga 

Zielińska – przewodnicząca Okręgu SBP w Kielcach oraz Marzena Przybysz - przewodnicząca 

Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej.  

 

Aneta Strzępka (kierownik Działu Digitalizacji i Zbiorów  Cyfrowych WBP w Kielcach) 

zaprezentowała Świętokrzyską Bibliotekę Cyfrową, w której m.in. znajdują się bibliografie o 

charakterze regionalnym, w tym „Bibliografia województwa kieleckiego 1984-1985”. 

 

Beata Piotrowska (kierownik Działu Informacji i Bibliografii Regionalnej WBP w Kielcach) 

przedstawiła „Bibliografię Regionu Świętokrzyskiego” oraz „Bibliografię regionalną 

województwa świętokrzyskiego”, która jest prowadzona w udostępniana na stronie internetowej 

WBP (www.wbp.kielce.pl). 

 
 Hanna Jamry (WBP w Opolu) scharakteryzowała i oceniła bibliografie regionalne dostępne na 

stronach internetowych bibliotek w Polsce, wskazując elementy, które należy zmienić. 

 

Bożena Bartoszewicz-Fabiańska (Książnica Podlaska w Białymstoku) w swej prezentacji 

uwzględniła nowe typy dokumentów w bibliografiach regionalnych i zaproponowała 

wypracowanie założeń metodycznych na odrębnych warsztatach. 

 
Drugi dzień obrad rozpoczęto od referatu Krystyny Kasprzyk (WBP w Krakowie), która 

analizowała dokonania ostatnich lat w zakresie tworzenia „Bibliografii Małopolski”, etapy 



komputeryzacji tych prac oraz zaprezentowała system bibliografii regionalnej BR@MA: 

Bibliografia Regionalna Małopolski, który jest rozproszoną bibliografią regionalną. 

 

Marta Treit (Sądecka Biblioteka Publiczna w Nowym Sączu) ukazała historię i dzień dzisiejszy 

bibliografii regionalnej opracowywanej w Sądeckiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Szujskiego 

w Nowym Sączu. 

 

Maria Kaczmarska (MBP w Radomiu) przedstawiła bibliografię regionalną Radomia 

podkreślając długą historię prac oraz zasługi na tym polu Radomskiego Towarzystwa Naukowego 

oraz Wojewódzkiej, a obecnie Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

 

Ewa Stańczyk przybliżyła obecnym bibliografię miasta Tarnowa. Baza elektroniczna jest 

prowadzona od 1992 r. w programie MAK. Tomy bibliografii regionalnej, wydane w formie 

papierowej lub nie opublikowane, znajdą się w Tarnowskiej Bibliotece Cyfrowej, uruchomionej 

w 2010 r. 

 

W dyskusji skoncentrowano się na nowych typach dokumentów i polonikach zagranicznych w 

bibliografii regionalnej, możliwościach wykorzystania popularnych kanałów informacyjnych do 

promocji bibliografii regionalnych oraz kwestiach metodycznych. Na wniosek powołano zespół, 

który zajmie się ujednoliceniem nazewnictwa w bazach bibliografii regionalnych. 

 

Jak każde ze spotkań członków tego Zespołu,  tak również i to, przyczyniło się do wymiany 

myśli,  doświadczeń i kreatywnych, interesujących pomysłów. Odnawiano - zawarte na 

poprzednich zjazdach - kontakty zawodowe i zawierano nowe w zakresie bibliografii regionalnej, 

choć nie tylko. Nie tylko na sali obrad, ale także w swobodnych rozmowach  między referatami,  

w czasie przeznaczonym na odpoczynek - bardzo często znajdowano trafne odpowiedzi na 

problematyczne pytania z warsztatu bibliografa Uczestnicy spotkania odbyli wycieczkę na Święty 

Krzyż i zwiedzili gmach WBP w Kielcach. 

 

 



Referaty z konferencji zostały opublikowane w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej (sbc). 

Galeria zdjęć ze spotkania. 

 

        Marzena Przybysz 

            Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP 

 

      
           


