
26. spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP 

W dniach 17-18 maja 2010 roku, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, odbyło się dwudzieste 

szóste spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP. Było to kolejne poświęcone 

typom dokumentów stosowanych w bibliografiach regionalnych. Tym razem, dotyczyło opraco-

wania formalnego i rzeczowego artykułów i odbyło się w połączeniu z warsztatami grupy biblio-

tek współtworzących bazę bibliograficzną PRASA wraz z Zakładem Bibliografii Zawartości Cza-

sopism Biblioteki Narodowej.

W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad czterdziestu przedstawicieli  bibliotek publicz-

nych z całej Polski: wojewódzkich, powiatowych i miejskich, jak również Biblioteki Narodowej.

W  pierwszym  dniu  obrad  referenci  omówili  aktualne  zasady  opracowania  artykułów  w 

„Bibliografii Zawartości Czasopism” (Renata Wójcik i Dorota Mularska - Zakład BZCz BN) oraz 

zmiany w JHP BN i jego metodyce (Wanda Klenczon, kierownik Instytutu Bibliograficznego 

BN), metodę rejestracji artykułów w „Bibliografii Pomorza Zachodniego” (Sylwia Wesołowska, 

Książnica Pomorska w Szczecinie), Systemie Bibliografii Regionalnej Województwa Łódzkiego 

(Joanna Kantyka, WiMBP w Łodzi),  „Bibliografii Regionalnej Wielkopolski” (Beata Nowak i 

Aneta Szczepaniak-Głębockiej, WBPiCAK w Poznaniu),  jak również w bibliografii regionalnej 

opracowywanej  w  wałbrzyskiej  Bibliotece  pod  Atlantami (Agnieszka  Heidinger,  PiMB  pod 

Atlantami w Wałbrzychu). 

Dyskusja dotyczyła powiązania bibliografii regionalnych z bibliotekami cyfrowymi

Prezentacje przedstawione podczas drugiego dnia spotkania obejmowały problematykę wspólnej 

bazy artykułów z  gazet  i  prasy opracowywanej  przez  bibliografów z  Biblioteki  Narodowej  i 

bibliotek  publicznych.  Beata  Wieczorkowska  (kierownik  Zakładu  BZCz  BN)  przypomniała 

historię współpracy Biblioteki Narodowej i 11 bibliotek wojewódzkich. O współpracy w zakresie 

tworzenia opisów bibliograficznych do bazy „Prasa” wypowiadali się bibliotekarze pracujący w 

wojewódzkich  bibliotekach  publicznych  w  Kielcach,  Krakowie,  Lublinie,  Olsztynie, 

Wojewódzkiej  i Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze oraz Biblioteki Narodowej. 



Doświadczenia poszczególnych bibliotek przedstawili: Justyna Nartowska (WBP w Krakowie), 

Elżbieta Słoń (WBP w Kielcach), Waldemar Tychek (WBP w Olsztynie), Małgorzata Ulanicka 

(WiMBP  w  Zielonej  Górze)  oraz  Bożena  Lech-Jabłońska  (WBP  im.  H.  Łopacińskiego  w 

Lublinie). Joanna Rowińska (Zakład BZCz BN) przypomniała zmiany w opracowaniu formalnym 

i  rzeczowym  w  bazie  PRASA  wprowadzone  w  ostatnich  miesiącach,  zwróciła  uwagę  na 

najczęściej popełniane błędy oraz zaproponowała wprowadzenie nowych zasad w opracowaniu 

rzeczowym.

W  dyskusji  zastanawiano  się  nad  potrzebą  wprowadzenia  nowych  reguł  do  bazy  PRASA. 

Rozważano też możliwość zrezygnowania z JHP BN, a przejścia w opracowaniu rzeczowym na 

słowa kluczowe.

 

 
Marzena Przybysz     

Przewodnicząca Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP


