Warszawa, 2 stycznia 2013 r.

Szanowni Państwo,
Nowe możliwości udostępniania informacji o zbiorach jakie stworzył Internet
spowodowały, że biblioteki, które opracowują bibliografie regionalne udostępniają je na
swoich stronach WWW. Prezentacja bibliografii regionalnych w Internecie jest bardzo
ważna zarówno z punktu widzenia użytkownika, jak i samej biblioteki tworzącej tak
praktyczne źródło informacji. Bibliografie regionalne odgrywają ważną rolę w
komunikacji społecznej.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o właściwą promocję, przejrzystą i łatwą w
korzystaniu prezentację on-line bibliografii regionalnej na stronie www biblioteki. Zespół
do spraw Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, obradujący
w bieżącym roku w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
zwrócił szczególną uwagę na dostęp do bibliografii regionalnych na stronach
internetowych bibliotek publicznych, nazewnictwa i oferowanych użytkownikom
kryteriów

wyszukiwawczych.

Przygotował

założenia

i

wymagania

prezentacji

bibliografii.
W załączeniu przesyłam materiał z założeniami Zespołu z prośbą o podjęcie prac
nad ich wprowadzeniem w kierowanej przez Pana bibliotece.
Z wyrazami szacunku
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Załącznik: Założenia i wymagania do prezentacji bibliografii regionalnej na stronach www
bibliotek
Zespół kierując się przede wszystkim dobrem odbiorcy, czyli w miarę prostą i zrozumiałą
terminologią i wyjaśnieniami miał na celu:
1. Ujednolicenie nazw bibliografii.
2. Zamieszczenie informacji o bazie i korzystaniu z jej zasobów.
3. Ograniczenie kryteriów wyszukiwawczych.
4. Ujednolicenie nazw indeksów wyszukiwawczych.
5. Widoczne wejście do bazy ze strony głównej biblioteki.
Proponujemy, aby w nazwie bibliografii występowało słowo bibliografia oraz nazwa
geograficzna: regionu, województwa, powiatu, miasta itp. Informacja o bibliografii powinna
zawierać następujące elementy: nazwę, instytucję sprawczą, zakres tematyczny, zasięgi
terytorialny i chronologiczny oraz sformułowanie „Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu
bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych
wykazów publikacji”. Ponadto (jako elementy nieobowiązkowe) można zamieścić zasady
zastosowanej selekcji materiałów, informację o możliwościach wyszukiwawczych i sposobie
korzystania z bazy. Proponujemy również jakimi kryteriami wyszukiwawczymi powinien
dysponować użytkownik, które z nich są obowiązkowe. Proponujemy nazwy tych kryteriów.

Nazwa bibliografii

Legenda powinna
zawierać
następujące
elementy:

Wzorzec
Bibliografia + nazwa geograficzna

Przykład
Bibliografia Pomorza Gdańskiego
Bibliografia Województwa
Opolskiego
Bibliografia Tarnowa

Nazwa

Bibliografia Województwa
Świętokrzyskiego opracowywana
jest w Dziale Informacji
i Bibliografii Regionalnej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Kielcach.

Instytucja sprawcza
Zakres tematyczny
Zasięg terytorialny

Zasięg chronologiczny
Dobór materiałów
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Jej zakres tematyczny jest
wszechstron-ny, uwzględnia
materiały z wszystkich dziedzin
wiedzy, dotyczące w swojej treści
województwa kieleckiego obecnie świętokrzyskiego, daje
jego pełny obraz historyczny i
współczesny.

*Zasady selekcji

Sformułowanie:
„Baza jest częścią ogólnopolskiego
systemu bibliografii regionalnych,
które pełnią funkcję uzupełniającą w
odniesieniu do narodowych wykazów
publikacji”
*Informacja o możliwościach
wyszukiwawczych

*Sposób korzystania z bazy

Wzorzec

Obejmuje lata od 1999 do chwili
obecnej. Roczniki 1945-1998 są
dostępne w postaci wydanych
tomów bądź udostępnione w
Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.
Rejestruje materiały publikowane
w pra-sie ogólnopolskiej,
regionalnej i lokal-nej, książki i ich
fragmenty, mapy itp.
*Wobec niemożliwości
zarejestrowania wszystkich
dokumentów o regionie
zastosowano selekcję. Baza nie
uwzględnia zapowiedzi imprez,
materiałów interwencyjnych,
informacji dotyczących życia
codziennego itp.
Baza jest częścią ogólnopolskiego
systemu bibliografii regionalnych,
które pełnią funkcję uzupełniającą
w odniesieniu do narodowych
wykazów publikacji.
* Czytelnicy mogą posługiwać się
następującymi kryteriami
wyszukiwawczymi:
autor , tytuł itp.
Indeks zamieszczony obok okna
wyszukiwawczego umożliwia
dokładniejsze sprecyzowanie
wyszukiwania.
* Znalezione opisy bibliograficzne
można zapisać w postaci kolekcji
dokumentów na dysku komputera
lub wydrukować. W tym celu
należy…
Elementy nieobowiązkow
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Kryteria
wyszukiwawcze

Autor
Tytuł
Czasopismo
Seria/Cykl
Temat
Słowo dowolne z opisu
bibliograficznego
Rok

* Elementy nieobowiązkowe
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*Miejsce wydania
*Wydawca
*Klasyfikacja regionalna

