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JULIUSZ LECH KULIKOW SKI

SYSTEM INFORMACJI NAUKOWEJ, TECHNICZNEJ 
I ORGANIZACYJNEJ — SINTO

ZARYS KONCEPCJI I PERSPEKTYW A REALIZACJI

WSTĘP

Program społeczno-gospodarczego 'rozwoju naszego kraju zakłada har
monijny wzrost wskaźników opisujących zarówno gospodarczą produk
tywność społeczeństwa, jak i jego poziom kulturalny, izarówno stopień 
powszechnej zamożności, jak i stopień upowszechnienia oświaty, wiedzy 
społeczno-politycznej i zawodowej. Społeczeństwo socjalistyczne, wcho
dzące w fazę przyspieszenia rozwoju charakterystycznego dla okresu tzw. 
rewolucji naukowo-technicznej, sprawom utrzymania właściwych pro
porcji między wskaźnikami rozwoju materialnego i kulturalno - ducho we*- 
go winno poświęcić szczególnie baczną uwagę. Nie wynika to bynajmniej 
z 'doktrynalnego pojmowania roli oświaty i kultury w budownictwie so
cjalizmu; nowoczesna technologia i organizacja pracy w zetknięciu z ubo
gą wiedzą ogólną i ciasnymi horyzontami myślenia daje wyniki podobne, 
jak ziarno dorodnej pszenicy w zetknięciu z jałową glebą. Nie jest zatem 
sprawą przypadku, że w tym samym czasie poczęto .mówić w naszym 
kraju o nowoczesnym modelu gospodarki i o nowoczesnym systemie 
szkolino-oświatowym. Nie jest też przypadkiem, że w ostatnich latach 
coraz więcej uwagi poświęca się innym aspektom rozwoju nauki i wiedzy, 
sprawom ich upowszechnienia i pełniejszego włączenia w system zaspo
kajania szeroko rozumianych kulturalnych potrzeb społeczeństwa. Nie
pokojący stan wyposażenia bibliotek, niski poziom służby informacji nau
kowej i technicznej, brak zorganizowanego systemu informacji legislacyj
nej, techniczno-handlowej, normalizacyjnej, niski wreszcie stopień przy
gotowania zawodowo czynnej części społeczeństwa do korzystania ze zor
ganizowanych form udostępniania informacji naukowej i zawodowej, na 
skutek ich niedostrzegania lub co gorsza — świadomego ignorowania, oto
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zjawiska, które w niezbyt odległej przyszłości mogłyby prowadzić do nie
obliczalnych szkód społecznych. Groźby tej bynajmniej nie zmniejszy 
fakt, że nie potrafimy dokładnie wyliczyć, ile w sumie traci nasza gospo
darka wskutek „oszczędności” polegającej np. na zaniechaniu remontu 
biblioteki lub na rezygnacji z prenumeraty fachowego czasopisma. Kiedy 
mówimy o zaletach i korzyściach płynących z usprawnień w dziedzinie 
udostępniania wiedzy, z konieczności obracamy się w sferze wielkości do
mniemywanych bądź nieporównywalnych z wymiernymi, niestety ob
ciążeniami budżetu państwa, jakie usprawnienia te nieuchronnie za sobą 
pociągają. Pojawiającej się tu i ówdzie tendencji do odkładania zdecydo
wanych działań na bliżej nie określone dalsze lata najczęściej można prze
ciwstawić zatem tylko rozsądek i umiejętność szerokiego patrzenia 
w przyszłość.

Zarządzeniem ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki z dnia 
8 grudnia 1972 r. została powołana komisja do spraw opracowania kon
cepcji i programu realizacji Państwowego Systemu Informatycznego w za
kresie informacji naukowej, technicznej, ekonomicznej i politycznej 
„Światowid” . W trakcie swej działalności, która biegła równolegle z 'dzia
łalnością Komisji Partyjno-Rządowej ds. opracowania perspektywicznego 
programu rozwoju informatyki w Polsce, na mocy zarządzenia ministra 
nauki, szkolnictwa wyższego i techniki z dnia 20 września 1973 r. komi
sja ds. systemu „Światowid” zmieniła nazwę i zakres swej działalności, 
stając się „Komisją do spraw opracowania koncepcji i programu realiza
cji Państwowego Systemu Informatycznego Banków Wiedzy Zawodowej 
i Ogólnej w zakresie informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej 
»Światowid«” . W końcu stycznia 1974 r. (a więc po ukazaniu się Decyzji 
nr 3 Prezydium Rady Ministrów w sprawie rozwoju informatyki) Komi
sja przedstawiła końcowy raport ze swej działalności pn. Koncepcja i pro
gram realizacji Państwowego Systemu Informacji Naukowej, Technicznej 
i Organizacyjnej SINTO1. Między wymienionymi tu trzema datami za
wiera się zatem ponad roczny okres działalności zespołu, który w róż
nych fazach swego istnienia przyciągnął do współpracy około setki osób 
reprezentujących ok. 70 instytucji. Dzięki tak szerokiej reprezentacji sta
ło się możliwe wszechstronne przedyskutowanie niezmiernie złożonego 
problemu usprawnienia krajowej służby informacji naukowej, technicz
nej i organizacyjnej. Istotne jest zwłaszcza to, że po raz pierwszy głos 
w tej sprawie mogli zabrać przedstawiciele różnych środowisk: pracow
ników służby inte, bibliotek, archiwów, a także informatyków i po pro
stu — użytkowników informacji. Z tego względu wnioski z rocznej dys
kusji zwane popularnie „koncepcją SINTO” mają dziś wagę szerokiej re

1 Koncepcja i program realizacji Państwowego Systemu Informacji Naukowej, Technicz
nej i Organizacyjnej SINTO. T. 1: Synteza koncepcji. T. 2: Opis koncepcji i programu reali
zacji. T. 3: Raporty Zespołu do spraw badań potrzeb użytkowników i form ich zaspokajania 
oraz Zespołu do spraw problematyki gestorów informacji. Warszawa 1973.
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prezentatywności. Zrozumiałe jest, że z tego właśnie względu nie mogą 
one w pełni pokryć się ze stanowiskiem żadnej z wąskich grup profesjo
nalnych. Z drugiej strony natomiast zbyt szeroko od początku zakrojone 
prace komisji (rozbitej na trzy główne zespoły, z których jeden dzielił się 
dalej na dziesięć podzespołów roboczych), przy jednoczesnych niedomó
wieniach co do końcowego efektu pracy, spowodowały pewną nadmiaro- 
wość działań, tendencję do zajmowania się nie zawsze istotnymi aspekta
mi głównego zagadnienia, a w efekcie finalnym — zbyt obszerne, a więc 
i mało przejrzyste podsumowanie wniosków. Gwoli ścisłości trzeba do
dać, iż wspomniane już zarządzenie ministra nauki, szkolnictwa wyższe
go i techniki z dnia 20 września 1973 r. ograniczając zgodnie z zalece
niem Komisji Partyjno-Rządowej ds. opracowania programu rozwoju in
formatyki obszar tematyczny przyszłego systemu do informacji nauko
wej, technicznej i o r g a n i z a c y j n e j ,  przesądziło o zaniechaniu dal
szych dyskusji nad możliwością uwzględnienia w systemie również bie
żącej informacji prasowej i publicystycznej, co, choć późno, w pewnym 
stopniu uprościło zadania komisji „Światowid” . Jednocześnie pozostawio
no komisji swobodę zinterpretowania pojęć: „wiedza zawodowa i ogólna” 
oraz „informacja naukowa, techniczna i organizacyjna” , co, jak łatwo się 
domyślić, poza interesującym aspektem semantycznym miało oczywiste 
znaczenie praktyczne.

Nim przejdę do omówienia merytorycznej strony „koncepcji SINTO” , 
z uwagi na to iż zabrakło lepszej po temu okazji, pragnąłbym wyrazić 
szczere i głębokie uznanie tym wszystkim licznym członkom komisji 
„Światowid” , którzy traktując społecznie swą pracę w ciągu wielu mie
sięcy poświęcali czas i wiedzę w głębokim przekonaniu, że wynik ich 
pracy służyć będzie społecznemu dobru.

O JAKIM  SYSTEMIE M ÓW IM Y

Stwierdzenie, że każdy umysłowo dojrzały (a nawet — dojrzewający) 
obywatel naszego kraju jest potencjalnym odbiorcą informacji dającej 
się zaliczyć do kategorii wiedzy ogólnej lub zawodowej, brzmi dziś nie
mal jak truizm, choć kryją się za nim lata niełatwej walki o likwidację 
analfabetyzmu i upowszechnienie wiedzy, podjętej w Polsce Ludowej 
i uwieńczonej niezaprzeczalnymi sukcesami. Każdy obywatel naszego 
kraju ma konstytucyjnie zapewnione prawo do nauki, może też korzy
stać, niemal bez ograniczeń, z publicznej sieci bibliotek, domów kultury, 
klubów zainteresowań, ośrodków postępu technicznego itp. Owo „nie
mal” wyraża jednak istotne zastrzeżenie: może korzystać, jeśli placówki 
takie istnieją w miejscu jego pracy lub w pobliżu miejsca zamieszkania, 
a wyposażenie i formy ich działalności są w stanie zaspokoić potrzeby 
odbiorców. Interesujący dokument (nb. zbieżny w intencji, choć węziej:
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traktujący problem niż „koncepcja SINTO”), jakim jest Raport o stanie 
bibliotek polskich opracowany przez Państwową Radę Biblioteczną przy 
ministrze kultury i sztuki, daje niemało dowodów tego, że postulat szero
kiej dostępności wiedzy w praktyce odległy jest jeszcze od spełnienia. 
Dysponujemy w Polsce siecią obejmującą ponad 53 tys. bibliotek (dane 
z 1972 r.), z czego ok. 32 tys. stanowią biblioteki szkolne, ponad 8,7 tys. — 
biblioteki publiczne, ok. 6,25 tys. — biblioteki związkowe, ok. 350 — bi
blioteki pedagogiczne, ok. 5,5 tys. — bilioteki fachowe i ok. 330 — biblio
teki naukowe (bez bibliotek podległych bibliotekom głównym wyższych 
uczelni). Nie ilość jednak, lecz stan wyposażenia bibliotek, ich warunki 
lokalowe, stopień funkcjonalnego powiązania z krajowym systemem in
formacji (jakkolwiek byśmy go na tym etapie rozwoju określili) budzi 
największe obawy i zastrzeżenia. Dysponujemy też siecią ok. 1900 ośrod
ków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, nastawionych głów
nie na zaspokajanie potrzeb zakładów produkcyjnych, zwłaszcza prze
mysłu i jego zaplecza naukowo-technicznego, w minimalnym stopniu 
współdziałających z siecią bibliotek. Dysponujemy wreszcie rządzącą się 
własnymi prawami siecią archiwów państwowych. Pod względem orga
nizacyjnym krajowe zasoby informacji, które można by objąć zbiorczym 
pojęciem „wiedzy zawodowej i ogólnej” , znajdują się w rękach trzech 
gestorów, w rzeczywistości jedynie częściowo koordynujących rozproszo
ną działalność poszczególnych resortów, branż czy placówek. Partykula
ryzm działania daje widoczne, choć nie zamierzone a priori skutki w po
staci nierównomiernego dostępu do źródeł wiedzy pracownika instytucji 
naukowej, robotnika, ucznia i rolnika, mieszkańca dużego ośrodka prze
mysłowego i mieszkańca małej wioski. Jeśli coś jednak budzi największy 
niepokój, to fakt, że taki stan rzeczy przez ludzi profesjonalnie związa
nych ze służbą informacyjną od lat uznawany był za oczywisty i zgodny 
z interesem społecznym. Opór, z jakim w niektórych kręgach spotkało się 
hasło f u n k c j o n a l n e g o  z i n t e g r o w a n i a  d z i a ł a l n o ś c i  sie
ci archiwów państwowych, bibliotek i ośrodków inte, wysunięte na jedno 
z czołowych miejsc w „koncepcji SINTO”, mógłby stanowić temat do od
rębnego studium psycho-socjologicznego. Niemniej integracja funkcjonal
na działalności archiwów, bibliotek i ośrodków inte jest koniecznością. 
Odbiorca powinien w tym samym miejscu (zakładowym ośrodku inte, bi
bliotece szkolnej lub miejskiej, wojewódzkim archiwum itp.) uzyskać od
powiedź na trzy bezpośrednio wiążące pytania: c z y i s t n i e j e  dokument 
dotyczący interesującego go tematu, g d z i e  dokument ten jest p r z e 
c h o w y w a n y ,  wreszcie dokument ten w miarę możności o t r z y m a ć  
w postaci oryginału lub kopii. Instytucjonalne rozdzielenie usług związa
nych z udostępnianiem informacji pierwotnej i pochodnej uzasadnione 
jest wprawdzie względami organizacyjno-technologicznymi, jednakże od-
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bi-orcę informacji ten aspekt sprawy interesuje w nie większym stopniu 
niż podział kompetencji między pocztą i koleją państwową w procesie 
przesyłania listu. Koncepcja SINTO zmierza zatem do stworzenia funk
cjonalnie zintegrowanego systemu, który byłby w stanie zaspokajać po
trzeby odbiorców tak w zakresie informacji odsyłającej (pochodnej), jak 
i źródłowej (pierwotnej) niezależnie od formalnej postaci dokumentów 
i ich tematycznego przyporządkowania określonej dziedzinie wiedzy, nie
zależnie od gestora i miejsca przechowywania dokumentu źródłowego. 
Jednym z warunków stworzenia takiego systemu jest funkcjonalne współ
działanie służb inte, bibliotecznej i archiwalnej — z zachowaniem ich do
tychczasowych powiązań organizacyjnych z instytucjami nadzorującymi 
ich działalność i rozwój. Pełne zrealizowanie takiego postulatu wymaga 
spełnienia szeregu warunków organizacyjnych i technicznych, o czym 
będzie mowa dalej.

Ze sformułowania celu, jaki postawiono przez komisję „Światowid” 
oraz z definicji systemu SINTO wynika, że nie cały zasób dokumentów 
źródłowych przechowywanych w archiwach i bibliotekach krajowych po
winien się znaleźć w obszarze zainteresowań systemu. Poza tym obsza
rem znalazłaby się na przykład literatura beletrystyczna. System SINTO 
nie powinien także obejmować bieżącej informacji prasowej i publicy
stycznej, bieżącej informacji adresowej, usługowej, turystycznej, osobo
wej itp. Należy tu dodać dla wyjaśnienia, iż w pewnym okresie, nacecho
wanym przesadną ufnością we wszechmoc maszyn cyfrowych, sądzono, 
iż wszystkie wymieniane tu przykładowo rodzaje informacji powinny być 
objęte działalnością systemu informatycznego „Światowid” . Bliższa anali
za wykazuje jednak istotną odmienność informacji zaliczanych do typu 
„operacyjnego” od informacji reprezentującej wiedzę ogólną i zawodową; 
ostatnią cechuje względna stabilność w czasie, skąd wynikają także od
mienne warunki techniczne jej przetwarzania. Połączenie w jednym sy
stemie informatycznym dwóęh strumieni danych, różniących się istotnie 
swymi własnościami, prowadziłoby do znacznego spiętrzenia trudności 
organizacyjnych i technicznych, co nie pozostałoby też bez wpływu na 
koszty eksploatacji systemu.

W odróżnieniu od obszaru tematycznego pokrywanego dziś przez dzia
łalność ośrodków inte, w  „koncepcji SINTO” podkreślano konieczność 
objęcia działalnością systemu obszaru znacznie szerszego; informacja nau
kowo-techniczna stanowi część składową informacji n a u k o w e j  
i t e c h n i c z n e j ,  natomiast informacja ekonomiczna — część skła
dową informacji o r g a n i z a c y j n e j ,  jeśli tę ostatnią rozumieć jako 
informację niezbędną dla najszerzej rozumianej ukierunkowanej działal
ności społecznej człowieka. W praktyce owa niepozorna zmiana symbolu 
„e” na „o” oznacza włączenie w zasięg działania systemu SINTO infor
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macji prawnej (legislacyjnej), techniczno-handlowej, informacji o statu
tach organizacyjnych i działalności instytucji i stowarzyszeń, informacji
o ważniejszych imprezach naukowych, techniczno-handlowych, szkolenio
wych itp. Założenie to wynika z przyjęcia nieco odmiennego profilu za
interesowań przyszłego odbiorcy z informacji z SINTO, (niż zakłada się 
to obecnie w systemie inte: jeśli dominował w nim dotychczas typ pra
cownika naukowego lub inżyniera, w przyszłości równie częstym klientem 
systemu powinien stać się działacz społeczny lub gospodarczy, pracownik 
administracji państwowej, uczeń lub student, kwalifikowany robotnik
o dowolnej w zasadzie specjalności. Nie należy jednak oczekiwać, iż takie 
(korzystne społecznie) rozszerzenie profilu odbiorców informacji nastąpi 
samorzutnie. Jeśli określone kategorie odbiorców informacji rzadko dziś 
sygnalizują swą potrzebę korzystania z usług służby informacji nte, dzie
je się tak mjn. dlatego, że służba ta wykazuje zbyt mało inicjatywy, by 
rozszerzać zakres swej działalności.

Rzeczywiste potrzeby odbiorców informacji wciąż jeszcze rozpoznane 
są w niedostatecznym stopniu. Badania prowadzone w tym kierunku 
mają dotychczas charakter fragmentaryczny i nie zawsze oparte są na 
właściwie dobranych metodach naukowych. Stoimy zatem wobec koniecz
ności zaproponowania rozwiązań organizacyjno-technicznych systemu, 
który ma zaspokajać potrzeby o niezupełnie określonym charakterze, 
zmieniające się w czasie i zależne od poziomu wykształcenia, miejsca pra
cy, środowiska społecznego itp. Jeśli jednak wierzyć w obiektywność 
obrazu nastrojów opinii publicznej odzwierciedlanych przez prasę, ogół 
użytkowników bardzo krytycznie ocenia poziom usług informacyjnych 
świadczonych przez służbę inte. Słusznie przy tym stwierdza się, że pozy
tywna ocena działalności tej służby, jakiej odbiorcy informacji dają nie
kiedy wyraz w odpowiedziach ankietowych, bynajmniej nie musi ozna
czać, że służba ta działa bez zarzutu, lecz może nasuwać obawę, iż re
spondent nie umie sformułować swoich potrzeb informacyjnych ponad 
te, do których zaspokajania jest od dawna przyzwyczajony. Krótko mó
wiąc, ocenę sprawności służby informacyjnej należy opierać nie tylko na 
opiniach odbiorców informacji, lecz także na porównaniu działalności tej 
służby w naszym kraju i w krajach o zbliżonym poziomie rozwoju tech
niczno-ekonomicznego.

Porównanie takie nie zawsze wypada na naszą korzyść. Jeśli nawet 
ograniczyć zadania służby inte do obsługi wąskiej grupy odbiorców in
formacji związanych ze sferą produkcji i z zapleczem naukowo-badaw
czym, nie można przeoczyć faktu, iż w zakresie zdobywania selektywnej 
informacji bibliograficznej, informacji bibliotecznej, uzyskiwania doku
mentów wtórnych itp. są oni zdani przeważnie na własną przedsiębior
czość. O informacji sygnalnej, opracowaniach analityczno-syntetycznych,
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0 informacji faktograficznej itp. większość pracowników nauki, pracow
ników biur projektowych, studentów, działaczy społecznych i gospodar
czych i in. wie co najwyżej ze słyszenia. Nad działalnością służby infor
macyjnej od lat ciąży mit wszechprzydatności kart dokumentacyjnych
1 zestawień bibliograficznych, które stosami zalegają korytarze instytucji 
i bibliotek. Łatwo, oczywiście, zaniechać produkcji i rozpowszechniania 
dokumentów, których przydatność praktyczna jest ograniczona, trudność 
polega jednak na tym, że powstałej w tym miejscu luki nie bylibyśmy 
w stanie dziś zapełnić żadną bardziej przydatną postacią informacji po
chodnej. Przejście na inny, wyższy poziom usług informacyjnych nie 
jest możliwe bez gruntownej reorganizacji istniejącego systemu infor
macji nte i modernizacji jego bazy technicznej.

STRUKTURA FUNKCJONALNA SINTO

W myśl „koncepcji SINTO” podstawowymi elementami systemu sta
łyby się w przyszłości obecne ośrodki inte, biblioteki wchodzące w skład 
krajowej sieci bibliotecznej i archiwa państwowe — dla placówek tego 
typu przyjmiemy umowną nazwę placówek informacji. Placówka infor
macji stałaby się ogniwem funkcjonalnym SINTO z chwilą przyjęcia 
zobowiązania do świadczenia na rzecz całego systemu SINTO usług prze
widzianych statutowo dla placówek danego szczebla. Z przyjęciem takiego 
zobowiązania wiązałoby się jednocześnie prawo do korzystania z usług 
świadczonych przez inne ogniwa funkcjonalne SINTO na specjalnych 
prawach, również określonych statutem SINTO. Takie federalne zasady 
współdziałania placówek informacji wchodzących w skład SINTO w ni
czym nie naruszałyby ich dotychczasowych powiązań organizacyjnych. 
Nie oznacza to także, że wszystkie placówki informacji stałyby się w naj
bliższej cz.y nawet w dalszej przyszłości ogniwami funkcjonalnymi SINTO, 
ani też że placówka informacji stając się ogniwem funkcjonalnym SINTO 
musiałaby mu służyć całym swym potencjałem kadrowym lub sprzęto
wym. Podstawą spójności SINTO powinny stać się zatem nie tylko i nie 
tyle akty prawne i polecenia administracyjne, co poczucie wspólnych 
korzyści płynących ze współdziałania oraz pewne preferencje kadrowe 
i finansowe dla ogniw funkcjonalnych SINTO.

Zadania i obowiązki ogniw funkcjonalnych SINTO można zaliczyć 
do następujących kategorii:
— związane z kompletowaniem zbiorów 'dokumentów pierwotnych,
— związane z opracowywaniem informacji i dokumentów pochodnych,
— związane z rozpowszechnianiem lub udostępnianiem informacji i do
kumentów pochodnych,
— związane z udostępnianiem dokumentów pierwotnych lub wtórnych.
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Można przyjąć, iż dokument trafiający do systemu SINTO powinien 
być rozpatrywany z co najmniej trzech punktów widzenia:
— z punktu widzenia jego cech formalnych (druk zwarty, czasopismo, 
opis patentowy, norma, przepis prawny, literatura techniczno-handlowa, 
.sprawozdanie służbowe, film instruktażowy itp.),
— z punktu widzenia jego cech treściowych (dziedzina, której dotyczy, 
dokładna treść dokumentu, także sposób ujęcia tematu, punkt widzenia 
itp.),
—  z punktu widzenia jego lokalizacji w systemie (adres biblioteki lub 
archiwum, sygnatura dokumentu), a także z punktu widzenia ewentual
nych ograniczeń dostępności dokumentu lub odwrotnie — zaleceń co do 
celowości jego szerokiego rozpowszechnienia.

W strukturze funkcjonalnej SINTO przewiduje się specjalizację ogniw 
zmierzającą do takiego pokierowania procesem przetwarzania informacji, 
które uwzględniałoby każdy z jej wyżej wymienionych aspektów. Prze
widuje się zatem utworzenie trzech wzajemnie powiązanych układów 
ogniw funkcjonalnych: układu centralnego, branżowo-zakładowego i te
renowego. Układ centralny obejmowałby centralne oraz dziedzinowe ogni
owa funkcjonalne SINTO. Układ branżowo-zakładowy — odpowiednio — 
ogniwa branżowe, zakładowe (różnych typów i rangi, zależnie od typu 
i rangi zakładu lub instytucji macierzystej, przy których te ogniwa były
by utworzone), wreszcie układ terenowy — ogniwa wojewódzkie, powia
towe, gminne i terenowe.

Cały obszar wiedzy zawodowej i ogólnej byłby podzielony na 20-30 
dziedzin, definiowanych zresztą nie tyle w oparciu o sztywne kanony 
klasyfikacji nauk, co w oparciu o rozpoznanie potrzeb rozwoju gospodar
ki narodowej i typowych zainteresowań odbiorców informacji. Dziedzi
nowe ogniwa funkcjonalne SINTO (w oryginalnych dokumentach komisji 
„Światowid” używa się terminu „dziedzinowe ośrodki informacji” , co 
może jednak prowadzić tu do nieporozumień terminologicznych) byłyby 
odpowiedzialne za kształtowanie polityki gromadzenia zasobów dokumen
tów pierwotnych w podporządkowanych sobie dziedzinach wiedzy, a tak
że za opracowywanie i rozpowszechnianie na użytek całego systemu in
formacji dokumentów pochodnych w poszczególnych dziedzinach. Dzie
dzinowe ogniwa funkcjonalne byłyby odpowiedzialne za selektywną dy
strybucję informacji bibliograficznej bieżącej, a w pewnych przypadkach 
także retrospektywnej. Byłyby one także odpowiedzialne za publikowa
nie opracowań sygnalnych, analitycznych i przeglądowych w swoich dzie
dzinach. Dziedzinowe ogniwa funkcjonalne SINTO jako podstawowe ogni
wa odpowiedzialne za merytoryczne opracowywanie informacji pochodnej 
powinny być lokalizowane przy placówkach dysponujących odpowiednio 
liczną i wysoko kwalifikowaną kadrą fachowców w danych dziedzinach,
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a przede wszystkim przy instytutach naukowo-badawczych, wyższych 
uczelniach itp. Zrozumiałe jest także, że ogniwa te w ramach swoich 
dziedzin powinny utrzymywać aktywne kontakty z analogicznymi pla
cówkami zagranicznymi. Miałyby one też swobodę w zakresie zlecania 
części swych zadań bardziej wyspecjalizowanym ogniwom funkcjonalnym 
wchodzącym w skład układu branżowo-zakładowego lub terenowego, za
chowując jednak wobec SINTO pełnię odpowiedzialności za organizacyj
ną i merytoryczną stronę opracowywania dokumentów pochodnych w ra
mach danej dziedziny.

Centralne ogniwa funkcjonalne SINTO, w odróżnieniu od ogniw dzie
dzinowych, powinny być odpowiedzialne za gromadzenie niektórych typów 
dokumentów pierwotnych o ściśle określonych cechach formalnych oraz 
za opracowywanie i rozpowszechnianie odpowiednich informacji pochod
nych o gromadzonych dokumentach. Ogniwa te w zasadzie nie byłyby 
obciążone zadaniem zaspokajania indywidualnych potrzeb odbiorców; 
emitowane przez nie dokumenty pochodne miałyby postać zestawień bi
bliograficznych i serwisów informacyjnych, rozdzielanych selektywnie do 
zainteresowanych ogniw dziedzinowych lub wojewódzkich i branżowych. 
Z technologicznego punktu widzenia dokumenty emitowane przez cen
tralne ogniwa funkcjonalne SINTO stanowiłyby zatem rodzaj półproduk
tu, który nabierałby pełnej wartości użytkowej dopiero po zintegrowaniu 
dokumentu ze zbiorem danych służącym do obsługi określonej klasy od
biorców informacji.

Wśród centralnych ogniw funkcjonalnych SINTO można przykładowo 
wymienić centralne ośrodki informacji patentowej, normalizacyjnej, in
formacji o zakończonych pracach naukowo-badawczych, informacji o nor
mach prawnych itp.

Układ centralny, obejmujący centralne i dziedzinowe ogniwa funkcjo
nalne SINTO, pełniłby zatem rolę usługową w stosunku do dwóch pozo
stałych układów, stanowiąc ich zorganizowane zaplecze zaopatrujące w 
informację naukową, techniczną i organizacyjną w postaci dogodnej dla 
odbiorców. Dwa pozostałe układy, a więc układ branżowo-zakładowy i te
renowy, miałyby zadanie bezpośredniego zaspokajania potrzeb odbiorców. 
Pełniłyby one to zadanie w oparciu o własne zbiory dokumentów pier
wotnych, rozszerzone o zbiory innych ogniw systemu, na ogólnie obowią
zujących zasadach międzybibliotecznej wymiany dokumentów pierwot
nych lub wtórnych. Ogniwa tych układów dysponowałyby także serwi
sami informacji pochodnej, emitowanymi i selektywnie rozprowadzany
mi poprzez ogniwa układu centralnego. Znając dokładnie typowe po
trzeby swych odbiorców ogniwa układu branżowo-zakładowego i tere
nowego we własnym zakresie ustalałyby politykę kompletowania serwi
sów informacji pochodnej i dostosowywania ich do lokalnych potrzeb,
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korzystając w razie potrzeby z metodologicznej pomocy ogniw układu 
centralnego.

Jak już wspomniano, ogniwa układu branżowo-zakładowego w razie 
potrzeby byłyby też angażowane do współpracy z ogniwami centralnymi 
i dziedzinowymi w zakresie opracowywania dokumentów pochodnych w 
ramach wąsko określonych poddziedzin lub formalnych typów dokumen
tów. Byłyby one także obciążone obowiązkiem opracowywania niektó
rych rodzajów dokumentów pierwotnych, kierowanych do centralnych 
ogniw funkcjonalnych systemu (na przykład sprawozdań z zakończonych 
prac naukowo-badawczych zrealizowanych przez macierzystą instytucję).

Komisja „Światowid” w zasadzie unikała szczegółowych odpowiedzi 
dotyczących pełnego wykazu praw i obowiązków ogniw funkcjonalnych 
SINTO, jak również ich dokładnej lokalizacji, wychodząc z założenia, iż 
powinmy one wynikać z bardziej wnikliwej analizy. Niemniej wydaje się, 
że zaproponowany układ funkcjonalny, respektując dotychczasowe zależ
ności organizacyjne, włączając szereg elementów zawartych w innych 
propozycjach reorganizacji systemu inte, a wreszcie uwzględniając orga- 
nizacyjno-technologiczne aspekty przetwarzania informacji w systemie, 
ma realną szansę urzeczywistnienia.

Zagadnieniem otwartym, a jednocześnie mocno kontrowersyjnym, jest 
problem koordynacji działania SINTO i nadzoru nad jego budową. Zro
zumiałe jest, że organ koordynujący (który w „koncepcji SINTO” określa 
się nieco eufemicznym terminem „NOK SINTO — Naczelny Organ Ko
ordynujący SINTO”) powinien spełniać co najmniej trzy warunki:
— w hierarchii placówek informacji włączonych do struktury SINTO 
powinien być umiejscowiony w taki sposób, by — nie ingerując w we
wnętrzne sprawy instytucji nadzorujących po linii administracyjnej dzia
łalność i rozwój swych placówek informacji — posiadał prerogatywy wy
starczające do skoordynowania ich działalności w zakresie koniecznym 
do rozwoju i sprawnego funkcjonowania SINTO;
— powinien dysponować własną kadrą specjalistów zdolnych do projek
towania systemu i sprawowania merytorycznego nadzoru nad jego roz
budową i działaniem;
— powinien być przekonany o słuszności przedsięwzięcia, za które po
nosi odpowiedzialność formalną, i powinien być zainteresowany w jego 
propagowaniu.

Należy podkreślić, iż uchwała Rady Ministrów nr 35 z dnia 12 lutego 
1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekono
micznej nie przewiduje utworzenia organu o tak właśnie określonych 
uprawnieniach i kompetencjach, gdyż była ona opracowywana w okresie, 
w którym nie zakładano jeszcze konieczności stworzenia rządowego sy
stemu informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej. Próby doszu
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kiwania się ścisłej korelacji między postanowieniami tej Uchwały i „kon
cepcją SINTO” biorą się zatem z niezrozumienia praw postępu naukowo- 
-technicznego, jak również roli ustawy jako socjotechnicznego narzędzia 
kształtowania rzeczywistości zgodnie z celami wyższego rzędu. Nie ulega 
wątpliwości, że prowadzona od kilku lat działalność organów partyjno- 
-rządowych powołanych dla usprawnienia zarządzania gospodarką i pań
stwem, dla opracowania perspektywicznego programu rozwoju informa
tyki w kraju, a wreszcie dla opracowania szczegółowych wytycznych ro
zwoju poszczególnych systemów włączonych w orbitę spraw służących 
usprawnieniu administracji i gospodarki państwowej, ma rangę takiej 
działalności nadrzędnej, która powinna znaleźć i stopniowo znajdzie wy
raz w szczegółowych aktach prawnych. W szczególności, dotyczy to rów
nież systemu informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej, który 
po dopracowaniu jego ogólnej koncepcji powinien być stopniowo wdra
żany w życie tak, by w perspektywie przejął funkcje obecnego, niedosta
tecznie efektywnego i zdezintegrowanego systemu informacji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej.

PROBLEMY SPÓJNOŚCI INFORMACYJNEJ SINTO W  SKALI WEWNĘTRZNEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ

Stworzenie jednolitego systemu informacji, zintegrowanego funkcjo
nalnie i spójnego wewnętrznie w skali krajowej oraz dostosowanego do 
wymagań współpracujących z nim systemów międzynarodowych, jest 
przedsięwzięciem, dla którego trudno znaleźć precedens również w innych 
krajach. Podstawowym założeniem SINTO jest zapewnienie możliwości 
swobodnego dostępu do dokumentów pierwotnych lub wtórnych i do 
informacji pochodnej, niezależnie od formalnej kategorii dokumentu, 
jego klasyfikacji treściowej, miejsca przechowywania, a wreszcie — miej
sca zgłoszenia zapotrzebowania na dokument lub informację. Aby to było 
możliwe, konieczne jest oprócz spełnienia warunków organizacyjnych (in
tegracja funkcjonalna) także spełnienie warunku jednolitości formalnego 
opisu (indeksowania) dokumentów oraz spójności technicznej systemu. 
Podobne warunki decydują też o możliwości włączenia systemu do mię
dzynarodowej sieci służb informacyjnych. Nie trzeba też dziś dowodzić, 
iż krajowy system informacji nie mógłby istnieć bez silnych powiązań 
międzynarodowych, skąd czerpać będzie poważne ilości informacji po
chodnej na zasadzie zakupu bądź wymiany usług informacyjnych.

Problem ujednolicenia formy opisów bibliograficznych oraz problem 
ujednolicenia języków informacyjno-wyszukiwawczych staje się z tego 
względu jednym z problemów kluczowych w SINTO. W dziedzinie 
U j e d n o l i c e n i a  o p i s ó w  b i b l i o g r a f i c z n y c h  zaistniały już
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samorzutnie pewne, korzystne na szczęście, fakty, które wymagają jedy
nie formalnego uznania i pewnego uporządkowania: w szeregu ośrodków 
realizujących eksperymentalne podsystemy informacyjno-wyszukiwawcze 
bądź wydawnicze oparto się na standardach MARC, stopniowo coraz sze
rzej akceptowanych w skali międzynarodowej. Charakterystyczne jest, 
że w czasie XIV Krajowej narady przedstawicieli służby inte2 w wystą
pieniach dyskusyjnych domagano się od Centrum INTE uznania faktów 
dokonanych i formalnego zatwierdzenia krajowego standardu opisów bi
bliograficznych, zgodnego z zaleceniami międzynarodowymi.

Problem j ę z y k ó w  i n f o r m a c y j n o - w y s z u k i w a w c z y c h  
należy niewątpliwie do problemów znacznie trudniejszych. Język taki 
powinien spełniać szereg warunków, które nie zawsze mogą być spełnio
ne jednocześnie. Z jedtnej strony winien on być w możliwie dużym stop
niu „zorientowany na użytkownika” , a więc powinien w małym stopniu 
odbiegać od jego języka profesjonalnego, pozwalającego najlepiej od
zwierciedlić treść dokumentu z określonej dziedziny. Z drugiej strony 
natomiast, język ten powinien być „zorientowany maszynowo” tak, by 
ułatwić techniczne zrealizowanie procedury klasyfikowania lub wyszu
kiwania dokumentu. Ponadto, winien on być łatwo przekładalny na języ
ki stosowane w innych systemach informacyjno-wyszukiwawczych, z któ
rymi damy system ma zamiar utrzymywać aktywną współpracę. Nie tyl
ko zatem relewantność opisu dokumentów, semantyczna sprawność języ
ka informacyjno-wyszukiwawczego decyduje o jego przydatności w syste
mie, lecz także łatwość realizacji technicznej, stopień rozpowszechnienia 
w skali krajowej i międzynarodowej, elastyczność i zdatność do modyfi
kowania i rozbudowy, łatwość posługiwania się nim przez użytkownika 
lub średnio kwalifikowanego dokumentalistę itp. Należy wyraźnie stwier
dzić, że nie dysponujemy dziś koncepcją języka, która w pełni zadowala
łaby nasze w tej mierze wymagania. Faktem dokonanym jest dziś sze
rokie rozpowszechnienie w Polsce języka klasyfikacji dziesiętnej {UKD), 
podobnie zresztą jak w szeregu innych krajów europejskich, co nadaje 
temu językowi walory języka o zasięgu międzynarodowym. Faktem są 
też liczne wady tego języka: jego ograniczona sprawność semantyczna 
(ograniczona głębokość klasyfikacji) i nieelastyczność (tzw. cechy pre- 
koordynacyjne) stanowiące istotną trudność w przypadku realizacji ma
szynowej programów indeksowania i wyszukiwania, a także niepełny, 
mimo wszystko, zasięg międzynarodowy. Podjęte dotychczas lub projek
towane próby modyfikacji tego języka i dostosowania go do potrzeb sy
stemów zautomatyzowanych nie dały jeszcze w pełni zadowalających re
zultatów. Z drugiej strony, coraz szerzej stosowane dziś w systemach

* XIV Krajowa narada przedstawicieli placówek informacyjnych, Warszawa, kwiecień 
1974. Aktual. Probl. Inf. Dok. 1974 z. 3.
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zautomatyzowanych języki deskryptorowe, posiadające cechy „orientacji 
na użytkownika”, odznaczające się większą sprawnością semantyczną 
i elastycznością, zdają dobrze egzamin przydatności jedynie w odniesieniu 
do wąsko dziedzinowo ograniczonych zbiorów dokumentów. Ponadto wia
dome jest, że języki deskryptorowe silnie oparte na leksyce i semantyce 
języków naturalnych stwarzają poważne trudności przekładu na inne 
języki. Niemniej będą one odgrywały stopniowo coraz większą rolę w 
zautomatyzowanych systemach informacyjno-wyszukiwawczych. Niewąt
pliwie górują one prostotą nad niektórymi innymi koncepcjami języków 
informacyjno-wyszukiwawczych, na przykład nad klasyfikacjami faseto
wymi, nad kodami semantycznymi o złożonej zwykle składni itp.

W „koncepcji SINTO” zaproponowano rozwiązanie koinpromisowe, 
odznaczające się jednocześnie dość dużą elastycznością. Założono dwu- 
szczeblową strukturę systemu języków informacyjno-wyszukiwawczych. 
Niższy szczebel opisu dokumentów, bazujący głównie na językach de- 
skryptorowych, miałby zastosowanie do szczegółowego indeksowania do
kumentów na użytek ogniw funkcjonalnych układu branżowo-zakładowe- 
go i terenowego oraz ogniw szczebla dziedzinowego. Zapewniłoby to, przy 
pewnej swobodzie zasad budowy takich języków, doboru zarówno ich 
leksyki jak i gramatyki, w miarę wysoką kompletność i relewantność 
wyszukiwania dokumentów. W niektórych przypadkach w ogniwach niż
szych szczebli mogłyby też być stosowane wąskospecjalistyczne języki 
klasyfikacyjne (prekoordynowane).

Odmienną funkcję spełniałby w systemie SINTO język wyższego 
szczebla; jego zadanie powinno polegać:

a) na umożliwieniu przekazywania informacji pochodnej o dokumen
tach emitowanych w kraju do systemów zagranicznych, zwłaszcza mię
dzynarodowych,

b) na sterowaniu międzydziedzinowym lub międzybranżowym prze
pływem informacji wewnątrz systemu SINTO.

Każdy dokument opisywany przez ogniwa funkcjonalne układu cen
tralnego byłby zatem opisywany w języku nadrzędnym, co przesądzałoby
0 jego skierowaniu do odpowiedniego podzbioru dziedzinowego lub bran
żowego stanowiąc jednocześnie podstawę do ogólnej klasyfikacji tema
tycznej. Relewantność wyszukiwania dokumentów w oparciu o opisy wy
rażone w języku nadrzędnym mogłaby być porównywalna z relewantnoś- 
cią uzyskiwaną w oparciu o klasyfikację UKD; kod semantyczny góro
wałby jednak nad UKD mniejszym stopniem prekoordynacji, a więc
1 mniejszymi trudnościami realizacji maszynowej. W ogniwach szczebla 
dziedzinowego lub niższego (nadzorowanego przez ogniwo dziedzinowe)- 
dokument byłby dodatkowo opisywany w języku szczegółowego indekso
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wania, a więc w języku niższego szczebla, właściwym dla danej dziedzi
ny, branży lub środowiska terenowego.

Koncepcja budowy kodu semantycznego o wyżej podanych właściwoś
ciach i przeznaczeniu, jakkolwiek bardzo interesująca, nie wydaje się 
łatwa do szybkiego urzeczywistnienia. Powinna ona być poparta głęb
szymi studiami i badaniami doświadczalnymi, gdyż szerokie wdrożenie 
takiego języka będzie miało długotrwałe skutki dla działania SINTO za
równo w skali wewnętrznej, jak i międzynarodowej. Wydaje się zatem, 
że w najbliższych latach należy dopuścić język klasyfikacji dziesiętnej 
jako przejściowy język wyższego szczebla w SINTO, śledząc uważnie jego 
ewolucję i nie zaniedbując własnych badań nad możliwością dostosowa
nia go do potrzeb systemów zautomatyzowanych w ramach SINTO. Jed
nocześnie jednak należy prowadzić prace badawcze nad kodem seman
tycznym jako rozwiązaniem przyszłościowym. Należy też mieć na uwa
dze możliwość wykorzystania kodu semantycznego do opisu faktów i zda
rzeń dla potrzeb systemów wąskodziedzinowych, których specyfika bę»- 
dzie wymagała doskonalszych metod informacyjno-wyszukiwawczych niż 
metody oparte na językach deskryp tor owych o nieskomplikowanej gra
matyce. Wydaje się na przykład, iż kod semantyczny mógłby okazać się 
przydatny w systemach gromadzenia i wyszukiwania informacji fakto
graficznej z zakresu nauk społecznych, historycznych, prawa, nauki o or
ganizacji itp. Oczywiste jest także, że w przypadku sprecyzowania zale
ceń dotyczących języków informacyjno-wyszukiwawczych w systemach
o zasięgu międzynarodowym, system SINTO powinien zaleceniom tym 
podporządkować również własne normy i standardy językowe w takim 
stopniu, w jakim będzie to niezbędne dla zachowania spójności SINTO 
z systemami międzynarodowymi. Wydaje się jednak, że nie naruszy to 
w  niczym koncepcji dwuszczeblowego indeksowania.

BA ZA  TECHNICZNA SINTO

Jakkolwiek polecenia dane komisji „Światowid” jednoznacznie stwier
dzały, że koncepcja ma dotyczyć systemu i n f o r m a t y c z n e g o ,  co w 
pewnym stopniu zdeterminowało kierunek poszukiwań rozwiązań tech
nicznych, komisja stała na stanowisku, iż nie sposób rozpatrywać rozwo
ju bazy technicznej systemu w oderwaniu od organizacyjnych warunków 
jej funkcjonowania, jak również nie sposób ograniczyć rozwoju tej bazy 
wyłącznie do środków informatyki, a więc do elektronicznych maszyn 
cyfrowych i środków transmisji danych. Liczne koncepcje modernizacji 
krajowego systemu inte, z którymi komisja w toku jej działalności miała 
możność szczegółowo się zapoznać, grzeszyły, niestety, brakiem realizmu 
technicznego i jednostronnym, technicystycznym potraktowaniem zagad
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nienia. W myśl „koncepcji SINTO” przez bazę techniczną systemu nale
ży rozumieć co najmniej cztery składniki:
— bazę lokalową,
— bazę reprograficzną,
— bazę informatyczną,
—  bazę środków łączności.

Nawet pobieżne zbilansowanie potrzeb w zakresie uzupełnienia nie
dostatków i rozwoju każdego z tych składników bazy technicznej prowa
dzi do niewesołych wniosków. Potrzeby dotyczące zakupu maszyn cyfro
wych lub urządzeń automatycznej transmisji danych bynajmniej nie wy
suwają się przy tym na miejsce czołowe. Byłoby absurdem ekonomicz
nym i organizacyjnym tworzyć systemy zautomatyzowane tam, gdzie 
ciasnota lokalowa nie pozwala na uporządkowanie i pełne skatalogowanie 
zbiorów bibliotecznych. Absurdem technicznym byłoby też zakładanie 
pełnego powiązania placówek informacji poprzez ogólnokrajową sieć 
transmisji danych w sytuacji, w której znaczna liczba placówek w ciągu 
najbliższych lat nie może liczyć na przyłączenie do sieci telefonicznej. 
Ostrożny i wyważony program stopniowego rozwoju bazy technicznej 
SINTO zaproponowany przez komisję „Światowid” zgodny jest z ogólną 
tendencją dostosowania tempa rozwoju informatyki do możliwości ka
drowych, sprzętowych, organizacyjnych i ekonomicznych kraju. Tenden
cja ta znalazła zwłaszcza wyraz w Decyzji Prezydium Rady Ministrów 
nr 3 z dnia 11 stycznia 1974 r. w sprawie programu rozwoju informaty
ki. Koncepcja SINTO zakłada, że a u t o m a t y z a c j a  systemu będzie 
postępowała s t o p n i o w o .  Pierwszym jej etapem będzie uruchomienie 
szeregu pilotowych ośrodków informacji wyposażonych w sprzęt infor
matyczny i traktowanych jako poligony doświadczalne, w których zosta
ną wdrożone, wypróbowane i dopracowane zasady automatycznego prze
twarzania informacji dla potrzeb SINTO i w których także szkolona bę
dzie przyszła kadra specjalistów z dziedziny automatyzacji procesów in
formacyjnych. Założono też, że w ciągu najbliższych lat ośrodki te w 
zasadzie nie będą jeszcze współpracowały z sobą poprzez sieć transmisji 
danych poza niektórymi, szczególnymi przypadkami (traktowanymi eks
perymentalnie). Konieczność automatyzacji procesów przetwarzania in
formacji zachodzi głównie tam, gdzie istnieje potrzeba operowania duży
mi zbiorami zapisów bibliograficznych w oparciu o względnie proste pro
cedury poddające się algorytmizacji i oprogramowaniu. Dotyczy to na 
przykład procesów porządkowania zapisów, 'klasyfikowania ich według 
ustalonych schematów, wyszukiwania według ustalonego klucza tema
tycznego lub formalnego, sterowania składem drukarskim itp. Automaty
zacją w pierwszej kolejności powinny być zatem objęte duże placówki 
informacji, operujące bogatymi zbiorami dokumentów i wywierające
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istotny wpływ na działanie systemu jako całości. W pierwszej kolejności 
dotyczy to na przykład znacznej części placówek pełniących rolę central
nych i dziedzinowych ogniw funkcjonalnych SINTO. Byłoby jednak błę
dem ograniczenie programu budowy pilotowych ośrodków zautomatyzo
wanych wyłącznie do ogniw układu centralnego; w ograniczonych roz
miarach eksperymentem należy także objąć wybrane (choć może mniej 
liczne niż w poprzednim przypadku) ogniwa układu branżowo-zakłado- 
wego i terenowego. Jest rzeczą istotną, ażeby program automatyzacji 
ośrodków pilotowych opierał się na starannie przemyślanej koncepcji ich 
organizacji wewnętrznej i technologii przetwarzania informacji, zgodnie 
z zadaniami, jakie ogniwo funkcjonalne danego typu powinno wykony
wać w ramach SINTO. Program ten nie może się zatem ograniczać do 
pojedynczych procesów, wyrwanych z kontekstu, na przykład do sporzą
dzania indeksów autorskich lub do retrospektywnego wyszukiwania in
formacji bibliograficznych. Takie cząstkowe rozwiązania realizowane są 
od szeregu lat i, jak wiadomo, nie przyniosły one istotnej (tj. odczuwal
nej przez użytkowników) zmiany w stylu działania służby informacyjnej. 
Wytypowane ośrodki pilotowe powTinny stać się przykładowymi, wzor
cowymi ośrodkami k o m p l e k s o w e j  automatyzacji procesów prze
twarzania informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej. Powinny 
one być oparte na typowym, dostępnym w naszych warunkach sprzęcie 
informatycznym produkcji krajowej lub krajów socjalistycznych ze sto
sunkowo nieznacznymi uzupełnieniami sprzętu drogą importu z krajów 
zachodnich. Powinny one także, w miarę możliwości, korzystać z typo
wych modułów programowych dostosowanych do specyficznych potrzeb 
przetwarzania zapisów tekstowych.

W programie budowy pilotowych zautomatyzowanych ośrodków in
formacji nto ważną okoliczność stanowi fakt, iż centralne ogniwa funk
cjonalne SINTO, istniejące już w zalążkowej postaci, zgrupowane są w 
m. st. Warszawie. Ponieważ zadania tych ogniw będą dotyczyły głównie 
gromadzenia i opracowywania informacji pochodnej o dokumentach źród
łowych odznaczających się określonymi cechami formalnymi, będą ogni
wa te zmuszone emitować na użytek innych ogniw funkcjonalnych SINTO 
serwisy informacyjne w postaci drukowanej lub w postaci zapisów na 
taśmach magnetycznych. W pełni uzasadnione technicznie i ekonomicz
nie wydaje się zatem stworzenie dla tych ogniw wspólnej bazy technicz
nej, a więc ośrodka komputerowego wyposażonego w maszynę pracującą 
w tzw. reżymie wielodostępnym z końcówkami (terminalami) rozmiesz
czonymi w  miejscach redakcyjnego przygotowywania odpowiednich ser
wisów informacyjnych (tj. w poszczególnych ośrodkach). Ośrodek kom
puterowy tego typu powinien być wyposażony w urządzenie do fotoskła
du i współdziałać z centralną bazą poligraficzną systemu SINTO.
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Nieco odmienne wymagania techniczne należałoby postawić dziedzi
nowym ogniwom funkcjonalnym SINTO, w których skoncentrowane zo
stanie merytoryczne opracowywanie serwisów informacji bibliograficznej 
zarówno w oparciu o źródła własne, jak i adaptowane do warunków kra
jowych serwisy zagraniczne. Placówki informacji, które podejmą tę rolę, 
znajdują się w wielu miejscowościach kraju dysponujących wyższymi 
uczelniami lub placówkami badawczymi. Należy przyjąć, że baza tech
niczna, zwłaszcza informatyczna, takich ogniw funkcjonalnych SINTO 
z natury rzeczy będzie musiała być zdecentralizowana, choć może ona, 
a nawet powinna, służyć nie tylko celom SINTO, lecz także własnym 
zadaniom odpowiednich macierzystych placówek badawczych. W dzie
dzinowych ogniwach funkcjonalnych SINTO istotną rolę będzie odgry
wała automatyzacja redagowania opisów bibliograficznych, indeksów i ka
talogów, selektywnych zestawień bibliograficznych, wreszcie — retro
spektywnego wyszukiwania dokumentów, a w dalszej przyszłości — być 
może także automatyczne tłumaczenie opisów bibliograficznych i doku
mentów. Ogniwa te powinny także przechowywać na nośnikach zminia
turyzowanych podstawowy zasób produkcji wydawniczej wchodzącej w 
zakres odpowiednich dziedzin.

W ogniwach funkcjonalnych zaliczonych do układu branżowo-zakła
dowego i terenowego istotną rolę będą odgrywały procesy bezpośrednie
go zaspokajania potrzeb użytkowników. Automatyzacją powinny być w 
nich z czasem objęte procesy ewidencji wypożyczeń, zgłaszanych potrzeb 
informacyjnych, a także udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące da
nych bibliograficznych, bibliotecznych, informacji faktograficznych itp. 
Ze względu na dużą liczbę ogniw funkcjonalnych szczebla branżowego 
(wojewódzkiego) i zakładowego (terenowego) szeroką ich automatyzację 
należy odłożyć na lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte. Należy przy 
tym pamiętać, że z każdym dziesięcioleciem obniżają się — w przybli
żeniu dziesięciokrotnie — ceny sprzętu komputerowego, o porównywal
nych możliwościach obliczeniowych, a jednocześnie bardzo istotnej po
prawie ulegają jego własności techniczno-eksploatacyjne. To, co dziś może 
wydawać się mrzonką, a mianowicie wyposażenie każdej większej bi
blioteki, ośrodka inte lub archiwum w minikomputer, którego zadaniem 
będzie gromadzenie danych bibliograficznych i informacji bibliotecznych 
oraz bezpośrednia obsługa użytkowników poprzez udzielanie im tych da
nych za pośrednictwem urządzeń służących do bezpośredniej komunika
cji między człowiekiem i systemem obliczeniowym, ma szansę stać się 
w latach dziewięćdziesiątych nie tylko możliwe technicznie, ale i ekono
micznie opłacalne. W celu oparcia lokalnych procesów informacyjnych 
na pełniejszej bazie danych, urządzenia te (minikomputery) będą przy
puszczalnie łączone w sieci komputerowe współpracujące z najbliższym
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hierarchicznie ogniwem szczebla wojewódzkiego łub branżowego. Pozwoli 
to uprościć procesy kompletowania lokalnych zbiorów informacji pochod
nej, zorientowanych na potrzeby określonych klas użytkowników, a jed
nocześnie zapewni większą kompletność i relewantność odpowiedzi udzie
lanych użytkownikom. Celowa wydaje się też koncentracja bazy informa
tycznej poprzez tworzenie dużych ośrodków komputerowych obsługują
cych jednocześnie kilka placówek informacji. Takie rozwiązanie tech
niczne będzie jednak uzasadnione dopiero wówczas, kiedy krajowa sieć 
łączności, przystosowana do technicznych wymagań transmisji danych, 
osiągnie dostateczny stopień rozwoju. W ciągu najbliższych lat automa
tyzacja ogniw funcjonalnych SINTO niższych szczebli będzie mogła być 
realizowana tylko lokalnie, z wykluczeniem transmisji danych na więk
sze odległości. Spójność techniczną systemu powinny zatem zapewnić 
bardziej tradycyjne środki łączności, a więc — zależnie od potrzeby — 
przekazywanie danych pocztą, łączność telefoniczna i teleksowa. O typie 
rozwiązań w konkretnych przypadkach powinny decydować lokalne po
trzeby z jednej, a możliwości techniczne i ekonomiczne — z drugiej 
strony.

Koncepcja SINTO powszechną automatyzację systemu odsuwa zatem 
na dalsze lata. Traktuje ona automatyzację procesów informacyjnych 
przy pomocy maszyn cyfrowych i środków transmisji danych jako waż
ny i nieunikniony w dalszej przj-szłości etap modernizacji systemu. Nie
mniej zakłada się, że etap ten musi być poprzedzony etapem rozstrzy
gnięcia podstawowych zagadnień prawno-organizacyjnych i 'koncepcyj
nych systemu SINTO. Ponadto, w myśl koncepcji SINTO, a u t o m a t y 
z a c j a  zawsze będzie spełniała jedynie r o l ę  p o m o c n i c z ą  w sto
sunku do tej, jaką w przyszłym systemie powinien spełniać odpowiednio 
(to znaczy: niezupełnie zgodnie z dotychczasową tradycją) wyszkolony 
bibliotekarz lub dokumentalista. Współczesny poziom wiedzy informa
tycznej nie rokuje nadziei na możliwość rychłego zastąpienia człowieka 
w procesach analizy treściowej dokumentów, przekładu, kompilacji, czy 
po prostu — udzielania porad czytelnikowi i użytkownikowi informacji 
w bardziej złożonych, nietypowych przypadkach. Co więcej, z wielu przy
czyn nie wydaje się celowe inwestowanie dużego wysiłku badawczego po 
to, by taki „idealny” stan automatyzacji procesów informacyjnych w 
przyszłości osiągnąć. System SINTO, taki, jakim możemy go sobie dziś 
wyobrazić, rysuje się raczej jako system o nowoczesnej organizacji i stop
niowo wzrastającej roli środków technicznych jako narzędzi usprawnia
jących, ale n ie  e l i m i n u j ą c y c h  p r a c y  l u d z k i e j  w proce
sach zaspokajania informacyjnych potrzeb użytkowników.

Koncepcja SINTO nie przesądza żadnej konkretnej konfiguracji sprzę
towej (poza ogólnym zaleceniem, że ośrodki pilotowe powinny być wy
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posażane w maszyny cyfrowe typu ODRA lub RIAD, ewentualnie w inne 
maszyny produkcji rodzimej lub krajów socjalistycznych). Wybór kon
kretnych rozwiązań techniczno-sprzętowych lub programowych nie może 
być przedmiotem arbitralnych rozstrzygnięć, lecz powinien wynikać z to
ku rozumowania, jaki przyjęty jest przy projektowaniu systemów infor
matycznych. W szczególności powinien on być oparty na bilansie potrzeb 
informacyjnych danego ogniwa funkcjonalnego z jednej strony, z dru
giej zaś — na możliwie zobiektywizowanej ocenie możliwości eksploata
cyjnych zaproponowanych konfiguracji sprzętowych i oprogramowania 
użytkowego. Wszelkie koncepcje wyposażenia technicznego ośrodków lub 
systemów in te pozbawione tych elementów trzeba, niestety, uznać za 
pozbawione racjonalnych podstaw dywagacje, stwarzające jedynie pozo
ry konkretności.

PROGRAM PRAC BADAW CZYCH ZW IĄZANYCH  Z REALIZACJĄ SINTO

Budowa ogólnokrajowego, funkcjonalnie zintegrowanego systemu in
formacji o wyżej scharakteryzowanych własnościach jest zamierzeniem 
ambitnym i nie mającym właściwie precedensu. Znane nam dziś zauto
matyzowane systemy informacji naukowej zwykle obejmują znacznie 
węższe dziedziny informacji i nie zawierają cech tak szeroko jak w 
SINTO rozumianej integracji wewnętrznej. Jest to dodatkowy argument 
przemawiający za konsekwentnym, ale jednocześnie rozważnym reali
zowaniem programu budowy SINTO. Nie można wykluczyć, iż w toku 
wieloletniej realizacji tego programu zarówno postępy techniki infor
matycznej, jak i postępy w ustalaniu międzynarodowych norm, języków 
informacyjno-wyszukiwawczych, itp. w istotny sposób wpłyną na osta
teczną postać zamierzonej dziś koncepcji systemu. Zmieni się też sytuacja 
ekonomiczna kraju, stwarzając — z jednej strony — większą swobodę 
wyboru rozwiązań organizacyjno-technicznych, z drugiej natomiast 
wywierając coraz silniejszą presję na szybkie i skuteczne rozwiązanie 
problemu łatwo dostępnej, kompletnej i odpowiadającej potrzebom użyt
kowników informacji naukowej. Realizacja programu budowy SINTO, 
bardziej niż któregokolwiek z innych rządowych systemów informatycz
nych, wymaga zatem prowadzenia szerokich prac badawczych. Prace te 
powinny dotyczyć zwłaszcza następujących kierunków i tematów:

a) B a d a n i a  p o d s t a w o w e
1) Prognozowanie rozwoju informacji naukowej, technicznej i organi

zacyjnej w kraju i na świecie. Celem tych badań powinno być systema
tyczne wznawianie i uzupełnianie prognoz dotyczących wzrostu zasobów 
informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej oraz organizacji ich 
gromadzenia, przechowywania i udostępniania. Prognozy te powinny sta
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nowić podstawę ewentualnej weryfikacji programu budowy SINTO, do
stosowywania go do ogólnych tendencji i trendów rozwojowych gospo
darki i nauki w kraju i na świecie.

2) Podstawy organizacji i działania systemów informacyjno-wyszuki
wawczych. Celem badań powinno być stałe doskonalenie metodologii two
rzenia i rozbudowy systemów informacyjno-wyszukiwawczych różnych 
typów oraz doskonalenie organizacji i techniki gromadzenia, przechowy
wania i udostępniania zbiorów informacyjnych na bazie nowoczesnej 
nauki o organizacji oraz informatyki. Badania te powinny w szczegól
ności obejmować: metody optymalizacji systemów informacyjno-wyszu
kiwawczych, teorię klasyfikacji i wyszukiwania danych, teoretyczne
i techniczne podstawy budowy systemów konwersacyjnych do udostęp
niania informacji naukowej, technicznej i organizacyjnej, systemów auto
matyzacji prac bibliotecznych itp.

3) Podstawy lingwistyki formalnej języków naturalnych (w wersji 
tekstowej). Celem badań powinno być poznanie struktury formalnej
i własności statystyki naturalnych języków w wersji tekstowej, zwłaszcza 
języka polskiego i jego podjęzyków dziedzinowych, prowadzone pod ką
tem możliwości wykorzystania tych zasad do automatyzacji procesów in
deksowania dokumentów, streszczania, wyszukiwania i ewentualnie tłu
maczenia. Badania te powinny też służyć budowie języków informacyjno- 
-wyszukiwawczych.

b) P r a c e  b a d a w c z o - r o z w o j o w e
1) Badanie informacyjnych potrzeb użytkowników. Celem tych badań 

powinno być rozpoznanie potencjalnych potrzeb informacyjnych użyt
kowników i stopnia ich zaspokajania przez istniejące formy usług infor
macyjnych świadczonych przez ogniwa funkcjonalne SINTO. Badania 
tego typu powinny być prowadzone w sposób ciągły. Powinny one obej
mować zarówno użytkowników indywidualnych, jak i zbiorowych w róż
norodnych przekrojach społecznych i zawodowych, instytucjonalnych, te
rytorialnych itp. Wyniki badań powinny stanowić podstawę opracowy
wania programu rozwoju usług informacyjnych świadczonych przez 
SINTO.

2) Badania struktury i objętości zasobów informacyjnych. Celem tych 
badań powinno być dokładne rozpoznanie zasobów w placówkach, w któ
rych zamierzona jest automatyzacja. Powinny one stanowić punkt wyj
ścia dla ustalenia podstawowych wymagań organizacyjnych i sprzętowych 
dla podsystemów komputerowych.

3) Opracowanie optymalnych technologii przetwarzania informacji 
w ogniwach funkcjonalnych SINTO. Celem tych badań powinno być 
■określenie szczegółowych zasad organizacyjnych i technicznych komple
towania zbiorów dokumentów pierwotnych, wytwarzania dokumentów
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wtórnych, indeksowania dokumentów i opracowywania dokumentów po
chodnych, wreszcie udostępniania informacji użytkownikom w określo
nego typu ogniwach funkcjonalnych SINTO. Badania powinny zmierzać 
do uzyskania rozwiązań nowoczesnych, a jednocześnie nie przekraczają
cych realnych możliwości technicznych i ekonomicznych.

4) Opracowanie koncepcji języka nadrzędnego SINTO. Celem badań 
powinno być zaproponowanie i opracowanie szczegółowych zasad budo
wy języka, który spełniałby w SINTO funkcje podstawowego narzędzia 
wymiany informacji między dziedzinami oraz wymiany informacji z sy
stemami zagranicznymi. Aktualnie trudno byłoby przesądzić, czy język 
ten powinien być oparty na kodzie semantycznym, zmodyfikowanej kla
syfikacji dziesiętnej, klasyfikacji fasetowej czy innej zasadzie. Najmniej 
realna wydaje się jednak możliwość osiągnięcia tego celu w oparciu
o koncepcję tzw. krajowego systemu tezaurusów. Jakkolwiek nie można 
wykluczyć, że rozwiązanie problemu nastąpi z czasem w wyniku uzgod
nień, jakie mogą nastąpić w skali międzynarodowej, celowe jest prowa
dzenie w tej dziedzinie własnych, aktywnych badań, m. in. po to, by po
trzeby systemu SINTO w zakresie ujednoliconego języka można było 
w uzasadnionej formie przedstawić na forum dyskusji międzynarodowych.

5) Opracowanie języków szczegółowego indeksowania i wyszukiwania 
dokumentów. Celem badań powinno być opracowanie języków informa- 
cyjno-wyszukiwawczych drugiego szczebla, w tym zwłaszcza języków de- 
skryptorowych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych ogniw funkcjo
nalnych SINTO. Powinny być także prowadzone badania nad językami 
konwersacyjnymi formułowania pytań i udostępniania informacji biblio
graficznych w systemach zautomatyzowanej obsługi użytkowników. Ję
zyki drugiego szczebla powinny być, w miarę możliwości, wzajemnie 
spójne semantycznie, a także spójne z językiem nadrzędnym SINTO.

6) Analiza sieci organizacyjnej SINTO. Celem badań powinno być 
doraźne, jednorazowe zinwentaryzowanie placówek informacji, które w 
perspektywie powinny stać się ogniwami funkcjonalnymi SINTO, w celu 
rozpoznania ich zasobów informacyjnych, sytuacji kadrowej, lokalowej, 
stanu wyposażenia sprzętowego itp. Wyniki tych badań powinny stanowić 
podstawę dalszych działań organizacyjnych związanych z budową SINTO.

7) Badanie poziomu światowego i tendencji rozwojowych techniki re- 
prograficznej i mikroreprograficznej. Celem badań powinno być zebranie 
aktualnych danych o nowoczesnych systemach reprograficznych i mi- 
kroreprograficznych pod kątem wykorzystania tych danych w rozwoju 
własnej bazy technicznej SINTO.

8) Badanie poziomu światowego rozwiązań zautomatyzowanych syste
mów informacyjno-wyszukiwawczych. Celem badań powinno być zebra
nie aktualnych danych o nowoczesnych skomputeryzowanych systemach
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informacyjno-wyszukiwawczych i ich oprogramowaniu pod kątem wyko
rzystania tych danych do rozwoju bazy informacyjnej SINTO.

9) Badanie struktury strumieni informacji w SINTO. Celem badań po
winno być ustalenie podstawowych parametrów strumieni informacji, ja
kie będą płynąć między ogniwami funkcjonalnymi SINTO, dla prawid
łowego ustalenia wymagań dotyczących rozwoju środków łączności wspo
magających działanie systemu SINTO.

10) Badanie prawnych aspektów funkcjonowania systemów udostęp
niania informacji naukowej. Celem badań powinno być wyjaśnienie pod
stawowych zagadnień prawnych związanych z udostępnianiem poprzez 
SINTO dokumentów wtórnych i informacji pochodnych, odpowiedzial
ności za przekłamania, za naruszenie poufności lub tajności informacji 
zastrzeżonych itp. Badania te powinny stać się podstawą kodyfikacji 
przepisów określających zasady działania SINTO.

Przytoczony tu (z pewnością niepełny) wykaz problemów i tematów, 
jakie powinny być rozstrzygnięte w trakcie budowy SINTO, daje wy
obrażenie o złożoności przedsięwzięcia, a także o jego niewątpliwej atrak
cyjności. Powstaje przy tym niełatwy problem zmobilizowania kadry 
badawczej dostatecznie licznej i posiadającej kwalifikacje niezbędne do 
podjęcia tak rozległych zadań badawczych. Koncepcja SINTO zakłada, że 
do realizacji programu badawczego SINTO zostanie włączony Instytut 
Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, szczególnie w zakresie 
wybranych kierunków prac badawczo-rozwojowych. Jednocześnie jednak, 
oceniając realnie możliwości prowadzenia rozwiniętych prac badawczych
i projektowych związanych z automatyzacją pilotowych ośrodków infor
macji w oparciu o dotychczasową kadrę IINTE, stwierdzono celowość po
wołania przy Centrum INTE (lub innej instytucji, która podejmie zadania 
związane z nadzorem nad budową SINTO) Ośrodka Badawczo-Projekto- 
wego SINTO. Istnieje na przykład realna możliwość powołania takiego 
Ośrodka w oparciu o kadrę specjalistów-informatyków z Politechniki 
Warszawskiej. Wykorzystanie tej możliwości pozwoliłoby stopniowo prze
zwyciężyć jedną z największych przeszkód do zrealizowania koncepcji 
SINTO, jaką jest niedostatek kadry specjalistów. Konieczne jest także 
podjęcie intensywnych starań zmierzających do systematycznego kształ
cenia i uzupełniania kadr specjalistów realizujących program prac ba
dawczych i projektowych SINTO. Wydaje się celowe utworzenie specjal
ności „informatyka dokumentacyjna” w ramach ogólnego kierunku „In
formatyka”, jaki zostanie przypuszczalnie utworzony w uniwersytetach
i uczelniach technicznych. Celowe też będzie szersze uwzględnienie ele
mentów wiedzy informatycznej w programach nauczania uczelni kształ
cących kwalifikowanych dokumentalistów i bibliotekarzy.
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ORGANIZACYJNE I PRAW NE W ARUNKI BUDOW Y SINTO

Na mocy obowiązujących obecnie przepisów prawnych odpowiedzial
ność za budowę SINTO powinno ponosić Centrum Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej. Należy przy tym zaznaczyć, że aktualny 
status prawny tej instytucji nie jest w pełni dostosowany do wykonywa
nia przez nią podobnego zadania. Żadna na przykład z instytucji central
nych odpowiedzialnych za koordynację i nadzór poważnych zadań w skali 
krajowej nie jest jednocześnie placówką usługową, zobowiązaną do obsłu
gi indywidualnych interesantów, a taki właśnie status instytucji koordy
nującej i usługowej posiada obecnie Centrum INTE. Zrozumiałe jest, że 
częściowo zdezaktualizowane przepisy prawne będą w okresie przejścio
wym, poprzedzającym ich nieuchronną modyfikację, utrudniały realiza
cję koncepcji SINTO. Również podstawowa idea SINTO jako systemu 
funkcjonalnie zintegrowanego powinna doczekać się prawnego usankcjo
nowania i to w terminie niezbyt odległym. Należy zdać sobie sprawę 
z faktu, iż podjęcie budowy zautomatyzowanych pilotowych ośrodków 
informacyjnych, traktowanych jako ogniwa funkcjonalne SINTO, oznacza 
konieczność prawnego ustalenia ich praw i obowiązków już na etapie 
wstępnym, tj. wtedy, kiedy stają się one przedmiotem intensywnego 
finansowania i inwestowania. Prace badawcze i wdrożeniowe związane 
z realizacją systemu SINTO w ciągu najbliższych lat będą finansowane 
ze środków problemu węzłowego 06.1.3 — „Rozwój zastosowań informa
tyki w wybranych dziedzinach systemu państwowego” , koordynowanego 
przez Instytut Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT. Zrozumiałe 
jest, że w zakresie realizacji programu budowy SINTO konieczne jest 
bliskie współdziałanie instytucji koordynującej i instytucji ponoszącej 
statutową odpowiedzialność za rozwój systemu informacji naukowej w 
kraju. Przyznanie środków problemu węzłowego na prace badawczo- 
-wdrożeniowe, z reguły wyrażających się wielomilionowymi sumami, nie 
może być jednak aktem darowizny ze strony Państwa; zrozumiałe jest, 
że prawo do korzystania z tych środków musi wiązać się z przyjęciem 
przez instytucje korzystające ze środków problemu węzłowego zobowią
zań do świadczenia usług na rzecz przyszłego systemu. Zobowiązania te 
powinny być jednak, choćby ramowo, sprecyzowane poprzez odpowiednie 
akty prawne.

*

* *

Każda idea lub koncepcja o rozległych aspiracjach społecznych spo
tyka się w praktyce z jedną z następujących typowych reakcji:

—  z reakcją potępienia, którego źródłem może być konfrontacja
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z konkurującą ideą, poczucie zagrożenia interesów ze strony określonych 
grup ludzkich lub po prostu — niezrozumienie idei i chęć przeciwstawie
nia się jej jako czemuś nowemu i nieznanemu;

— z reakcją obojętności, której źródłem jest najczęściej mijanie się 
danej idei z rzeczywistymi potrzebami i aspiracjami danego środowiska;

— z reakcją pozornego poparcia, którego źródłem jest poczucie od
rębności własnych celów określonych grup ludzkich od celów reprezen
towanych przez daną ideę, do czego wszakże w określonej sytuacji grupy 
te nie mogą przyznawać się publicznie;

— z reakcją rzeczywistego poparcia, które może w praktyce przybie
rać różne formy i stopnie zaangażowania.

O koncepcji SINTO jednego z pewnością stwierdzić nie- można: że 
spotkała się ona z obojętnością wśród ludzi, do których udało się jej 
dotrzeć. Nie obce są jej natomiast reakcje trzech pozostałych typów. Nie 
ulega wątpliwości, że reakcja pozornego poparcia jest tym, czego koncep
cja SINTO powinna obawiać się najbardziej, gdyż nie ma tak słusznej 
idei, której nie udałoby się wypaczyć lub doprowadzić do absurdu. Oba
wiać się na przykład należy traktowania hasła „SINTO” jako pretekstu 
do uzyskania aprobaty i finansowego poparcia dla działań, które w efek
cie zaspokoją jedynie marginesowe (z punktu widzenia systemu) potrzeby 
lokalne grup czy instytucji nie zainteresowanych w globalnym rozwiąza
niu problemu. Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem roztrwonienia 
środków na nieefektywne i nie sprzyjające osiągnięciu zamierzonego celu 
końcowego prace badawcze lub wdrożenia, konieczne jest z jednej stro
ny — poddanie programu budowy SINTO szerokiej d y s k u s j i  i k o n 
t r o l i  w zainteresowanych środowiskach, z drugiej natomiast — zapew
nienie instytucjom ponoszącym bezpośrednią odpowiedzialność za koordy
nację zamierzeń i nadzór nad ich wykonaniem możliwości ingerowania 
w uzasadnionych przypadkach w tok prowadzonych prac tak, by nie do
puścić do nadmiernie swobodnego interpretowania ich końcowego celu. 
Rygory takie, z pewnością niezbyt chętnie przyjmowane przez placówki 
wykonujące poszczególne zadania, obowiązują jednak przy realizacji 
wszystkich rządowych systemów informatycznych i są nieuniknione, jeśli 
chcemy, ażeby systemy te istotnie zostały zrealizowane. Program budowy 
SINTO ma zapewnioną kontrolę społeczną ze strony co najmniej dwóch 
organów kolegialnych, jakimi są Rada Naukowo-Programowa Centrum 
INTE oraz Zespół Koordynacyjny Problemu Węzłowego 06.1.3. W szer
szym znaczeniu społeczną kontrolę realizacji tego programu powinny 
sprawować zainteresowane środowiska pracowników służby informacji 
naukowej, archiwalnej i bibliotecznej oraz odbiorców informacji. Należy 
przy tym unikać stwarzania zbędnej atmosfery sensacji tam, gdzie nie
powodzenia będą wynikały po prostu z trudności przedsięwzięcia i z nie
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uchronnego ryzyka jego realizacji. Po latach trudności organizacyjnych
i debat nad ogólnymi założeniami systemu nadszedł czas skoncentrowania 
uwagi na działaniach praktycznych i umiejętnym wykorzystaniu płyną
cych z nich wniosków. Rozmiar zadania wymaga koncentracji wysiłków 
wszystkich, którzy aprobując jego cel i główne założenia gotowi są im po
święcić swe ambicje, doświadczenie zawodowe i wiedzę.

JULIUSZ LECH KULIKOWSKI

THE SYSTEM OF SCIENTIFIC, TECHNICAL  
AND  ORGANIZATIONAL INFORMATION —  SSTOI. A N  OUTLINE OF CONCEPT  

AN D  PROSPECTS OF REALIZATION

The concept of the System of Scientific, Technical and Organizational Infor
mation (SSTOI) has been worked out on the request of the Minister of Science, 
Higher Education and Technology by a commission specially appointed for the 
purpose. The report of the commission, submitted in January 1974 contains the 
proposal of a gradual (extended beyond the eighties of the present century) con
struction of a system which would fulfill the conditions: 1) of a functional inte
gration of information activities of libraries, of scientific and technical informa
tion centres, and of archives, 2) of a more exhaustive inter-field flow of primary 
and secondary information, this flow being also made independent of the form of 
primary documents, 3) of a greater effectiveness of operation attained mainly 
through organizational and technical ameliorations, 4) of a more extensive satis
faction of the needs of information users. The article contains a discussion of the 
basis assumptions of the concept of SSTOI. There is also presented the programme 
of scientific research which should be undertaken in order to realize the SSTOI 
system and the plan is discussed of implementation of the system by selected pilot- 
-scale centres of information in which by way of experiment will be tested new 
organizational and technical methods of information processing. A  certain amount 
of attention is also given to the general organizational aspects of the SSTOI 
construction.
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MIĘDZYNARODOWY ZNORMALIZOWANY OPIS BIBLIOGRAFICZNY 
WYDAWNICTW ZWARTYCH

ISBD(M)

INTERNATIONAL STANDARD BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION 
FOR MONOGRAPHIC PUBLICATIONS

OD TŁUMACZA

Udostępniając szerszemu gronu bibliotekarzy polskich ISBD(M)1 trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, że cel opublikowania tego przekładu jest wyłącznie 
informacyjny.

ISBD(M) ma w tej chwili charakter międzynarodowego zalecenia (ale 
nie obowiązującej normy). Zawarte w nim ustalenia powinny być przede 
wszystkim przestrzegane przy redagowaniu bieżących bibliografii naro
dowych, należy je także uwzględnić w krajowych instrukcjach katalogo
wania. Również nowa polska instrukcja zastosuje się do nich, uzupełniając 
je rozwiązaniami dla przypadków pozostawionych w ISBD(M) do roz
strzygnięcia narodowym ośrodkom oraz uwzględniając specjalne proble
my nasuwające się przy opisywaniu wydawnictw publikowanych w Pol
sce. Tak więc przekład ISBD(M) pozwoli zorientować się w kierunku pro
jektowanych zmian w polskich przepisach katalogowania.

Ponadto znajomość ISBD(M) powinna ułatwić korzystanie z zagra
nicznych bibliografii narodowych, które już zastosowały się do ustaleń 
zawartych w tym dokumencie. Do tych bibliografii należą: Australian Na
tional Bibliography, Canadiana, Bibliographie de la France, Deutsche Bi- 
bliographie, Deutsche Nazionalbibliographie, South African National Bi
bliography, British National Bibliography, Bibliographie de la Cóte-

i ISBD(M) International standard bibliographie description for monographic publica
tions. 1 standard ed. London: IFLA Committee on Cataloguing 1974, X, 32 s. International 
Federation of Library Associations. — ISBD(M) był już omawiany w piśmiennictwie polskim, 
najobszerniej w publikacji M. L e n a r t o w i c z :  Aktualne problemy międzynarodowego 
ujednolicenia zasad katalogowania. Warszawa 1974.
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-d’Ivoire. W szeregu dalszych krajów (Belgia, Dania, Jugosławia, Malaj- 
zja, Singapur, Szwajcaria) trwają przygotowania do przyjęcia zasad 
ISBD(M). Trzeba jednak pamiętać, że w bibliografiach, które zastosowały 
się do ISBD(M) przed opublikowaniem ostatecznego tekstu tego zalecenia, 
opisy nieco się różnią. Wobec niejasności i niedomówień w projekcie 
ISBD(M) z 1971 r. redakcje tych bibliografii zaczęły same rozwiązywać 
pewne problemy, co właśnie doprowadziło do drobnych rozbieżności.

Największe trudności przy tłumaczeniu ISBD(M) stanowiła przyjęta 
w tym dokumencie terminologia wobec braku polskich odpowiedników 
szeregu terminów angielskich. Zdecydowano się ostatecznie na możliwie 
wierne oddanie tych terminów angielskich (w Definicjach podano je dla 
celów informacyjnych obok odpowiedników polskich). Należy się jednak 
zastrzec, że nie przesądza się tym samym, jakie określenia będą stosowa
ne w polskiej instrukcji katalogowania. Naturalnie i pod tym względem 
muszą nastąpić zmiany w stosunku do naszych dotychczasowych przepi
sów katalogowania, należy się przy tym liczyć zarówno z wprowadzeniem 
nowych terminów, jak i ze zmianą nazewnictwa rodzajów wydawnictw
i elementów ich opisu.

W przekładzie ISBD(M) pominięto listę członków Grupy Roboczej 
powołanej podczas Międzynarodowego spotkania ekspertów katalogowa
nia w Kopenhadze w 1969 r. do opracowania ISBD(M), wykaz organiza
cji narodowych i międzynarodowych reprezentowanych w Kopenhadze, 
skład dwóch komitetów redakcyjnych przygotowujących kolejne wersje 
ISBD(M) oraz indeks.

Maria Lenartowicz
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PRZEDMOWA

Publikacja ta, pierwsze ujednolicone wydanie Międzynarodowego 
znormalizowanego opisu wydawnictw zwartych — International standard 
bibliographic description ISBD(M) — zastępuje tekst opublikowany w 
1971 r. jako zalecenie Grupy Roboczej IFLA.

Celem ISBD(M) jest przygotowanie ogólnych zasad, uzgodnionych 
na terenie międzynarodowym, dotyczących przedstawiania informacji bi
bliograficznych podawanych w opisach bibliograficznych wydawnictw 
zwartych. Jest to dokument nastawiony na zaspokojenie trzech wymagań 
istotnych dla sprawnego międzynarodowego wykorzystania tych opisów 
bibliograficznych: po pierwsze, aby opisy sporządzone w jednym kraju 
lub przez użytkowników jednego języka były łatwo zrozumiałe w innych 
krajach i dla użytkowników innych języków; po drugie, aby opisy spo
rządzone w danym kraju mogły być włączane do kartotek i wykazów 
różnego rodzaju zawierających także opisy z innych krajów; i po trzecie, 
aby opisy w postaci pisanej lub drukowanej mogły być przekształcone na 
formę czytelną dla maszyny przy minimum prac redakcyjnych.

Ażeby osiągnąć te cele, trzeba było znaleźć sposób rozpoznawania — 
przez człowieka lub przez maszynę — poszczególnych elementów opisu 
bez konieczności rozumienia ich treści. W tym celu przyjęto ustalony 
system przestankowania. W obrębie poszczególnych głównych stref opisu 
ustalone znaki przestankowe wskazują charakter elementu, który po nich 
następuje. To odbiega od normalnego stosowania znaków przestanko
wych, które polega na oddzielaniu wyrazów lub zdań z jednoczesnym 
wskazaniem określonych związków między nimi. Z tej przyczyny, a rów
nież dlatego, że potrzeba rozróżnienia znacznej liczby elementów opisu 
spowodowała wprowadzenie pewnych symboli, zazwyczaj nie używanych 
jako znaki przestankowe, interpunkcja w ISBD(M) wydaje się czasem 
dziwna. Trzeba pamiętać, że przestankowanie w ISBD(M) zostało zasto
sowane w czysto formalny sposób dla określonych celów technicznych, 
które nie mają wiele wspólnego ze stosowaniem interpunkcji w tekście 
ciągłym.

ISBD(M) może być uznany za podstawowe narzędzie w realizowaniu



ISBD(M ) 33

długoterminowej polityki w zakresie Uniwersalnej Rejestracji Bibliogra
ficznej (Universal Bibliographic Control), której istota została ujęta w 
następującej rezolucji Międzynarodowego spotkania ekspertów katalogo
wania (International Meeting of Cataloguing Experts — IMCE) zorgani
zowanego przez Komitet Katalogowania IFLA (IFLA Committee on Ca
taloguing) w Kopenhadze w 1969 r.:

„Należy podjąć wysiłki w kierunku stworzenia systemu między
narodowej wymiany informacji polegającej na tym, że znormalizo
wany opis bibliograficzny będzie opracowany i rozpowszechniony 
przez narodowy ośrodek bibliograficzny kraju, w którym opubli
kowano dany dokument. Skuteczność systemu będzie, zależała od 
maksymalnej normalizacji formy i zawartości opisu bibliograficz
nego”2.

To właśnie podczas IMCE po raz pierwszy dyskutowano nad możli
wością ustalenia międzynarodowego znormalizowanego opisu bibliogra
ficznego oraz powołano Grupę Roboczą do opracowania tego typu normy.

Tekst IŚBD(M) opublikowany w 1971 r. zawierał zalecenia przygoto
wane przez Grupę Roboczą po wielu dyskusjach i po zebraniu opinii
o trzech projektach. W toku prac egzemplarze tego dokumentu rozesłano 
do ponad siedemdziesięciu narodowych ośrodków bibliograficznych i or
ganizacji zajmujących się problemami katalogowania, z prośbą o ich 
uwagi; przedmowa zawierała także zaproszenie do nadsyłania opinii. 
W ciągu roku od opublikowania ISBD(M) został przyjęty przez pewną 
liczbę bibliografii narodowych, a kilka dalszych przyjęło go w 1973 r. lub 
rozważa możliwość dostosowania się do niego. Dokonano przekładów 
oryginalnego tekstu angielskiego na różne języki, a pewna liczba narodo
wych komitetów katalogowania uwzględnia ISBD(M) przy projektowaniu 
krajowych przepisów dotyczących opisu katalogowego3.

Opinie otrzymane przez Komitet Katalogowania IFLA od tych orga
nizacji wskazały, że przedmiot i struktura ISBD(M) zaproponowane przez 
Grupę Roboczą zyskały ogólną akceptację, jednakże tekst zawierał pew
ne niejasności oraz nie podawał rozwiązania niektórych problemów na
potykanych przez jego użytkowników. Opisy w narodowych bibliogra
fiach, które zastosowały się do ISBD(M), ujawniły również pewne różnice 
w interpretacji. Wydawało się zatem pożądane zaproszenie przedstawi
cieli instytucji, które przyjęły ISBD(M), zamierzały go przyjąć bądź 
przedłożyły opinie o nim, na spotkanie, na którym rozważono by popraw-

• Report of the International Meeting of Cataloguing Experts, Copenhagen, 1969. Librt 
1970 Vol. 20 nr 1/2 s. 115-116.

• Szczegółowe Informacje o Instytucjach, które stosują ISBD(M), o przekładach tego do
kumentu na Inne Języki oraz o Instytucjach, które go opiniowały zob. ISBD(M) checklists. 
International Cataloguing 1973 Vol. 2 nr 3 oraz (z uzupełnieniami) Unesco Bulletin for Libraries 
1974 Vol. 38 nr 1.

Przegląd Biblioteczny 1/73 3
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ki i przyjęto poprawiony tekst. Wobec tego Komitet Katalogowania IFLA 
zorganizował odpowiednie spotkanie (ISBD(M) Revision Meeting), które 
odbyło się 23-24 sierpnia 1973 r. w Grenoble tuż przed Sesją Rady Głów
nej IFLA.

Przed tym spotkaniem wszystkie otrzymane opinie zostały powtórnie 
przejrzane i mała grupa redakcyjna opracowała na ich podstawie propo
zycje poprawek. Dyskusje podczas Revision Meeting toczyły się w opar
ciu o dokument, w którym oryginalny tekst i proponowane zmiany były 
umieszczone na dwu sąsiednich stronach.

Tekst ustalony na tym spotkaniu nie różni się zasadniczo od tekstu 
pierwotnego, lecz ze względu na jasność i precyzję wprowadzono do jego 
sformułowań znaczną liczbę poprawek. Nowy tekst zawiera więcej szcze
gółowych rozwiązań i tym samym zostawia mniej spraw do rozstrzygnię
cia ośrodkom bibliograficznym; odpowiada to życzeniom większości opi
niujących, ale jest odstępstwem od pierwotnego zamierzenia Grupy Ro
boczej, aby ustalić ogólną strukturę opisu bez szczegółowych przepisów 
dotyczących jego zawartości. Charakter ISBD(M) jako opisu danego wy
dawnictwa, a nie opisu dzieła zawartego w tym wydawnictwie został po
twierdzony decyzją Revision Meeting, żeby oznaczenia autorstwa przeję
tego ze źródła spoza wydawnictwa nie podawać w głównym opisie, lecz 
w uwagach. Zdecydowano także, że tekst powinien zawierać więcej przy
kładów i że powinny one reprezentować szerszy zasięg językowy. Usta
lenie ostatecznej wersji tekstu i dobór przykładów zostały powierzone 
rozszerzonemu zespołowi redakcyjnemu.

Revision Meeting odbywał się w języku angielskim i ostateczny tekst 
teraz publikowany jest także w tym języku. W przykładach podanych 
w tekście, elementy, które zgodnie z wymaganiami ISBD(M) powinny 
być „w języku lub w piśmie danego ośrodka bibliograficznego” (strefy 4, 
6 i 7, zob. s. 42) podane są w języku angielskim, niezależnie od języka 
wydawnictwa opisanego w przykładzie. Zaleca się, aby przy tłumaczeniu 
ISBD(M) te elementy były zawsze podane w języku tłumaczenia. Podob
nie, przykłady przedstawione na końcowych stronach zawierają skompli
kowane opisy wydawnictw w języku angielskim i zaleca się, aby były one 
w przekładach zastąpione przez podobny zestaw przykładów w języku 
tłumaczenia. Da to w wyniku obszerne zestawienie przykładów w pewnej 
liczbie języków, które może być później opublikowane.

Skrót ISBD(M) został już powszechnie przyjęty przy powoływaniu się 
na ten dokument i został użyty w całym tym tekście a także jako „tytuł 
właściwy” tego wydawnictwa. Zaleca się, aby ten skrót był zachowany, 
jako uznany międzynarodowy akronim, w tytułach wszystkich wydań 
w innych językach. (M) zostało dodane do inicjałów używanych we 
wcześniejszym wydaniu dla wyraźnego odróżnienia tego dokumentu od
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International standard bibliographic description for serials ISBD(S), 
znajdującego się obecnie w druku jako zalecenie połączonych Grup Ro
boczych Komitetów IFLA: Katalogowania i Wydawnictw Ciągłych, jak 
również podobnych dokumentów, które mogą być później opublikowane 
dla innych typów materiałów bibliotecznych.

Londyn, grudzień 1973 r.

A. H. Chaplin 
Przewodniczący Komitetu 
Katalogowania IFLA

ISBD(M)

Uwagi wstępne 

PRZEDMIOT I CEL

Przedmiot

Stare druki

Cel

Zastosowanie

Międzynarodowy znormalizowany opis bibliogra
ficzny wydawnictw zwartych — nazywany dalej 
ISBD(M) — ustala wymagania dotyczące opisu dru
kowanych wydawnictw zwartych — nazywanych 
dalej wydawnictwami — wyznacza kolejność ele
mentów opisu i precyzuje system przestankowania 
w opisie.
ISBD(M) zajmuje się przede wszystkim wydawnic
twami publikowanymi aktualnie. Wobec tego nie 
rozwiązuje problemów specjalnych występujących w 
opisach starych druków.

Głównym celem ISBD(M) jest ułatwienie międzyna
rodowej wymiany informacji bibliograficznych. 
Osiąga to 1) sprawiając, że pozycje z różnych źródeł 
stają się wymienialne, 2) ułatwiając zrozumienie po
zycji mimo barier językowych, 3) ułatwiając kon
wersję pozycji bibliograficznych na formę czytelną 
dla maszyny.

Celem ISBD(M) jest dostarczenie wszystkich infor
macji dotyczących opisu, wymaganych w różnych 
dziedzinach działalności bibliograficznej. Toteż 
ISBD(M) zawiera także elementy, które mogą być
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niezbędne tylko w niektórych dziedzinach tej dzia
łalności. Zaleca się, by narodowe ośrodki bibliogra
ficzne poszczególnych krajów były odpowiedzialne 
za sporządzanie dla każdego wydawnictwa komplet
nego opisu, zawierającego zespół wszystkich elemen
tów zgodnie z ISBD(M), z wyjątkiem elementów fa
kultatywnych, które mogą być pominięte (zob. s. 39). 
Inne ośrodki katalogowe mogą dokonywać wyboru 
elementów do sporządzanych przez siebie opisów 
pod warunkiem, że te wybrane elementy będą 
przedstawione z zachowaniem kolejności i przestan
kowania ustalonych w ISBD(M).
Opis sporządzony według wymagań ISBD(M) nie 
będzie zazwyczaj występował sam, lecz będzie zwy
kle stanowił część kompletnej pozycji w katalogu 
lub innym wykazie bibliograficznym. ISBD(M) nie 
uwzględnia czynników porządkujących (haseł itp.), 
stosowanych przy szeregowaniu pozycji w katalogu.

DEFINICJE

Terminy niżej zdefiniowane stosowane są w ISBD(M) w specjalnym
znaczeniu lub w jednym z kilku znaczeń będących w ogólnym użyciu.
Terminy stosowane w ich zwykłym bibliograficznym znaczeniu nie są po
niżej definiowane.

Dodatki do tytułu Każde wyrażenie, poza tytułem, oznaczeniem autor- 
Other title stwa i oznaczeniem wydania, podane w prelimina-
information riach i wskazujące charakter, zawartość wydawnic

twa lub motywy czy okoliczności, z racji których 
zostało ono wyprodukowane.

Element Wyraz, wyrażenie lub zespół znaków graficznych re-
Element prezentujące odrębną jednostkę informacji biblio

graficznej i stanowiące część strefy opisu bibliogra
ficznego.

Ilustracja Przedstawienie treści w postaci wykresu, obrazu lub
Illustration innego ujęcia graficznego występujących w obrębie

wydawnictwa.

Inny tytuł Tytuł inny niż tytuł właściwy lub równoległy.
Other title

Kolofon Informacje na końcu wydawnictwa dotyczące jego
Colophon publikacji lub druku, w pewnych przypadkach także

inne informacje.
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Nakład
Impression

Opis
bibliograficzny

Bibliographic
description

Oznaczenie
autorstwa

Statement of 
authorship

Oznaczenie serii
Series statement

Oznaczenie
wydania

Edition
statement

Preliminaria
Preliminaries

Przedruk
faksymilowany

Facsimile
reprint

Seria
Series

Strefa 
Area 

Strona tytułowa
Title-page

Wszystkie egzemplarze jednego wydania wyprodu
kowane w tym samym czasie lub w toku tego same
go procesu drukarskiego.
Zespół danych bibliograficznych charakteryzujących
i identyfikujących wydawnictwo.

Oznaczenie odnoszące się do każdej osoby lub ciała 
zbiorowego biorących udział w tworzeniu intelektu
alnej lub artystycznej zawartości wydawnictwa.

Tytuł serii i podserii, w skład których wchodzi wy
dawnictwo, oraz jego numer lub oznaczenie literowe 
w obrębie serii i podserii.
Oznaczenie wydania lub nakładu, do których wy
dawnictwo należy, wyrażone w terminach użytych 
w wydawnictwie lub dodane w razie potrzeby przez 
dany ośrodek bibliograficzny.

Karta tytułowa lub karty tytułowe wydawnictwa 
wraz z kartami ją(je) poprzedzającymi.

Wydawnictwo, w którym główny tekst jest repro
dukowany z wcześniejszego wydania.

Pewna liczba odrębnych wydawnictw, z których 
każde oprócz własnego tytułu właściwego ma także 
zbiorowy tytuł odnoszący się do grupy jako do ca
łości; poszczególne wydawnictwa mogą być numero
wane lub nie. Definicja ta nie dotyczy wydawnictw 
zwartych w wielu woluminach.

Wydzielona część opisu bibliograficznego zawierają
ca dane określonej kategorii lub grupy kategorii.

Strona, zazwyczaj na początku wydawnictwa, za
wierająca najpełniejsze informacje o tytule oraz, 
zwykle, oznaczenie autorstwa i całość lub część 
adresu wydawniczego. Gdy brak takiej strony z peł
nym tytułem właściwym, inna część wydawnictwa 
zawierająca ten tytuł traktowana jest jako strona
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Tablica
Plate

Tytuł
Title

Tytuł oboczny
Alternative title

Tytuł równoległy 
Parallel title 

Tytuł właściwy 
Title proper

Wydanie
Edition

Wydawnictwo w 
wielu woluminach

Multi-volume
publication

W y dawnictwo 
zwarte

Monographic
publication

tytułowa. Gdy elementy zazwyczaj przedstawione na 
stronie tytułowej podane są, bez powtórzeń, na dwu 
stronach rozkładowych, obie te strony razem uznaje 
się za stronę tytułową.

Materiał ilustracyjny, z tekstem wyjaśniającym lub 
bez niego, umieszczony na stronie, która nie wchodzi 
w skład ciągu stron zajętych wyłącznie lub głównie 
przez tekst.

Wyraz lub wyrażenie, zwykle występujące w wy
dawnictwie, stanowiące nazwę wydawnictwa lub za
wartego w nim dzieła.

Gdy tytuł właściwy składa się z dwóch części (z któ
rych każda może być uznana za tytuł), połączonych 
wyrazem „czyli” lub jego odpowiednikiem w innym 
języku, druga z tych części stanowi tytuł oboczny.

Tytuł właściwy wyrażony w innym języku lub w 
innym piśmie.

Główny tytuł wydawnictwa. Tytuł właściwy obej
muje wszelkie tytuły oboczne, ale nie obejmuje ty
tułów równoległych ani innych tytułów.

Wszystkie egzemplarze wydawnictwa wydrukowane 
z jednego składu drukarskiego lub z jednej matrycy
i opublikowane przez jednego nakładcę lub grupę 
nakładców. (Jedno wydanie może obejmować kilka 
nakładów lub dodruków, w których mogą być nie
wielkie zmiany).

Wydawnictwo w wielu fizycznie odrębnych częś
ciach, o którym wiadomo, że było planowane lub 
opublikowane jako całość; poszczególne części mogą 
mieć własne tytuły i oznaczenia autorstwa.

Wydawnictwo nie należące do wydawnictw ciąg
łych, zawierające tekst i/lub ilustracje w formie 
czytelnej dla oka, opublikowane w jednym wolumi
nie bądź opublikowane lub zaplanowane w ograni
czonej liczbie woluminów.

OGOLNA KOLEJNOŚĆ ELEMENTÓW

Następujący wykaz pokazuje kolejność elementów w ISBD(M). Elementy 
drukowane kursywą są fakultatywne (zob. tekst).
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1. Strefa tytułu i oznaczenia autorstwa
1.1 Tytuł właściwy
1.2 Tytuły równoległe, inne tytuły i dodatki do tytułu
1.3 Oznaczenia autorstwa

2. Strefa wydania
2.1 Oznaczenie wydania
2.2 Oznaczenia autorstwa danego wydania

3. Strefa adresu wydawniczego
3.1 Miejsce wydania
3.2 Nazwa nakładcy
3.3 Data wydania
3.4 Miejsce druku
3.5 Nazwa drukarza

4. Strefa opisu zewnętrznego
4.1 Paginacja i/lub liczba woluminów
4.2 Oznaczenie ilustracji
4.3 Format
4.4 Materiały towarzyszące

5. Strefa serii
5.1 Oznaczenie serii
5.2 Oznaczenie podserii
5.3 Numeracja w obrębie serii
5.4 Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego

6. Strefa uwag

7. Strefa międzynarodowego znormalizowanego numeru książki (Inter
national Standard Book Number), oprawy i ceny
7.1 ISBN
7.2 Oprawa
7.3 Cena

PRZESTANKOWANIE

Elementy ISBD(M) (poza pierwszym elementem pierwszej strefy) po
przedza się ustalonymi znakami przestankowymi. Symbole przestanko
wania podane są na początku każdej strefy ISBD(M). Ustalone znaki 
przestankowe poprzedza się spacją, także po nich następuje spacja; w 
przypadku kropki (.) i przecinka (,) spacja występuje tylko po tych zna
kach, a nie występuje przed nimi4. Inne znaki przestankowe, które mogą

* Nawiasy traktuje się w ustalonym przestankowaniu jako jeden znak, dlatego spacje 
daje się przed pierwszym nawiasem i po drugim nawiasie.
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być stosowane zależnie od uznania danego ośrodka bibliograficznego, po
daje się z normalnymi spacjami. Gdy stosuje się inne przestankowanie, 
znaki ustalone w ISBD(M) muszą także być podawane, nawet choćby to 
miało spowodować podwójne przestankowanie.

Następujące dwa symbole przestankowe używane są we wszystkich lub 
w większości stref:

a. Nawiasy kwadratowe ([ ]) są używane dla oznaczenia informacji, 
które zostały zaczerpnięte z innych niż podstawowe źródła in
formacji dla danej strefy (zob. s. 42).

b. Wielokropek (...) jest używany w pewnych strefach dla ozna
czenia pominięcia części elementu.

Symbole stosowane w interpunkcji ISBD(M) są typowymi znakami prze
stankowymi, ponadto występuje znak równości (= ), kreska ukośna (/), 
oraz znak &. Znakiem równości poprzedza się tytuł równoległy lub tytuł 
równoległy serii. Kreską ukośną poprzedza się pierwsze oznaczenie autor
stwa. Znakiem & (zob. też s. 69) poprzedza się oznaczenie materiałów 
towarzyszących.

Kropka-spacja-kreska-spacja (. — ) są stosowane do oddzielenia kolej
nych stref. Gdy strefa jest wyraźnie oddzielona od poprzedniej (przez 
umieszczenie jej w osobnym ustępie, wyróżnienie graficzne lub wcięcie), 
można te znaki pominąć lub zastąpić kropką (.) umieszczoną na końcu 
poprzedniej strefy.

Wykaz elementów i ustalonych znaków przestankowych

(Elementy i znaki przestankowe oznaczone gwiazdką * powtarza się w 
opisie w miarę potrzeby.)

Strefa tytułu

Tytuł właściwy

* =  tytuł równoległy

* : inny tytuł lub dodatki do tytułu 

/ pierwsze oznaczenie autorstwa

* ; drugie i następne oznaczenie autorstwa

Strefa wydania

. — Oznaczenie wydania

/ pierwsze oznaczenie autorstwa danego wydania

* ; drugie i następne oznaczenie autorstwa danego wydania
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Strefa adresu wydawniczego

. — Pierwsze miejsce wydania

* ; drugie i następne miejsce wydania

* : nakładca

, data wydania 

(miejsce druku

* ; drugie i następne miejsce druku

* : drukarz)

Strefa opisu zewnętrznego

. — Paginacja i/lub liczba woluminów 

: oznaczenie ilustracji 

; format

& materiały towarzyszące (opis zewnętrzny materiałów towa
rzyszących)

Strefa serii

* . —  (Oznaczenie serii

* : oznaczenie podserii

* ; numeracja w obrębie serii lub podserii

* ISSN)

Uwagi

Strefa ISBN, oprawy i ceny

. — ISBN 

oprawa 

: cena

We wzorach przestankowania i przykładach podanych na początku po
szczególnych stref ISBD(M) przedstawione są różne możliwe kombinacje 
elementów i znaków przestankowych.

ż r Od ł a  i n f o r m a c j i

Informacje potrzebne do opisania wydawnictwa czerpie się z różnych źró
deł w ustalonej ich kolejności. Jeżeli nie można przejąć informacji 
z pierwszego źródła, sięga się do drugiego; jeżeli nie można jej przejąć
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z drugiego, sięga się do trzeciego; jeżeli nie można jej przejąć z trzeciego, 
sięga się do czwartego5.

Zalecana kolejność źródeł

1. Strona tytułowa6
2. Inne preliminaria (np. strona przedtytułowa, odwrotna strona 

karty tytułowej), i kolofon
3. Pozostałe części wydawnictwa (wstępy, przedmowy itp., tekst 

główny i dodatki, okładka i grzbiet)
4. Źródła spoza wydawnictwa

Podstawowe źródła informacji
Dla każdej strefy określone źródła są wskazane jako „podstawowe źródła 
informacji” . Informacje przejęte z innego źródła niż podstawowe dla da
nej strefy ujmuje się w nawiasy kwadratowe ([ ]).

Strefa Podstawowe źródła informacji
1. Tytuł i oznaczenie Strona tytułowa

autorstwa
2. Wydanie Strona tytułowa, inne prelimi

naria i kolofon
3. Adres wydawniczy Strona tytułowa, inne prelimi

naria i kolofon
4. Opis zewnętrzny Całość wydawnictwa
5. Seria Całość wydawnictwa
6. Uwagi Skądkolwiek
7. ISBN, oprawa i cena Skądkolwiek

Kolejne elementy w obrębie tej samej strefy zaczerpnięte spoza podsta
wowego źródła można ujmować we wspólne nawiasy kwadratowe lub 
poszczególne elementy w osobne nawiasy.

JĘZYK I PISMO OPISU

W strefach 1, 2, 3 i 5 elementy są zazwyczaj przejmowane z wydawnic
twa w języku i w piśmie, w jakich tam występują. Uzupełnienia w stre
fach 1, 2, 3 i 5 podaje się w języku i w piśmie kontekstu. Terminy 
stosowane w strefach 4, 6 i 7 oraz informacje dodawane przez dany ośro
dek bibliograficzny podaje się w języku i w piśmie używanych przez ten 
ośrodek.

* Należy zaznaczyć, że niektóre przepisy (np. 1.3.2, 5.1) ograniczają liczbę źródeł, które 
mogą być wykorzystane.

• Jeżeli wydawnictwo ma więcej niż jedną stronę tytułową, jako pierwsze źrodło trak
tuje się tę, z której przejmuje się tytuł właściwy.
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SKRÓTY

ISBD(M) ustala pewne skróty dla opisów sporządzanych alfabetem łaciń
skim. Są to:

Inne skróty znajdujące się w przykładach mają charakter wyłącznie ilu
stracyjny. Zaleca się ośrodkom bibliograficznym stosowanie znormalizo
wanych skrótów znajdujących się w publikacji Międzynarodowej Organi
zacji Normalizacyjnej ISO/R/8327.

WIELKIE LITERY

Na ogół pierwsza litera pierwszego wyrazu każdej strefy ISBD(M) po
winna być pisana wielką literą (np. w pierwszym wyrazie tytułu właści
wego, nazwy serii lub uwag). W innych przypadkach stosuje się wielkie 
litery według zwyczaju języka, w którym podana jest informacja (w stre
fach 1, 2, 3 i 5) lub w języku danego ośrodka bibliograficznego (w stre
fach 4, 6 i 7).

PRZYKŁADY

Przykłady podane w ISBD(M) ilustrują przepisy ale nie mają charakteru 
obowiązującego, chyba że odpowiedni przepis precyzuje, iż należy stoso
wać formę występującą w przykładzie8.

BŁĘDY

Błędy przejmuje się do opisu. Można po nich dodać „[sic]” , „[!]” lub 
sprostowanie w nawiasach kwadratowych.

Np. Chansons crees et interpretśs [sic]
The world in [d]anger 
Looser [i.e. Loser] takes all 
M. II. KaHnajioBCKoro [!]
IIpeBeji Pafle AH#OHOBrcKM [T .e. Ah^ohobckm]

7 ISO/R 832-1968 Abrśviations des mots typiques dans les references bibliographiques. 
(Przyp. tł.)

» W tekście angielskim ISBD(M) przykłady w strefach 4, 6 i 7 są podane w języku 
angielskim; przewiduje się, że w tłumaczeniach te przykłady będą podane w języku tłu
maczenia. ----

Strefy 1 i 2 et al. 
Strefa 3 s.l.

Strefa 4

s.n.

il.
cm

et alii (i inni)
sine loco (miejsce wydania lub 
druku nie jest znane) 
sine nomine (nakładca lub dru
karz nie jest znany) 
ilustracje 
centymetry
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WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW

STREFA TYTUŁU I OZNACZENIA AUTORSTWA

Zawartość

Wzór
przestankowania

1.1 Tytuł właściwy
1.2 Tytuły równoległe, inne tytuły i dodatki do tytułu
1.3 Oznaczenia autorstwa

A. Każdy tytuł równoległy poprzedza się znakiem 
równości (= ).

B. Każdy inny tytuł.lub dodatki do tytułu poprzedza 
się dwukropkiem (:).

C. Pierwsze oznaczenie autorstwa następujące po ja
kimkolwiek tytule poprzedza się kreską ukośną (/).

D. Drugie i każde następne oznaczenie autorstwa po
przedza się średnikiem (;), nawet jeżeli jest ono 
połączone z poprzednim oznaczeniem wyrazem lub 
wyrażeniem wiążącym.

E. Tytuły właściwe zawartych w wydawnictwie od
rębnych dzieł różnych autorów oddziela się krop
ką (.), jeżeli nie są one połączone wyrazem lub wy
rażeniem wiążącym.

F. Tytuły właściwe zawartych w wydawnictwie od
rębnych dzieł tego samego autora oddziela się śred
nikiem (;), jeżeli nie są one połączone wyrazem lub 
wyrażeniem wiążącym.

Przykłady

Tytuł właściwy =  tytuł równoległy =  tytuł rów
noległy / oznaczenie autorstwa 
Tytuł właściwy: inny tytuł lub dodatki do tytu
łu : inny tytuł łub dodatki do tytułu / oznaczenie 
autorstwa
Tytuł właściwy: inny tytuł lub dodatki do tytu
łu =  tytuł równoległy: inny tytuł lub dodatki do 
tytułu / oznaczenie autorstwa
Tytuł właściwy / oznaczenie autorstwa =  tytuł 
równoległy / oznaczenie autorstwa

Tytuł właściwy / oznaczenie autorstwa ; drugie 
oznaczenie autorstwa ; trzecie oznaczenie autorstwa

Tytuł właściwy
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1.1 Tytuł właściwy

1.1.1 Tytuł właściwy jest pierwszym elementem w strefie 
tytułu i oznaczenia autorstwa.

1.1.2 Tytuł właściwy przejmuje się ze strony tytułowej. 
Przejmuje się go dokładnie z zachowaniem sformuło
wań, lecz bez konieczności zachowania wielkich liter 
i przestankowania. Tytuł właściwy wyjątkowo można 
skracać w środku lub na końcu. (Takie skracanie jest 
potrzebne jedynie wtedy, gdy tytuł właściwy jest bar
dzo rozwlekły.)

1.1.3 Wydawnictwa mające więcej niż jeden tytuł jednego 
dzieła, zwłaszcza gdy są to tytuły równoległe, wyma
gają decyzji, który z tytułów jest tytułem właściwym.

1.1.3.1 Gdy wydawnictwo ma tylko jedną stronę tytułową, do
konuje się wyboru tytułu właściwego biorąc pod uwagę 
kolejność tytułów lub wyróżnienia graficzne na stronie 
tytułowej lub fakt, że jeden z tytułów jest wyrażony 
w języku lub w piśmie głównej części wydawnictwa. 
(Tytuły równoległe i inne zob. 1.2.)

1.1.3.2 Gdy wydawnictwo ma więcej niż jedną stronę tytuło
wą (jak w przypadku wydawnictw w wielu językach 
lub w wielu pismach ze stroną tytułową w każdym 
języku lub w każdym piśmie), tytuł właściwy przej
muje się ze strony tytułowej w języku lub w piśmie 
głównej części wydawnictwa lub, jeśli tego kryterium 
nie da się zastosować, z prawej (recto) z dwu rozkła
dowych stron tytułowych lub z pierwszej z dwu lub 
więcej stron tytułowych recto.

1.1.4 Tytuł właściwy jest pierwszym elementem opisu, na
wet gdy na stronie tytułowej jest poprzedzony ozna
czeniem autorstwa, innymi tytułami, tytułami serii lub 
innymi napisami.

1.1.5 Gdy oznaczenie autorstwa, nazwa nakładcy lub inna 
informacja stanowi pod względem językowym integral
ną część tytułu właściwego, przejmuje się je jako część 
tytułu właściwego9.

» Z powodu różnorodności praktyki językowej niemożliwe jest ustalenie przepisu, który 
mógłby mieć w tym punkcie zastosowanie we wszystkich językach. Dlatego do głównych 
ośrodków bibliograficznych dla poszczególnych obszarów językowych należy ustalenie sposo
bu postępowania, który będzie miał zastosowanie przy katalogowaniu w danym języku.
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Np. Marlowe’s plays
Revai Nagy lexicona
Newcomb-Engelmann’s populare Astronomie 
Report of the Expert Group on Special Care 

for Babies 
The sermons of John Donne
CGopHMK M36paHHfcIX TpyflO B  aKafleMMKa

A. E. <2?aBopcKoro 

Lettres inedites d’Anatole France a Paul 
Grunebaum-Ballin 

Lettere edite ed inedite di Felice Orsini, Giu
seppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e Fran
cesco Domenico Guerrazzi intorno alle 
cose d’ltalia 

Pocket volume of selections from the poeti
cal works of Robert Browning

1.1.6 Gdy nazwa autora stanowi jedyny tytuł wydawnictwa, 
podaje się ją jako tytuł właściwy.

Np. Sophocles
The British Museum
Kongres geografa Jugoslavije, Rijeka — Pu

la — Gorica, 3-8.X. 1949.

1.1.7 Gdy strona tytułowa wymienia tytuły dwu lub więcej 
dzieł zawartych w wydawnictwie i brak jest tytułu 
właściwego wspólnego dla całości wydawnictwa, poda
je się tytuły dzieł w porządku wskazanym przez ich 
kolejność lub wyróżnienie graficzne na stronie tytu
łowej.

Np. The double-dealer ; Love for love ; The way 
of the world ; The mourning bride / by 
William Congreve 

Flash and filigree and, The magic Christian 
/ by Terry Southern

1.1.8 Jeżeli strona tytułowa wymienia zarówno wspólny ty
tuł właściwy, jak i tytuły poszczególnych dzieł zawar
tych w wydawnictwie, tytuły poszczególnych dzieł po
daje się w uwagach (zob. 6.6.3).

Np. Three plays of the 60s
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Uwagi: Zawiera: The homecoming / by Ha
rold Pinter. Chips with everything / by 
Arnold Wesker. Marching song / by John 
Whiting.

1.1.9 Tytuły oboczne traktuje się jako część tytułu właści
wego.

Np. Eric, or, Little by little
„Le Tiers des etoiles” ou On ne sait pas quel 

ange

Tytuły równoległe, inne tytuły i dodatki do tytułu

1.2.1 Tytuły równoległe, inne tytuły oraz dodatki do tytułu 
występujące na stronie tytułowej są drugim elementem 
w strefie tytułu i oznaczenia autorstwa. Przejmuje się 
je dokładnie z zachowaniem sformułowań, lecz bez ko
nieczności zachowania wielkich liter i przestankowania. 
Inne tytuły i dodatki do tytułu wyjątkowo można skra
cać. Tytuły równoległe, inne tytuły oraz dodatki do ty
tułu występujące w wydawnictwie, lecz nie na jego 
stronie tytułowej, podaje się zazwyczaj w uwagach 
(zob. 6.1.2).

1.2.2 Tytuły równoległe przejmuje się w porządku wskaza
nym przez ich kolejność lub wyróżnienie graficzne na 
stronie tytułowej.

Np. Einfuhrung in die Blutmorphologie =  Intro
duction to the morphology of blood =  

BBefleHMe b Mopc^ojioraio KpoBK

1.2.3 Inne tytuły przejmuje się w porządku wskazanym 
przez ich kolejność lub wyróżnienie graficzne na stro
nie tytułowej.

1.2.4 Dodatki do tytułu podaje się po tytule właściwym, po 
tytułach równoległych lub po innych tytułach. (Zob. 
też 1.3.5,1.3.10 i 1.3.11.)

Np. Horrorman : the life of Boris Karloff : with 
an appendix of the films in which he 
appeared.

O c H O B b i 3aK a jiM B aH M H  : ( c  M 36paH H M M H  p a 3 -  

flejiaMM (J)M3MOTepanMii) : aonynjeHO . . .  

b  K a n e c T B e  y n e S H o r o  iio c o C m h  ^ j i h  m h c tm -  

T y T O B  B  TeX H H K y M O B <J)H3MHeCKOM K y j l b -  

Typ&i
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1.2.5 Inne tytuły i dodatki do tytułu występujące na stronie 
tytułowej przed tytułem właściwym podaje się w opi
sie po tytule właściwym, jeżeli jest to możliwe pod 
względem gramatycznym lub innym; w przeciwnym 
przypadku podaje się je w uwagach (zob. 6.1.2).

Np. Je roule sans accident! / redige par Albert 
Leroy
U góry strony tytułowej: Un profession

a l  de l ’auto vous dit ...
Y n p a B H o  npaBO Ha <3?HPJ : npm sp eM eH  y i ie -  

6 h h k  / [aB Top ] A jie K c a H fla p  T. X p m c to b

1.2.6 Gdy strona tytułowa wymienia tytuły dwu lub więcej 
dzieł zawartych w wydawnictwie i brak jest tytułu 
właściwego wspólnego dla całości wydawnictwa, poda
je się tytuły dzieł w porządku wskazanym przez ich 
kolejność lub wyróżnienie graficzne na stronie tytuło
wej (zob. 1.1.7).

Np. Teorija kredita : skripta / [autor] Milutin 
Cirovic. Teorija dopunskog kredita : skrip
ta / [autor] Vjekoslav Meichsner

Gdy strona tytułowa takiego wydawnictwa wymienia 
wspólny inny tytuł, ten inny tytuł podaje się po wszy
stkich tytułach i oznaczeniach autorstwa odnoszących 
się do poszczególnych dzieł. Jeżeli związek między 
wspólnym innym tytułem i tytułami poszczególnych 
dzieł nie jest jasny, dodaje się w opisie wyrazy lub 
wyrażenia wyjaśniające.

1.2.7 Tytuł oryginalny występujący na stronie tytułowej 
przejmuje się jako tytuł równoległy, gdy wydawnictwo 
zawiera tekst lub streszczenie tekstu w języku orygi
nału lub gdy tytuł oryginalny występuje na stronie 
tytułowej przed tytułem właściwym.

Np. Twenty love poems and a song of despair =  
20 poemas de amor y una canción deses- 
perada / Pablo Neruda 
Uwagi: Zawiera równolegle tekst hiszpań

ski i przekład angielski.

W innych przypadkach można pominąć tytuł oryginal
ny w strefie tytułu i podać go w uwagach (zob. 6.1.1.1).



ISBD(M ) 49

1.2.8

Np. Die Geschichte von Frau Tiggywinkle / von 
Beatrix Potter ^
Uwagi: Tłumaczenie z: The story of Mrs. 

Tiggywinkle

Balada o smutne kavarne / Carson McCul- 
lersova ; dramatazace Edward Albee ; z 
anglickeho originalu prelożili Luba a Ru
dolf Pellarovi
Uwagi: Tłumaczenie z: The ballad of the 

sad cafe.
Komentarz redakcji: Tytuł _ oryginalny 

występuje na stronie tytułowej po wy
razie „originalu” .

Gdy tytuł równoległy lub inny tytuł obejmuje oznacze
nie autorstwa, nazwę nakładcy lub informację odno
szącą się do innych elementów opisu i to oznaczenie 
stanowi pod względem językowym lub z jakichkolwiek 
bądź przyczyn integralną część innego lub równoleg
łego tytułu, przejmuje się je jako część tytułu równo
ległego lub innego tytułu.

Np. The psychology of second language learning : 
papers from the Second International 
Conference of Applied Linguistics, Cam
bridge, 8 — 12 September 1969 

In search of light : the broadcasts of Edward 
R. Murrow 1938-1961

YcTaB m IIpaBMJiHMK y^pyjKeHLH jyrocjio- 
BeHCKnx MHJKeHtepa k apxriTeKTa =  
Ustav i Pravilnik Udrużenja jugosloven- 
skih inżenjera i arhitekta 
Uwagi: Równoległy tekst w pismach ła

cińskim i cyrylickim.

IIpMJIOJKeHMH TeOpMM (JjyHKÎ MM B MeX3HMKe 
cnjioniHoii cpe^bi : Tpy^bi MextflyHapofl- 
H oro CMMiro3MyMa b  T6mjimcm, 17-23 ceH- 
T a 6 p a  1963 r.

Towards a total housing system : report of 
the Computer Panel of LAMSAC 
Komentarz redakcji: zob. też przykład w 

1.3.4.

Przegląd Biblioteczny 1/75 4
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1.3 Oznaczenia autorstwa
1.3.1 Oznaczenia autorstwa są trzecim elementem w strefie 

tytułu i oznaczenia autorstwa. Mogą one odnosić się do 
osób lub ciał zbiorowych. Mogą odnosić się do każdego 
współtwórcy intelektualnej lub artystycznej zawartości 
dzieła (np. autora tekstu, wydawcy, ilustratora, prze
rabiającego itp.)

1.3.2 Oznaczenia autorstwa podaje się zachowując wyrażenia 
użyte na stronie tytułowej lub w innym miejscu wy
dawnictwa. Jeżeli oznaczenie autorstwa nie jest prze
jęte ze strony tytułowej, lecz z innego miejsca w wy
dawnictwie, ujmuje się je w nawiasy kwadratowe.

Np. An introduction to statistical science in agri
culture / by D. J. Finney 

Bears / [written and planned by Jennifer 
Vaughan]
Uwagi: Oznaczenie autorstwa przejęte z 

odwrotnej strony karty tytułowej 
A  man’s mistake / by the author of ’St. Ola- 

ve’s’
The education of children from the stand

point of theosophy / by Rudolf Steiner ; 
translated by W.B.

1.3.3 Oznaczeń autorstwa przejętych spoza wydawnictwa nie 
włącza się do strefy tytułu i oznaczenia autorstwa. Je
żeli to oznaczenie jest potrzebne, podaje się je w uwa
gach (zob. 6.1).

1.3.4 Rzeczowniki i wyrażenia rzeczownikowe występujące 
łącznie z oznaczeniami autorstwa traktuje się zazwy
czaj jak inne tytuły lub część innych tytułów.

Np. Underwater acoustics : a report / by the Na
tional Environment Research Council 
Working Group.
Komentarz redakcji: zob. też piąty przy

kład w 1.2.8.

Jeżeli rzeczownik lub wyrażenie rzeczownikowe wska
zuje raczej na funkcje autora, a nie na zawartość wy
dawnictwa, traktuje się je jako część oznaczenia autor
stwa.
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Np. A  centenary exhibition of the work of David 
Octavius Hill, 1802-1870, and Robert 
Adamson, 1821-1848 / selection and ca
talogue by Katherine Michaelson

1.3.5 Oznaczenia, które byłyby oznaczeniami autorstwa, gdy
by była wymieniona osoba lub ciało zbiorowe, przej
muje się jako oznaczenia autorstwa, jeżeli są ważne.

Np. The eternal smile and other stories / by Par 
Lagerkvist ; translated from the Swedish.

Drei Manner im Schnee / Erich Kastner; 
fur den Gebrauch in danischen Schulen 
vereinfacht

1.3.6 Gdy nazwa autora stanowi integralną część tytułu 
właściwego, tytułu równoległego lub innego tytułu 
bądź stanowi cały tytuł właściwy lub inny tytuł i zo
stała przytoczona w tym znaczeniu (zob. 1.1.6, 1.1.7 
i 1.2.8), nie daje się żadnego dalszego oznaczenia odno
szącego się do tego autora.

1.3.7 Gdy występuje więcej niż jedno oznaczenie autorstwa, 
porządek tych oznaczeń w opisie powinien być wyzna
czony przez ich kolejność lub wyróżnienie graficzne na 
stronie tytułowej. Gdy oznaczeń tych nie przejęto ze 
strony tytułowej, powinno się je podać w miarę moż
ności w porządku logicznym.

Np. The essentials of education / [by] Rudolf 
Steiner ; [translated by Lady Maitland- 
Heriot ; edited by H. Collison]

CjiaBHHO-pyccKMe pyKoriMCM XIII-XVII bb .  

HayHHoii GmGjimotckm mm. A. M. ToptKoro 
M0CK0BCK0r0 rocyflapcTBeH H oro yH M Bep- 

CMTeTa : (omicaHMe) / [cocTaBMTejib 3jil>- 
BMpa MBaHOBHa KoHioxoBa, pe^aKTop
A. M. CaxapoB ; xy^ojkhmk K. B. flop- 
MeHKo ; xy,n;o3KecTB. pep,. K. M. 3KypwH- 
CKafl]

Atlantę atomico / [di] Mihajlo Velimirovic ; 
[traduzione in ligua italiana a cura del 
prof. Mario Sintich ; revisione scientifica 
a cura del prof. Protogene Veronesi] ; il- 
lustrazioni di Branimir Ganovic
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1.3.8 Gdy związek między oznaczeniem autorstwa i tytułem, 
do którego się ono odnosi, nie jest jasny, należy dodać 
odpowiednie wyjaśnienia. (Zob. też 1.2.6.)

Np. Phaedra : Racine’s Phedre / [verse transla
tion by] Robert Lowell 

L ’Equipe de France : anthologie des textes 
sportifs de la litterature franęaise / [chci- 
sis et presentes par] Gilbert Prouteau

W przypadku autorów indywidualnych, kiedy oznacze
nie autorstwa nie jest gramatycznie powiązane z tytu
łem, można użyć odpowiedniego wyrazu lub zwięzłego 
wyrażenia w języku strony tytułowej dla powiązania 
tytułu z oznaczeniem autorstwa.

Np. Heil Harris! : a novel based on the television 
series 'The Avengers’ / [by] John Garforth. 

PerwcTpaijKfl n onMcaHMe nepMOflMHecKMX 
/ [aBTOp] T. r. <J>HpCOB

Jeżeli żaden wyraz ani wyrażenie nie zostały zastoso
wane, poprzedza się nazwę autora tylko kreską ukośną. 

Np. Le Pere Goriot / Honore de Balzac 
Rzeka graniczna / Józef Łobodowski

Oznaczenia autorstwa korporatywnego nie powiązane 
gramatycznie z tytułem(ami) podaje się bez wyjaśnień, 
jeżeli takie wyjaśnienia nie są konieczne ze względu 
na zrozumiałość.

Np. Statistics of homelessness / Home Office
Adroddiad ar ddiweithdra / Swyddfa Gym- 

reig
Research in human geography / by Michael 

Chisholm ; [for the] Social Service Re
search Council

Ciała zbiorowe działające jako instytucje sprawcze pu
blikacji i wymienione na stronie tytułowej włącza się 
do oznaczeń autorstwa, jeżeli związek między instytu
cją sprawczą i publikacją można jasno wskazać przy 
użyciu odpowiedniego wyrazu lub zwięzłego wyraże
nia. Jeżeli instytucje sprawcze nie mogą być włączone 
do oznaczeń autorstwa i nie są wymienione w oznacze
niu serii, nazwy ich podaje się w uwagach (zob. 6.1.3).
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1.3.9 Gdy kilka osób lub ciał zbiorowych spełnia tę samą 
funkcję, oznaczenie ich autorstwa uznaje się za jedno 
oznaczenie. Liczbę autorów (poza pierwszym) cytowa
nych w takim oznaczeniu zostawia się do uznania da
nego ośrodka bibliograficznego. Opuszczenia należy za
znaczyć.

Np. Tellurium and the tellurides / by D. M. Chiz
hikov and V. P. Shchastlivyi 

The world of the lion / by Samuel Devend ... 
[et al]

Industrielle Kastenrechnung / Dieter Ahlert, 
Klaus Peter Franz 

Ofl MCToppijaTa Ha MaKeflOHCKMOT ja3MK / [aB- 
T O p w ] B- KOHeCKM, X. IIOJieHaKOBMK’ ... 
[M flp.]

1.3.10 Pomija się dane ze strony tytułowej, które nie są zwią
zane z autorstwem i nie stanowią dodatków do tytułu 
(zob. 1.2.4). Takimi danymi są np. motta, dedykacje, 
wzmianki o pomocy finansowej i informacje, które mo
gą być cytowane w strefie opisu zewnętrznego (np. 
„with 33 coloured maps”). Jeżeli jest to niezbędne, 
daje się takie informacje w uwagach. Wyrażenie tego 
typu jak „with 33 hand mounted illustrations by the 
author” jest oznaczeniem autorstwa.

1.3.11 Dane szczegółowe dotyczące dodatków i innych ma
teriałów uzupełniających przejmuje się jako oznaczenia 
autorstwa, jeżeli znajdują się na stronie tytułowej. 
Oznaczenia te powinny następować po takich oznacze
niach autorstwa, które dotyczą całości wydawnictwa 
lub głównej jego części. Dodatki odnoszące się do okreś
lonego wydania zob. 2.2.3.

Np. Die Handschriften des Benediktinerklosters
S. Petri zu Erfurt : ein bibliotheksge- 
schichtlicher Rekonstruktionsversuch / von 
Joseph Theele ; mit einem Beitrag ’Die 
Buchbinderei des Petersklosters’ von Paul 
Schwenke

Van Erfurt na die Kaap : grepe uit die Ges- 
kiedenis van die Beyers-Familie / deur 
Annie Hofmeyr ; en’n geslagregister deur 
Joh. van der Bijl
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1.3.12

1.3.13

Gdy strona tytułowa wymienia tytuły równoległe, ale 
oznaczenie autorstwa występuje tylko w jednym języ
ku lub piśmie, podaje się oznaczenie autorstwa po 
wszystkich tytułach równoległych.

Np. Bibliotecas =  Libraries =  Bibliotheques / 
Ernest Malaga

Gdy strona tytułowa wymienia tytuły równoległe 
i oznaczenia autorstwa w więcej niż jednym języku lub 
piśmie, poszczególne oznaczenia autorstwa podaje się 
po tytule właściwym lub po tytule równoległym, do 
którego się odnoszą.

Np. National accounts statistics, 1950-1968 / Or
ganisation for Economic Co-operation and 
Development =  Statistique des comptes 
nationaux, 1950-1968 / Organisation de 
cooperation et de developpement economi- 
ques

Gdy nie można podać odpowiednich oznaczeń autor
stwa po poszczególnych tytułach, umieszcza się wszy
stkie oznaczenia autorstwa razem po ostatnim tytule 
równoległym.

Np. Communications scientifiques et techniques =  
Scientific and technical communications =  
Wissenschaftliche und technische Vortra- 
ge / IXe Congres international du verre, 
International Congress on Glass, Interna- 
tionaler Glaskongress, Versailles, 27 sep- 
tembre — 2 octobre 1971

Gdy wydawnictwo zawiera więcej niż jedno dzieło 
i dzieła te mają własne oznaczenia autorstwa, związek 
między każdą osobą lub ciałem zbiorowym a dziełami 
powinien być jasno wskazany w opisie.

Np. The white devil : The duchess of Malfi / by 
J. Webster. The atheist’s tragedy ; The 
revenger’s tragedy / by Tourneur ; [all] 
edited with an introduction and notes by 
J. A. Symonds

Smrt Smail-age Cengića ; Stihovi ; Proza / 
[autor] Ivan Mażuranić. Pogled u Bosnu / 
[autor] Matija Mażuranić ; [priredio Ivo
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Frangeś ; grafićka oprema Majstorska ra- 
dionica Krste Hegeduśića]
Uwagi: Oznaczenia wydawcy i ilustracji 

odnoszą się do całości wydawnictwa. 
Komentarz redakcji: W tym przykładzie 

ze względów językowych niemożliwe 
jest umieszczenie wyjaśnienia w stre
fie tytułu i oznaczenia autorstwa; 
wobec tego podano je w uwagach.

2 STREFA WYDANIA

Zawartość 2.1 Oznaczenie wydania
2.2 Oznaczenie(a) autorstwa danego wydania

Wzór A. Strefę wydania poprzedza się kropką, spacją, kres
przestankowania ką, spacją (. — ).

B. Pierwsze oznaczenie autorstwa danego wydania 
poprzedza się kreską ukośną (/).

C. Drugie i każde następne oznaczenie autorstwa da
nego wydania poprzedza się średnikiem (;).

Przykłady . — Oznaczenie wydania
. — Oznaczenie wydania / oznaczenie 

autorstwa
. — Oznaczenie wydania / oznaczenie 

autorstwa ; drugie oznaczenie autor
stwa ; trzecie oznaczenie autorstwa

2.1 Oznaczenie wydania

2.1.1 Oznaczenie wydania jest pierwszym elementem w stre
fie wydania. Przy decydowaniu, czy dane oznaczenie 
dotyczy wydania, rozstrzyga zazwyczaj obecność wy
razu „wydanie” (lub jego odpowiednika).

Np. The vision of hell / Dante ; translated by 
Harry Cary. — New ed.

The complete dramatic and poetic works of 
William Shakespeare. — Red letter ed.

2.1.2 Oznaczenie wydania podaje się zachowując wyrażenia 
użyte w wydawnictwie. Stosuje się znormalizowane 
skróty, a numery podaje się cyframi arabskimi.
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Np. 4th revised ed.
Komentarz redakcji: Na stronie tytułowej 

Fourth revised edition
3. Aufl.
Nuova ed.
Sehr veranderte Aufl.
M3fl. 3-e, nepepa6oTanH oe  

Abridged ed., 2nd ed.

2.1.3 Gdy wiadomo, że wydawnictwo zawiera wyraźne zmia
ny w stosunku do poprzednich wydań, choć nie jest to 
ujawnione w wydawnictwie, można dodać odpowiednie 
oznaczenie w języku strony tytułowej ujmując je w 
nawiasy kwadratowe.

Np. [New ed.]
[3e ed.]

2.1.4 Nie trzeba wyróżniać nakładów jednego wydania lecz, 
w razie potrzeby, oznaczenie nakładu może być podane 
po oznaczeniu wydania.

Np. 4th ed., 3rd impr.
Orig. Ausg., 24-30Tsd.

2.2 Oznaczenia autorstwa danego wydania

2.2.1 Oznaczenia osób lub ciał zbiorowych dotyczące danego
wydania dzieła, ale nie wszystkich jego wydań, stano
wią drugi element w strefie wydania. Takimi osobami 
i ciałami są na przykład opracowujący nowe wydanie, 
jego ilustrator i autor przedmowy.

Stosuje się to także do oznaczeń, które byłyby oznacze
niami autorstwa, gdyby jakaś osoba lub ciało były wy
mienione (zob. też 1.3.5).

Np. 3e ed. / illustre par Jean Lefort 
4e ed. / illustre par Jean Lefort

3rd ed. / [by] Alexander J. Schaffer, Mary 
Ellen Avery
Uwagi: Poprzednie wydanie / Alexander 

J. Schaffer
Connaissance de l’Est / Paul Claudel. — Ed. 

critique / avec introduction, variantes et 
commentaire par Gilbert Gadoffre
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2.2.2 Jeżeli osoba lub ciało zbiorowe nie są związane wy
raźnie tylko z jednym wydaniem lub tylko z niektóry
mi wydaniami dzieła, cytuje się oznaczenie autorstwa 
w strefie tytułu i oznaczenia autorstwa (zob. 1.3).

2.2.3 Szczegóły o dodatkach i innych uzupełniających teks
tach odnoszących się do danego wydania dzieła, ale 
nie do wszystkich jego wydań, przejmuje się jako ozna
czenia autorstwa danego wydania, jeżeli są podane na 
stronie tytułowej.

2.2.4 Jeżeli w wydawnictwie wymieniono oznaczenia wyda
nia lub oznaczenia autorstwa danego wydania w więcej 
niż jednym języku lub piśmie, w strefie wydania po
daje się oznaczenia w języku lub w piśmie głównej 
części wydawnictwa lub oznaczenia występujące na 
pierwszym miejscu. Wszystkie inne oznaczenia pomija 
się.

Np. Handbook on the international exchange of 
publications. — Manuel des echanges in- 
ternationaux de publications. =  Manual 
del canje internacional de publicaciones.

— 3rd ed. / edited and revised by Gisela 
von Busse

2.2.5 Gdy strona tytułowa wymienia tytuły dwu lub więcej 
dzieł zawartych w wydawnictwie i brak tytułu właści
wego wspólnego dla całości wydawnictwa, a jeden lub 
więcej z tych tytułów posiada związane z nim oznacze
nie wydania, przejmuje się te oznaczenia wydania do 
strefy tytułu i oznaczenia autorstwa po tytule i ozna
czeniu autorstwa, do którego się one odnoszą.

Np. Le Western / textes rassembles et presentes 
par Henri Agel, Nouvelle ed. [et] Evolu
tion et renouveau du western (1962-1968) 
/par Jean A. Gili

3 STREFA ADRESU WYDAWNICZEGO

Zawartość 3.1 Miejsce wydania
3.2 Nazwa nakładcy
3.3 Data wydania
3.4 Miejsce druku
3.5 Nazwa drukarza
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Wzór A. Strefę adresu wydawniczego poprzedza się kropką,
przestankowania spacją, kreską, spacją (. — ).

B. Drugie i następne miejsce wydania poprzedza się 
średnikiem (;).

C. Każdą nazwę nakładcy poprzedza się dwukrop
kiem (:).

D. Daty poprzedza się przecinkiem (,).

E. Miejsce druku i nazwę drukarza ujmuje się w na
wiasy okrągłe ( ( ) ) .  Wewnątrz nawiasów używa się 
takiego samego przestankowania dla drugiego i na
stępnych miejsc druku i dla nazw drukarzy, jakie 
jest używane dla miejsc wydania i nazw nakład
ców (zob. wyżej B i C).

Przykłady
.— Miejsce wydania : nazwa nakładcy, data (miej

sce druku : nazwa drukarza)

. — Miejsce wydania ; miejsce wydania : nazwa 
nakładcy, data 

. — Miejsce wydania : nazwa nakładcy : nazwa na
kładcy, data

. — Miejsce wydania : nazwa nakładcy ; miejsce 
wydania : nazwa nakładcy, data

3.1 Miejsce wydania

3.1.1 Miejsce wydania jest pierwszym elementem w strefie 
adresu wydawniczego.

3.1.2 Miejscem wydania jest miasto lub inna miejscowość, 
która, jak podano w wydawnictwie, jest siedzibą na
kładcy. Gdy wiadomo, że informacja podana w wy
dawnictwie jest błędna, można dodać sprostowanie w 
nawiasach kwadratowych lub w uwagach.

Np. London [i.e. Maidenhead]
Dublin

Uwagi: Wiadomo, że opublikowano w 
Belfaście

3.1.3 Dla mniejszych nakładców można, według uznania da
nego ośrodka bibliograficznego, dodać do nazwy miasta 
pełny adres. Gdy adres jest przejęty z jednego z pod-
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stawowych źródeł informacji dla strefy adresu wy
dawniczego, ujmuje się go w nawiasy okrągłe ( ( ) ) ;  
w innych przypadkach ujmuje się go w nawiasy kwa
dratowe ( [  ]).

Np. London [37 Pond Street, N.W.3]

3.1.4 Miejsce wydania cytuje się w formie ortograficznej 
i w przypadku gramatycznym, w jakich jest podane 
w wydawnictwie.

Np. V Praze

Można dodać inną formę nazwy miasta w nawiasach 
kwadratowych, jeżeli uznano ją za niezbędną dla iden
tyfikacji.

Np. Christiania [Oslo]
Lerpwl [Liverpool]

3.1.5 Po miejscu wydania podaje się jego kraj, stan lub po
dobne określenie, jeżeli jest to potrzebne do identyfi
kacji miejsca lub do odróżnienia go od innego miejsca
o takiej samej nazwie.

Np. Cambridge, Mass.
Santiago, [Chile]
London, [Ontario]
Frankfurt a.M.

3.1.6 Gdy nakładca ma siedziby w więcej niż jednym miej
scu i występują one w wydawnictwie, podaje się zaw
sze miejsce wyróżnione, typograficznie lub w inny spo
sób, jako najważniejsze lub, w braku takiego wyróż
nienia, pierwsze miejsce wymienione; inne miejsca 
mogą być podane, gdy mają znaczenie dla danego 
ośrodka bibliograficznego (np. drugie lub następne 
miejsce, które znajduje się w ojczystym kraju ośrod
ka). Gdy pomija się miejsce wydania o równorzędnym 
znaczeniu jak miejsce(a) uwzględnione, pominięcie to 
można zaznaczyć przez „[etc.]” lub jego odpowiednik.

Np. Berlin ; Koln ; Frankfurt am Main 
Wien [etc.]
MocKBa [m flp.]

3.1.7 Gdy miejsce wydania jest niepewne, podaje się miej-
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see przypuszczalne w nawiasach kwadratowych ze zna
kiem zapytania.

Np. [Amsterdam?]
Gdy nie jest znana nazwa miasta lub innej miejsco
wości, w której nakładca ma swoją siedzibę, podaje się 
w nawiasach kwadratowych przypuszczalne miejsce 
wydania. Gdy nie można podać żadnego przypuszczal
nego miejsca wydania, dopuszcza się podanie nazwy 
stanu, prowincji lub kraju jako miejsca wydania.

Np. [Canada]
[Surrey]

Jeżeli nie można podać żadnego miejsca, podaje się w 
nawiasach kwadratowych skrót ’s.l.’ (sine loco) lub je
go odpowiednik w piśmie niełacińskim.

Np. [S. 1.]
[B. M.]

3.2. Nazwa nakładcy
3.2.1 Nazwa nakładcy jest drugim elementem w strefie 

adresu wydawniczego.

3.2.2 Nazwa nakładcy może być podana w formie skróconej 
pod warunkiem, że będzie zrozumiała i zidentyfikowa
na bez dwuznaczności nawet na terenie międzynarodo
wym.

Np. Bietti (a nie: Casa editrice Bietti)
XyflOJKecTBeHHan JiMTepaTypa (a nie: Tocy- 

/japcTBeHHoe M3flaTejifeCTBO XyflOJKecTBen- 

Han JiMTepaTypa)
Gdy nakładca jest osobą lub ciałem zbiorowym, któ
rych nazwa występuje w całości w strefie tytułu i ozna
czenia autorstwa, nazwę nakładcy powtarza się w adre
sie wydawniczym, przy czym można ją zastąpić odpo
wiednim skrótem lub krótkim wyrażeniem.

Np. Shadow dance / by Henry Clive Mackeson.
— London : H. Mackeson, 1971. —

Health today /' issued by the World Health 
Organisation. — Geneva ; London : WHO, 
1970. —

De quelques aspects du livre / Lycee techni
que Estienne. — Paris — Le Lycee, 1970.—
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3.2.3 Gdy wydawnictwo ma więcej niż jednego nakładcę, 
podaje się zawsze nakładcę wyróżnionego, typograficz
nie lub w inny sposób, jako głównego lub, w braku 
takiego wyróżnienia, pierwszego nakładcę wymienio
nego; inni nakładcy i dystrybutorzy (włącznie z pań
stwowymi instytucjami wydawniczymi) i ich siedziby, 
w razie potrzeby, mogą być podane, gdy mają znacze
nie dla danego ośrodka bibliograficznego.

Np. London : W. H. Allen : Macmillan
Louvain : Nauwelaerts ; Freiburg : Herder 
Geneva : WHO ; London : distributed by

H.M.S.O.
MocKBa : TocerpoMi-o^aT ; TBmjimcm : rocit- 

3#aT Tpy3. CCP

Gdy pomija się nazwę nakładcy o równorzędnym zna
czeniu jak nakładcy (ów) uwzględnionego(ych), pomi
nięcie to można zaznaczyć przez „[etc.]” lub jego od
powiednik.

Np. London : Evans [etc.]

3.2.4 Gdy nazwa nakładcy nie jest znana, podaje się w na
wiasach kwadratowych skrót ,s.n.’ (sine nomine) lub 
jego odpowiednik w piśmie niełacińskim.

Np. Paris : [s.n.]
[S.l. : s.n.] lub [S.I.] : [s.n.]

3.2.5 Nie należy podawać miejsca druku i nazwy drukarza 
w zastępstwie miejsca i nazwy nieznanego nakładcy 
(zob. 3.4.2, 3.5.2).

Np. [S.l.] : [s.n.], 1971 (London : Wiggs)

Jednak, gdy drukarz jest także nakładcą, wymienia się 
go jako nakładcę.

Np. Paris : Imprimerie nationale 
Dublin: Cuala Press

3.2.6 Opisując wydanie faksy milo wane lub inny przedruk 
fotograficzny, miejsce i nazwę nakładcy przedruku 
oraz datę przedruku podaje się w strefie adresu wy
dawniczego. Adres wydawniczy wydania reproduko
wanego cytuje się w uwagach (zob. 6.2).

Np. New York : Johnson Reprint Corp., 1971
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Uwagi: Przedruk faksymiliowany. Orygi
nał: Boston : Houghton, Mifflin, 1881.

3.3 Data wydania
3.3.1 Rok publikacji opisywanego wydania lub nakładu jest 

trzecim elementem w strefie adresu wydawniczego.

3.3.2 Daty ery chrześcijańskiej podaje się cyframi arabski
mi. Daty ery niechrześcijańskiej cytuje się w postaci 
występującej w wydawnictwie z dodaniem w nawia
sach kwadratowych odpowiadającej im daty ery 
chrześcij ańskie j .

Np. 1969
5730 [1969 lub 1970]

3.3.3 Gdy wiadomo, że rok wydania podany w wydawnic
twie jest błędny, cytuje się go dodając w nawiasach 
kwadratowych sprostowanie.

Np. 1697 [właśc. 1967]

3.3.4 Gdy brak w wydawnictwie daty wydania, na jej miej
scu podaje się datę copyright lub datę druku. Przy da
tach copyright dodaje się odpowiednią formułkę, przy 
datach druku można dodać taką formułkę lub nie.

Np. cop. 1969
1969 lub 1969 druk

Można podawać daty copyright i daty druku obok daty 
publikacji wydania lub nakładu, gdy jest to ważne dla 
danego ośrodka bibliograficznego.

Np. 1969, 1971 druk 
1969, cop. 1937 
1969, cop. 1967, 1970 druk

3.3.5 Gdy nie można dla wydawnictwa ustalić daty wydania, 
copyright ani druku, podaje się datę przybliżoną.

Np. [ca 1835]
[1969?]

[196-?]

3.3.6 Opisując wydawnictwo w wielu woluminach publiko
wane w ciągu wielu lat cytuje się daty pierwszego 
i ostatniego opublikowanego woluminu połączone kres
ką (zob. też s. 78).

Np. Stuttgart : Fischer, 1968-73
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Opisując wydawnictwo w wielu woluminach, którego 
nie wszystkie woluminy już otrzymano, podaje się da
tę pierwszego opublikowanego woluminu z następującą 
po niej kreską.

Np. Stuttgart : Fischer, 1968-

3.4 Miejsce druku 
i 3.5 Nazwa drukarza

3.4.1 Miejsce (lub kraj) druku i nazwa drukarza są czwar- 
i 3.5.1 tym i piątym elementem w strefie adresu wydawni

czego.
3.4.2 Gdy miejsce wydania i nazwa nakładcy są podane w 

i 3.5.2 opisie, uwzględnienie miejsca (lub kraju) druku i naz
wy drukarza jest fakultatywne. Gdy miejsce wydania 
i nazwa nakładcy nie są znane, miejsce (lub kraj) dru
ku i nazwa drukarza muszą być podane, jeżeli wystę
pują w wydawnictwie.

Np. Stuttgart ; Zurich : Delphin Verlag, 1973 
(printed in Yugoslavia [i.e. Zagreb : Gra- 
fićki zavod Hrvatske])

3.4.3 Gdy trzeba podać kilka miejsc druku i nazw drukarzy,
i 3.5.3 cytuje się je w taki sam sposób, jak kilka miejsc wy

dania i nazw nakładców (zob. 3.1 i 3.2).
Np. (Budapest : Kossuth ny ; Debrecen : Alfóldi 

ny)

4 STREFA OPISU ZEWNĘTRZNEGO

Zawartość 4.1 Paginacja i/lub liczba woluminów
4.2 Oznaczenie ilustracji
4.3 Format
4.4 Oznaczenie materiałów towarzyszących

Wzór A. Strefę opisu zewnętrznego poprzedza się kropką,
przestankowania spacją, kreską, spacją (. — ).

B. Oznaczenie ilustracji poprzedza się dwukrop
kiem (:).

C. Format poprzedza się średnikiem (;).

D. Oznaczenie materiałów towarzyszących poprzedza 
się znakiem &. W pismach, które nie stosują tego
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znaku, zastępuje się go innym odpowiednim sym
bolem.

Przykłady
. — Liczba woluminów : oznaczenie ilustracji ; for

mat
. — Paginacja : oznaczenie ilustracji ; format
. — Paginacja ; format & oznaczenie materiałów 

towarzyszących

4.1 Paginacja i/lub liczba woluminów
4.1.1 Oznaczenie paginacji wydawnictwa lub liczba wolumi

nów, jeżeli wydawnictwo ma więcej niż jeden wolu
min, jest pierwszym elementem w strefie opisu ze
wnętrznego.

4.1.2 Wydawnictwo w jednym woluminie

4.1.2.1 Dla wydawnictwa w jednym woluminie podaje się nu
merację stron, kart i/lub łamów w wydawnictwie10.

4.1.2.2 Gdy karty wydawnictwa są numerowane z obu stron, 
opisuje się wydawnictwo używając terminu „strony” . 
Jeżeli karty są zadrukowane tylko jednostronnie, moż
na to zaznaczyć w uwagach.

Np. Uwagi: Verso kart nie zadrukowane

Gdy karty są numerowane tylko z jednej strony, opi
suje się wydawnictwo używając terminu „karty” . Je
żeli karty są zadrukowane dwustronnie, można to za
znaczyć w uwagach.

Np. Uwagi: Karty zadrukowane dwustronnie

4.1.2.3 Jeśli w wydawnictwie mającym więcej niż jeden łam 
na stronie numerowane są łamy a nie strony, opisuje 
się je używając terminu „łamy” .

Np. 831 łamów
4.1.2.4 Folder, ulotka, luźna karta i zwój są w opisie zewnętrz

nym odpowiednio określane.
Np. 1 folder (6 s.)

4.1.2.5 Podaje się numer ostatniej numerowanej strony, karty 
lub łamu każdego liczbowanego ciągu. Zachowuje się 
arabskie i rzymskie cyfry podane w wydawnictwie.

10 zgodnie z terminologią drukarską stosuje się tu termin „łamy” zamiast dawniej uży
wanego terminu „szpalty” . (Przyp. tł.)
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Gdy strony lub karty są oznaczone literami a nie nu
merami podaje się pierwszą i ostatnią literę poprze
dzając je wyrazem lub skrótem oznaczającym strony. 

Np. 329 s.
IV, 329 s.
15 kart, 329 s.
329 s., 52 łamy 
s. a-k 
s. A-K

4.1.2.6 Gdy w danym ciągu numer ostatniej numerowanej 
strony, karty lub łamu jest błędny, podaje "się go w po
staci występującej w wydawnictwie i poprawia w na
wiasach kwadratowych.

Np. XIV, 923 [właśc. 329] s.

4.1.2.7 Nie uwzględnia się nieliczbowanych ciągów stron lub 
kart, o ile taki ciąg nie stanowi całości lub zasadniczej 
części wydawnictwa. (Nie dotyczy to kart z tablicami, 
zob. 4.1.3.10.)
Gdy takie nieliczbowane ciągi są uwzględniane, podaje 
się je cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych.

Np. Dla wydawnictwa z 8 stronami nienumero- 
wanymi i 329 stronami numerowanymi 
1-329 podaje się: 329 s.

Dla wydawnictwa zawierającego 4 strony 
numerowane I-IV i 100 stron nienumero- 
wanych podaje się: IV, [100] s.

4.1.2.8 Gdy wydawnictwo zawiera więcej niż trzy ciągi po
dobnie numerowanych stron, kart lub łamów, lub ciągi 
podobnie numerowanych stron łącznie z jednym lub 
więcej większymi ciągami stron nienumerowanych, sto
suje się jedną z poniższych metod.

A. Dodaje się liczby stron ciągów i podaje sumę, po 
niej następuje wyrażenie „w różnych paginacjach” .
Np. 1000 s. w różnych paginacjach (a nie: 48, 53, 

99", 300, 410, 90 s.)

B. Jeżeli jeden z ciągów jest wyraźnie głównym cią
giem, podaje się liczbę stron tego ciągu a następ

Przegląd Biblioteczny 1/75 5
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nie w nawiasach kwadratowych sumaryczną liczbę
stron innych ciągów.
Np. 400, [98] s. (a nie: 400, 18, 60, 20 s.)

C. Można dzieło opisać po prostu jako:
1 wol. (różne paginacje)
1 teka

Wydawnictwa luźnokartkowe zob. 6.4

4.1.2.9 Gdy strony, karty lub łamy wydawnictwa są numero
wane jako części obszerniejszego ciągu (np. jeden wo- 
lumin wydawnictwa w wielu woluminach, nadbitka 
z wydawnictwa ciągłego), podaje się numery pierwszej 
i ostatniej strony, karty lub łamu. W tym przypadku 
wyraz lub skrót oznaczający strony, karty lub łamy 
podaje się przed numerami.

Np. karty 81-93 
s. 713-797

Gdy takie wydawnictwo jest paginowane równocześnie 
jako samoistne i jako część obszerniejszego ciągu, po
daje się numerację własną wydawnictwa a numerację 
z obszerniejszego ciągu podaje się w uwagach (zob. 6.4).

Np. 81 s.
Uwagi: Numeracja stron także 321-401

4.1.2.10 Liczbę stron lub kart tablic podaje się na końcu pagi
nacji, zarówno gdy tablice są umiejscowione razem, jak
i gdy są rozproszone w wydawnictwie, lub nawet jeżeli 
jest tylko jedna tablica.

Np. 246 s., 24 karty tablic
X, 32, 73 s., [1] karta tablic 

246 s., 12 s. tablic 
246 s., 38 kart tablic, 24 s. tablic

4.1.3 Wydawnictwa w wielu woluminach (zob. też s. 78).
4.1.3.1 Gdy wydawnictwo ukazało się w więcej niż jednym 

woluminie, podaje się liczbę woluminów cyframi arab
skimi. Dodatków i materiałów towarzyszących nie włą
cza się do numeracji (zob. 4.4 oraz s. 79).

Np. 3 wol.

4.1.312 Gdy wyraz „wolumin” nie jest właściwy, można uży
wać innych bardziej odpowiednich terminów, np. „te-
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ka” . W miarę możności terminy takie powinny być 
przejęte z wydawnictwa.

Np. 2 teki
4.1.3.3 Gdy numeracja woluminów podana w wydawnictwie 

różni się od liczby woluminów, zaznacza się ten fakt 
w uwagach, o ile nie wynika on już z uwag dotyczą
cych zawartości (zob. s. 75).

Np. 5 wol.
Uwagi: Woluminy numerowane 1, 2A, 2B, 

2C, 3

4.1.3.4 Gdy wydawnictwo w wielu woluminach ma paginację 
ciągłą, podaje się ją w nawiasach okrągłych obok licz
by woluminów.

Np. 8 wol. (894 s.)

Gdy każdy wolumin ma ciąg wstępny stron odrębnie 
liczbowanych, poprzedzający główny ciąg stron pagi- 
nowanych ciągłą numeracją, liczby stron tych wstęp
nych ciągów dodaje się i podaje sumę w nawiasach 
kwadratowych.

Np. 8 wol. ([47], 894 s.)

4.1.3.5 Gdy wydawnictwo w wielu woluminach nie ma pagi
nacji ciągłej, można podać oznaczenie paginacji obok 
oznaczenia woluminów, gdy dany ośrodek bibliogra
ficzny uważa to za potrzebne.

Np. 5 wol. (31, 33, 49, 37, 18 s.)
3 wol. (V, 31; VI, 32; III, 49 s.)

2 wol. (X, 210 s.) (V, 310 s.)

Jeżeli jest to bardziej odpowiednie, wszystkie infor
macje odnoszące się do poszczególnych woluminów, 
ale nie do wydawnictwa jako całości (takie jak ozna
czenie paginacji) można podać w „drugim poziomie” 
zgodnie z metodą przedstawioną na s. 78-79.

4.2 Oznaczenie ilustracji
4.2.1 Zaznaczenie  ̂ w razie potrzeby, że wydawnictwo jest 

ilustrowane i/lub opis ilustracji, stanowi drugi ele
ment w strefie opisu zewnętrznego.

4.2.2 Gdy wydawnictwo jest ilustrowane, podaje się po ozna
czeniu paginacji skrót ,,il.” (lub jego odpowiednik).
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4.2.4

4.2.5

4.2.6

4,2.7

4.3 Format 

4.3.1

Mniej ważnych ilustracji można nie uwzględniać.
Np. 8 wol.: il.

492 s. : il.

Poszczególne rodzaje ilustracji (np. mapy, plany, por
trety, nuty) można wymieniać po skrócie „il.” lub po 
jego odpowiedniku.

Np. 492 s. : il.f mapy

Gdy ilustracje tego rodzaju są jedynymi ilustracjami 
w wydawnictwie, skrót „il.” można zastąpić ich wy
mienieniem.

Np. 492 s. : mapy, plany

Można podać ogólną liczbę ilustracji bądź liczbę ilu
stracji poszczególnych rodzajów.

Np. 31 il.
il., 17 faks.
12 map

Gdy niektóre lub wszystkie ilustracje są kolorowe, 
można to zaznaczyć.

Np. il. kolor.
il., 31 map kolor.

Gdy wydawnictwo składa się głównie lub całkowicie 
z ilustracji, zaznacza się to w oznaczeniu ilustracji.

Np, 500 s .: tylko il.
500 s. : głównie mapy

Aby uniknąć w takich przypadkach mylnego wyobra
żenia o rozmiarach wydawnictwa i zawartych w nim 
ilustracji, można w oznaczeniu paginacji wymienić ro
dzaje ilustracji oraz podać objętość tekstu i liczbę ilu
stracji.

Np. 14 s., 38 s. map (a nie: 14, 38 s. : głównie 
mapy)

14 s., 38 kart tablic (mapy) (c nie: 14 s., 38 
kart tablic : mapy)

Format wydawnictwa jest trzecim elementem w stre
fie opisu zewnętrznego.
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4.3.2 Podaje się w centymetrach wysokość zewnętrznej 
okładki mierzoną równolegle do grzbietu z zaokrągle
niem w górę do pełnego centymetra.

Np. Dla wydawnictwa, którego grzbiet ma 17,2 
centymetra podaje się:

18 cm

4.3.3 Gdy rozmiary lub kształt wydawnictwa są nietypowe 
(np. gdy szerokość jest większa niż wysokość), można 
podać po wysokości inne wymiary.

Np. 21X30 cm
28 cm złoż. 10 cm

4.4 Oznaczenie materiałów towarzyszących

4.4.1 Czwartym elementem w strefie opisu zewnętrznego 
jest opis wszelkich materiałów towarzyszących opisy
wanemu wydawnictwu, które ukazały się (lub miały 
się ukazać) w tym samym czasie co wydawnictwo 
z przeznaczeniem do użytkowania i przechowywania 
łącznie z wydawnictwem.

4.4.2 Materiały towarzyszące opisuje się za pomocą wyrazu 
lub wyrażenia wskazującego rodzaj materiału.

Np. 271 s. : il. ; 21 cm & cennik

4.4.3 Można podać krótki opis zewnętrzny materiałów to
warzyszących w nawiasach okrągłych po wyrazie lub 
wyrażeniu charakteryzującym ten materiał.

Np. 271 s. : il. ; 21 cm & atlas (37 s., 19 kart map 
kolor. ; 37 cm)

271 s. : il. ; 21 cm & płyta (2 s. 30 cm 33% 
obr/min)

4.4.4 Materiały towarzyszące mające formę woluminu (np. 
suplementy, atlasy) można opisywać samoistnie lub 
metodą „dwu poziomów” używaną dla wydawnictw 
w wielu woluminach (zob. s. 79).

5 STREFA SERII WYDAWNICZEJ11

Zawartość 5.1 Tytuł serii
5.2 Oznaczenie podserii
5.3 Numeracja w obrębie serii i podserii

11 Struktura tej strefy nie jest taka sama jak w ISBD(S): wynika to z odmiennych 
funkcji tych dwóch norm. Zob. ISBD(S) — International standard bibliographic description 
for serials. London: IFLA Committee on Cataloguing, 1974.
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Wzór
przestankowania

5.1 Tytuł serii 

5.1.1

5.4 Seria dysertacji
5.5 Międzynarodowy znormalizowany numer wydaw

nictwa ciągłego (International Standard Serial 
Number — ISSN)

5.6 Więcej niż jedna seria

A. Strefę serii poprzedza się kropką, spacją, kreską, 
spacją (.—).

B. Równoległy tytuł serii poprzedza się znakiem rów
ności (= ).

C. Oznaczenie podserii poprzedza się dwukropkiem (:).

D. Numerację w obrębie serii lub podserii poprzedza 
się średnikiem (;).

E. ISSN poprzedza się spacją.

F. Oznaczenie każdej serii ujmuje się w nawiasy 
okrągłe ( ( ) ).

G. Drugie i każde następne oznaczenie serii poprze
dza się spacją.

Przykłady
. — (Tytuł serii =  równoległy tytuł serii)
. —  (Tytuł serii ; numeracja w obrębie serii ISSN) 
. — (Tytuł serii : oznaczenie podserii ; numeracja 

w obrębie podserii ISSN)
. — (Tytuł serii ; numeracja w obrębie serii : ozna

czenie podserii ; numeracja w obrębie pod
serii)

. — (Tytuł serii : oznaczenie podserii =  równo
legły tytuł serii : równoległe oznaczenie 
podserii ; numeracja w obrębie podserii 
ISSN)

.— (Tytuł serii ISSN) (Tytuł drugiej serii ISSN)

Podaje się tytuł serii w postaci występującej w wy
dawnictwie. Podtytuły serii (ale nie tytuły podserii) 
pomija się, o ile nie są one niezbędną częścią tytułu 
serii. Nazwy wydawców pomija się, o ile nie są one 
integralną częścią tytułu serii.

Np. (Machines at work)
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(English linguistics, 1500-1800, a collection of 
facsimile reprints)

5.1.2 Gdy tytuł serii występuje w wydawnictwie w więcej
niż jednym języku, podaje się równoległe tytuły serii. 

Np. (Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia =  
Memoires de la Societe finno-ougrienne)

5.2 Oznaczenie podserii

Gdy seria dzieli się na podserie (sections, Reihen itp.), 
podaje się na pierwszym miejscu tytuł serii głównej, 
następnie oznaczenie podserii.

Np. (Kryptogamenflora von Europa : Deutschland) 
(World history series : section 3, Europe)

5.3 Numeracja w obrębie serii

Numerację w obrębie serii lub podserii podaje się gdy 
jest znana. Numer poprzedza się terminem występują
cym w wydawnictwie obok niego. Inne cyfry oraz li
czebniki wyrażone słownie zastępuje się cyframi arab
skimi.

Np. (Cambridge University monographs ; 7) 
(History and theory ; vol. 1, no. 1) 
(Informationsdienst fiir den Leiter im Gast- 

stattenwesen : Reihe C ; 12)
(Arte moderna straniera ; n. 8 : serie C, Di- 

segnatori; n. 1)

5.4 Seria dysertacji

Gdy dysertacja ukazała się jako część serii obejmują
cej dysertacje jednego uniwersytetu, oznaczenie dyser
tacji traktuje się jak serię. Inne oznaczenia dysertacji 
(jeżeli nie zostały już podane w strefie tytułu) podaje 
się w uwagach (zob. 6.6.1).

Np. (These : Med : Nancy ; 1967, no. 28)

5.5 Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego 
(International Standard Serial Number — ISSN)

Gdy wydawnictwo zawiera międzynarodowy znormali
zowany numer wydawnictwa ciągłego odnoszący się do 
serii, w skład której wydawnictwo wchodzi, podaje się 
ISSN jako ostatni element oznaczenia serii. Poprzedza
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się go spacją oraz literami ISSN i podaje z dywizem 
między czwartą i piątą cyfrą.

Np. (The critical idiom ; 24 ISSN 0000-0000)

5 6 Więcej niż jedna seria
Gdy wydawnictwo wchodzi w skład więcej niż jednej 
serii, podaje się oznaczenia wszystkich serii, każde 
z nich ujmując w odrębne nawiasy okrągłe.

Np. (Norvegian monographs on medical science) 
(Scandinavian university books) 

(Indogermanische Bibliothek : Abt. 1, Reihe 
1 ; Bd. 11) (Sammlung slavischer Lehr- 
und Handbiicher : Reihe 1, Grammati- 
ken ; Bd. 3)

6 STREFA UWAG

Zawartość Uwagi precyzują i uzupełniają opis formalny, jeśli do
tyczące go przepisy nie pozwalają na włączenie do nie
go pewnych informacji. Uwagi mogą się przeto odnosić 
do każdego aspektu fizycznego ukształtowania wydaw
nictwa lub jego zawartości. Z wyjątkiem przypadków, 
dla których postanowiono inaczej, uwagi i ich kolejność 
są fakultatywne.

Ze względu na charakter uwag nie można ich wyliczyć 
wyczerpująco, można je jednak uporządkować według 
stref ISBD(M). Prócz uwag odnoszących się do tych 
stref występują również i takie, które dotyczą opisu 
wydawnictwa, ale nie odpowiadają żadnej ze stref 
ISBD(M).

Wzór Uwagi oddziela się od siebie kropką, spacją, kreską,
przestankowania spacją (. — ). Znaki te można pominąć lub zastąpić 

kropką, gdy każdą uwagę podaje się w osobnym wier
szu.
W uwagach zaleca się, w miarę możności, przestrzegać 
przestankowania ustalonego dla stref 1-5; na przykład 
tytuł oddziela się od oznaczenia autorstwa kreską ukoś
ną (/).

6.1 Uwagi dotyczące strefy tytułu i oznaczenia autorstwa

6.1.1 Uwagi dotyczące tytułu właściwego

6.1.1.1 Uwagi o tłumaczeniu
Uwaga o tłumaczeniu powinna być pierwszą uwagą 
przy opisywaniu tłumaczenia. Zazwyczaj będzie to ty-
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tuł dzieła przetłumaczonego. Jeżeli jednak wiadomo, że 
jest to tłumaczenie dzieła na podstawie określonego 
wydania z własnym tytułem, ten tytuł podaje się na 
pierwszym miejscu a po nim można podać tytuł dzieła 
oryginalnego.

Np. Tłumaczenie z: La muerta de Artemio Cruz 
Tłumaczenie z: Tajna Ostrova Kirin. Oryginał 

pt.: Five on Kirin Island again.

6.1.1.2 Inne uwagi dotyczące tytułu właściwego

Obejmują one uwagi zawierające informacje, skąd prze
jęto tytuł12, oraz uwagi podające odmiany tytułu i ty
tuł przetransliterowany.

Np. Tytuł okładkowy
Tytuł grzbietowy: Oliver!
Tytuł zlatynizowany: Zolotoi telenok 
Tłumaczenie tytułu: ...

6.1.2 Uwagi dotyczące tytułów równoległych i innych, a tak
że rodzaju, tematu, formy literackiej lub języka wy
dawnictwa

Na przykład można wyjątkowo podać w uwagach tytuły 
równoległe, inne tytuły lub dodatki do tytułu, zwłasz
cza gdy są one bardzo długie (zob. 1.2.1 i 1.2.5).

Np. Podtytuł: ...
Na drugiej stronie tytułowej: ...
Tekst w jęz. niemieckim
Równolegle tekst hiszpański i przekład an

gielski 
Dramat w 3 aktach

6.1.3 Uwagi dotyczące oznaczeń autorstwa

Obejmują one oznaczenia autorstwa przejęte spoza wy
dawnictwa (zob. 1.3.2), uwagi o odmianach nazw, uwa
gi o osobach lub ciałach zbiorowych związanych z dzie
łem, które jednak nie mogą być uwzględnione w opi
sie formalnym (ponieważ, na przykład, ich funkcja nie 
jest sprecyzowana, zob. 1.3.8) oraz uwagi odnoszące się; 
do osób i ciał zbiorowych związanych z poprzednimi 
wydaniami, ale nie z danym wydaniem.

u Jeżeli nie Jest to podstawowe źródło dla tytułu właściwego. (Przyp. tł.)
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Np. Przypisywane Jonathanowi Swiftowi 
Rysunki wykonał Gordon Davey 
Tłumaczone z niepublikowanego rękopisu au

tora
Pełna nazwa autora: Mignon Good Eberhart 
Oznaczenie autorstwa przejęte z odwrotnej 

strony karty tytułowej 
Poprzednio opublikowane pod nazwą autorską: 

Marion Watkyns 
U góry strony tytułowej: Dept, of Defence 
Poprzednie wydanie opracował Norman Smy- 

the

6.2 Uwagi dotyczące strefy wydania oraz historii bibliograficznej wy
dawnictwa

Obejmują one informacje o związku wydawnictwa 
z innymi wydawnictwami i innymi wydaniami, włącz
nie z danymi dotyczącymi podstawy przedruku.

Np. Drugie wydanie, London : Macmillan, 1938 
Oryginał: London : Collins, 1967 
Poprzednio opublikowane pt.: The players of 

Null-A, London : Dobson, 1970; oryginał 
pt.: The pawns of Null-A, New York : 
Street and Smith, 1948 

Nadbitka z: Physical review ; 2nd series, vol.
70, no. 5-6, September 1 & 15, 1946 

Przedruk faksymilowany. Oryginał: Boston : 
Houghton, Mifflin, 1881 

Przedruk faksymilowany z 4 wydania, Am
sterdam : s.n., 1670. Vol. 1, 2nd ed. Vol. 2, 
3rd ed. Vol. 3, 2nd ed.

6 3 Uwagi dotyczące strefy adresu wydawniczego

Obejmują one na przykład dane o innych nakładcach 
wydawnictwa oraz uwagi dotyczące odmiennych infor
macji o adresie wydawniczym.

Np. Opublikowane również w Kolombo przez Cey
lon University Press 

Oryginalny adres wydawniczy zakryty nalep
ką z napisem: Humanitas-Verlag, Zurich
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6.4 Uwagi dotyczące opisu zewnętrznego
Obejmują one dodatkowy opis wydawnictwa uzupeł
niający formalny opis zewnętrzny oraz oznaczenia od
noszące się do jego szczególnych właściwości fizycz
nych.

Np. Verso kart nie zadrukowane
Karty zadrukowane dwustronnie 
Woluminy numerowane: 1, 2A, 2B, 2C, 3 
Numeracja stron także 321-401 Wydawnictwo 

lużnokartkowe, aktualizowane corocznie 
Mapa na wklejce oprawy 
Ilustracje malowane ręcznie 
Drukowane na papierze...
Pierwsze 25 egzemplarzy oprawne w skórę

6.5 Uwagi dotyczące strefy serii wydawniczej
Obejmują one uwagi zawierające informacje o seriach, 
w których wydawnictwo poprzednio opublikowano, 
oraz uwagi o wydawcach (redaktorach) serii.

Np. Redaktor serii: ...

6.6 Uwagi nie dotyczące stref 1-5

6.6.1 Uwagi o dysertacji
Sporządza się je, gdy wydawnictwo nie stanowi części 
serii dysertacji lub gdy odpowiednia informacja nie zo
stała podana w tytule właściwym ani w innych tytu
łach.

Np. Thesis (M.A.) — John Hopkins University 
Poprzednio wydane jako dysertacja autora 

Ph.D. thesis, University of Birmingham

6.6.2 Liczba egzemplarzy jednego nakładu
Np. Wydrukowano 250 egzemplarzy

Wydanie obejmuje 20 sygnowanych i numero
wanych egzemplarzy

6.6.3 Uwagi o zawartości i tekstach dodatkowych

6.6.3.1 Uwagi o zawartości
Np. Zawiera: A  midsummer night’s dream. Hen

ry IV
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Zawiera: The homecoming / by Harold Pinter„ 
Chips with everything / by Arnold Wes
ker. Marching song / by John Whiting 

Obejmuje tekst Gaming Act 1913 
(Wydawnictwa w wielu woluminach zob. też s. 78)

6.6.3.2 Uwagi dotyczące tekstów dodatkowych
Obejmują one uwagi o bibliografiach, streszczeniach* 
indeksach itp.

Np. Bibliografia: s. 291
Wykaz filmów: s. 323-327 
Streszczenie angielskie: s. 143-146 
Zawiera indeks

7 STREFA ISBN, OPRAWY I CENY

Zawartość 7.1 Międzynarodowy znormalizowany numer książki
(International Standard Book Number — ISBN)

7.2 Oznaczenie oprawy
7.3 Cena

Wzór A. Strefę ISBN, oprawy i ceny poprzedza się kropką,,
przestankowania spacją, kreską, spacją (. — ).

B. Drugie i każde następne oznaczenie ISBN, oprawy 
i ceny poprzedza się kropką (.).

C. Oznaczenie oprawy poprzedza się spacją.

D. Cenę poprzedza się dwukropkiem (:).

Przykłady

. — ISBN oprawa : cena 

. — ISBN oprawa : cena. ISBN oprawa : cena 

. — ISBN : cena 

. — Oprawa : cena

7.1 Międzynarodowy znormalizowany numer książki (International 
Standard Book Number — ISBN)

7.1.1 ISBN jest pierwszym elementem tej strefy.

7.1.2 Międzynarodowy znormalizowany numer książki po
przedza się literami ISBN, między częściami stosuje 
się dywizy zgodnie z postanowieniem Międzynarodowej 
Normy ISO 2108.
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Np. ISBN 0-7131-1646-3 
ISBN 87-13-01633-4

7.1.3 ISBN powinien być uwzględniony, jeżeli jest znany.

7.1.4 Gdy ISBN jest w wydawnictwie wydrukowany błęd
nie, podaje się poprawny ISBN i dodaje w nawiasach 
okrągłych wyraz „poprawiony” lub jego odpowiednik 
w innych językach.

Np. ISBN 0-340-16427-1 (poprawiony)

7.2 Oznaczenie oprawy
7.2.1. Zwięzłe oznaczenie rodzaju oprawy wydawniczej jest

drugim elementem tej strefy. Można używać znormali
zowanych skrótów w języku danego ośrodka bibliogra
ficznego.

7.2.2 Uwzględnienie w opisie oznaczenia oprawy jest fakul
tatywne.

7.2.3 Gdy podaje się oznaczenie oprawy, występuje ono po 
ISBN, do którego się odnosi.

Np. ISBN 0-85020-025-3 Płótno 
ISBN 0-85020-024-5 Karton

7.3 Cena
7.3.1 Cena wydawnictwa, podana cyframi z odpowiednim 

symbolem waluty, jest trzecim elementem tej strefy. 
Używa się oficjalnych znormalizowanych symboli dla 
walut.

Np. ISBN 2-214-30608-0 : 90 F

7.3.2 Uwzględnienie w opisie ceny jest fakultatywne.

7.3.3 Uzupełnienia do ceny podaje się w nawiasach okrąg
łych.

Np. ISBN 0-85417-431-1 Karton : £1.00 (£0.50 
dla członków)

7.4 Więcej niż jeden ISBN
Gdy wydawnictwo ukazało się w kilku postaciach lub 
było opublikowane przez więcej niż jednego nakładcę 
i ma więcej niż jeden ISBN, podaje się poszczególne 
ISBN poprzedzone oznaczeniami oprawy i ceny lub na
zwami nakładców właściwych dla odpowiednich ISBN.
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Kolejne oznaczenia oddziela się kropką i spacją.
Np. ISBN 3-16-132561-3 brosch. : DM 13.00. ISBN 

3-16-13261-1 Hlw. : DM 17.00 
ISBN 91-7052-105-0 (Fritzes hovbokhandel) hf. 

: sv.kr. 4:90. ISBN 87-503-1408-4 (Statens 
Trykningskontor) hf. : d.kr.6,90

8 WYDAWNICTWO W WIELU WOLUMINACH

8.1 Opis dwupoziomowy

Polega on na podziale informacji opisowych na dwa poziomy. Pier
wszy poziom zawiera informacje, które są wspólne dla wszystkich 
woluminów wydawnictwa. Drugi poziom zawiera informacje odno
szące się do poszczególnych woluminów.

Na obu poziomach elementy opisu podaje się w tym samym po
rządku i z tymi samymi znakami przestankowymi, jak dla wy
dawnictw w jednym woluminie. Gdy tytuł woluminu poprzedzony 
jest jego numerem, te dwa elementy oddziela się dwukropkiem (:).

Przykład 

Element

1.1 Tytuł właściwy

1.2 Inne tytuły

1.3. Oznaczenie(a) 
autorstwa

2.1 Oznaczenie wy
dania

3.1 Miejsce wydania

3.2 Nakładca

3.3 Data wydania

3.4 Miejsce druku

3.5 Nazwa drukarza

4.1 Liczba wolumi
nów i/lub stron

11 Zamykającą datę dodaje się, gdy wszystkie woluminy są opublikowane i opisane. 
Liczby woluminów nie podaje się, dopóki całe wydawnictwo nie jest wydane i opisane.

Poziom całości 
wydawnictwa

The politics of change 
in Venezuela

: a joint study

/ edited by Frank 
Bonilla

. — 3rd ed.

. — Cambridge, Mass.; 
London

: M.I.T. Press

(Kingsport 

: Kingsport Press)
14

Poziom pojedynczego 
woluminu

Vol. 1 : A  strategy 
of research

/ illustrated by 
Joan Rice

. — 1967

. — XX, 394 s.
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4.2 Ilustracje

4.3 Format

: il., mapy

5 Seria

.— 24 cm

. — (Social change 
series)15

7.2 Oprawa

7.3 Cena

6 Uwagi 

7.1 ISBN

Zawiera indeks 

ISBN 0-091-32214-8 ISBN 0-091-32213-X

W pudełku 

: £7.00

Ta analiza daje w rezultacie następujący opis:
The politics of change in Venezuela : a joint study / edited 
by Frank Bonilla. — 3rd ed. — Cambridge, Mass. ; London : 
M.I.T. Press, 1967- (Kingsport : Kingsport Press). — 24 cm.
—  (Social change series). — ISBN 0-091-32214-8 
Vol. 1 : A  strategy of research / illustrated by Joan Rice. —  
1967. —-'XX, 394 s. : il., mapy. —

Zawiera indeks. — ISBN 0-091-32213-X W pudełku : £7.00

8.2 Odmienna metoda opisu materiałów towarzyszących wydanych w 
postaci woluminu
Metodę analogiczną do metody dwu poziomów można stosować dla 
materiałów towarzyszących wydanych w postaci woluminu (np. 
suplementy, atlasy itp. Zob. 4.4). W tym przypadku informacje do
tyczące głównego wydawnictwa podaje się na pierwszym poziomie, 
a informacje dotyczące materiałów towarzyszących podaje się na 
drugim poziomie.
Np. Solid geometry / by P.A. Caine. — London : Chatto and 

Windus, 1972. — 5, 35 s. : il. ; 21 cm. — (Patterns in ma
thematics). — ISBN 0-7010-0480-0 Kart. : £0.55.
Teacher’s book. — 1972. — V, 9 s. : il. ; 20 cm. — ISBN 
0-7010-0481-9 Kart. : £0,30 

Gdy materiały towarzyszące wydane w postaci woluminu opisuje 
się niezależnie od głównego wydawnictwa, informacje wspólne dla 
całości wydawnictwa podaje się na pierwszym poziomie.
Np. Solid geometry / by P.A. Caine. — London : Chatto and 

Windus. — (Patterns in mathematics)
Teacher’s book. — 1972. — V, 9 s. : il. ; 20 cm. — ISBN 
0-7010-0481-9 kart.’ : £0.30

15 Opisująu pojedynczy wolumin, który ma własny numer w obrębie serii, oznaczenie- 
serii podaje się na drugim poziomie.
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8.3 Wydawnictwo o różnych stopniach podziału
Gdy wydawnictwo ma więcej niż dwa stopnie podziału, można sto
sować jedną z następujących metod:
(1) Informacje podaje się na odpowiedniej liczbie poziomów.
Np. Sylloge of coins of the British Isles / British Academy. —

London : Oxford University Press.
18 : Royal collection of coins and medals, National Museum 

Copenhagen
Part 4 : Anglo-Saxon coins from Norman I and Anglo-Nor

man coins / by Georg Galster. —  1972. — XVIII, 116 s. 
: il. ; 26 cm. — Zawiera indeks. — ISBN 0-19-725927-8 
Płótno : ,£6.60

(2) Wszystkie informacje poza podanymi na pierwszym poziomie 
traktuje się jako odnoszące się do pojedynczego woluminu.

8.4 Opis nie zakończony
Wydawnictwo w wielu woluminach można opisać także odmienną 
metodą — tylko na jednym poziomie. Gdy poszczególne woluminy 
opisuje się osobno, nie można podać pewnych elementów, dopóki 
całość wydawnictwa nie będzie opisana. Takimi typowymi elemen
tami są końcowa data wydania i liczba woluminów. Elementy od
noszące się tylko do jednego woluminu mogą być podane w uwa
gach, według przyjętego sposobu ich przedstawiania.

U

Dla wydawnictwa analizowanego powyżej (8.1) metoda opisu nie 
zakończonego da w rezultacie następujący opis:

The politics of change in Venezuela : a joint study / edited 
by Frank Bonilla. — 3rd ed. — Cambridge, Mass. ; London 
: M.I.T. Press, 1967- (Kingsport : Kingsport Press). —  24 cm. 
— (Social change series)
Zawiera: Vol. 1 : A  strategy for research / illustrated by Joan 
Rice. — Zawiera indeks. — ISBN 0-091-32214-8 W pudełku

Powyższy opis będzie stanowił część pozycji, która powinna być 
uzupełniona, gdy będą znane dane dla drugiego i trzeciego wolu
minu.

PRZYKŁADY  

(opisy wydawnictw opublikowanych w Polsce)

1. Komputer dla wszystkich / Bogdan Miś. — Warszawa : „Iskry” , 1974.
— 212 s. : il. ; 17 cm. — (Zycie i Nowoczesność)
— Kart. : 10 zł
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2. Choroby nosa, gadła, krtani i ucha : Podręcznik dla średnich szkół 
medycznych / Maria Góralówna. — Wyd. 6 popr. i uzup. — War
szawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1974. — 303 s. : il. ; 21 cm 
Kart. : 20 zł

3. Literatura staroruska : Wiek XI-XVII : Antologia : Teksty / [Wybór i] 
oprać. Wiktor Jakubowski i Ryszard Łużny. — Wyd. 2. — Warszawa 
: Państw. Wydaw. Nauk., 1974. — 193 s. : 21 cm & Przypisy (55 s.) 
Tekst ros. oraz częśc. równoległy poi. i ros.

4. Administracja pod rządem prawa cywilnego : Z badań porównaw
czych nauki prawa administracyjnego =  [L’administration sous le re
gime du droit civil =  Recherche comparative sur la doctrine du droit 
administratif] / Jan Jeżewski. — Wrocław : Zakł. Nar. Im. Ossoliń
skich, 1974. — 186 s. ; 21 cm. — (Prace Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego : seria A; nr 164)
Kart. : 30 zł

5. Ścieżki kultury / Kaj Birket-Smith ; z ang. tł. Krystyna Evert-Vaedke 
i Tadeusz Evert mr red. nauk., przedm. i bibliogr. Zofia Sokolewicz. — 
Warszawa : „Wiedza Powszechna” , 1974. — 575 s., 32 k. tabl. : il., 
portr., tab. ; 21 cm
Tłumaczenie z: The paths of culture. Oryg. duń. pt.: Kulturens veje. 
Bibliografia s. 572-574 

P ł.: 70 zł
6. Problemy literatur orientalnych =  Problemy vostoinych literatur =  

Problems of oriental literatures : Materiały II międzynarodowego sym
pozjum, Warszawa-Kraków, 22-26 maja 1972 / [red. nauk. Witold Ty- 
loch], — Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1974. — 346 s. ; 24 cm 
U góry strony tytułowej: Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk 
Orientalistycznych. — Tekst ang., fr., niem. i ros. — Spis treści poi. 
i ros. Kart. : 90 zł

7. Embriologiczne aspekty toksykologii środowiska : Zależność między 
ochroną środowiska a zachowaniem gatunku z punktu widzenia em
briologii eksperymentalnej / Jan W. Dobrowolski. — [S.l. : s.n., 1974] 
([Warszawa] : Druk. Politech. Warsz.) — 5 s. ; 21 cm
Tyt. nagł.

8. Zadania i problemy z fizyki / Andrzej Hennel [i in.] — Warszawa : 
Państ. Wydaw. Nauk., 1974-. — 21 cm

T. 1 : Mechanika klasyczna i relatywistyczna. — 1974. — 254 s.
: il.
Kart.: 24 zł
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D ANUTA M USIOŁOWA  
TERESA SŁUŻAŁEK

PÓŁ WIEKU W SŁUŻBIE KULTURY I NAUKI POLSKIEJ

PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W  KATOW ICACH

W rozwoju kultury regionu śląskiego niemałą rolę odegrała Biblioteka 
Śląska, która w maju 1973 r. obchodziła swój „złoty jubileusz”1. Jubi
leusz to skromny w porównaniu z wielowiekowymi tradycjami księgo
zbiorów polskich, niepośledni jednak w grupie samoistnych bibliotek nau
kowych i szczególnie liczący się w dorobku kulturalnym naszego woje
wództwa. Dnia 23 maja 1973 r. z udziałem przedstawicieli władz partyj
nych i administracyjnych, jak również reprezentantów śląskiego środo
wiska naukowego i kulturalnego, nastąpiło otwarcie wystawy obrazują
cej dzieje i rozwój Biblioteki w minionym pięćdziesięcioleciu. Na wysta
wie tej zaprezentowano najciekawsze i najcenniejsze pozycje ze zbiorów 
bibliotecznych (rękopisy XVI-XIX w., inkunabuły, stare druki, druki 
unikalne, liczne litografie, ekslibrisy, stare mapy i atlasy). Pokazano rów
nież wydawnictwa Biblioteki oraz dokumenty dotyczące jej historii. Uzu
pełnieniem ekspozycji były liczne kolorowe plansze i wykresy obrazujące 
rozwój Biblioteki w zakresie gromadzenia księgozbioru i jego udostępnia
nia oraz kontaktów wymiennych z innymi placówkami w kraju i za gra
nicą. Obchody jubileuszowe uświetniło sympozjum popularnonaukowe na 
temat roli bibliotekarstwa w wielkoprzemysłowym środowisku robotni
czym, zorganizowane wspólnie ze Śląskim Instytutem Naukowym w Ka
towicach i Uniwersytetem Śląskim2. Podczas sympozjum nastąpiło uro
czyste wręczenie odznaczeń zasłużonym pracownikom Biblioteki.

W artykule niniejszym pragniemy przedstawić krótki zarys dziejów

i Wprawdzie 50-lecie Biblioteki minęło w 1972 r., ale uroczystości jubileuszowe, włączone 
do obchodów Roku Nauki Polskiej w woj. katowickim, odbyły się w 1973 r.

* Referaty wygłosili: doc. dr Andrzej Szefer — Pięćdziesiąt lat działalności Biblioteki 
Śląskiej w służbie regionu; dr Władysław Zieliński — Rola książki polskiej 1 czytelnictwa 
w procesie kształtowania świadomości narodowej na Górnym Śląsku na przełomie XIX 
i XX wieku; doc. dr Włodzimierz Goriszowski — Przegląd badań nad czytelnictwem na Śląsku 
oraz uwagi metodologiczne na temat tych badań; doc. dr Antoni Gładysz — Zadania biblio
tekarstwa i czytelnictwa robotniczego w świetle wymagań rewolucji naukowo-techniczne!; 
doc. dr Stanisław Siekierski — Czytelnictwo młodzieży pracującej w przemyśle.
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i podstawowe funkcje usługowe Biblioteki Śląskiej. Sądzimy, że w ten 
sposób przyczynimy się do szerszej popularyzacji tej placówki, której za
równo bogaty i ciekawy księgozbiór, jak i półwiekowe osiągnięcia nie są 
dostatecznie znane nawet w kręgach bibliotekarskich. Przykładem nie
znajomości struktury organizacyjnej Biblioteki Śląskiej może być fakt, 
że tak poważne wydawnictwo jak Encyklopedia wiedzy o książce umiesz
cza ją w grupie bibliotek parlamentarnych, mimo że tylko jej geneza 
i pierwszy etap działalności (do 1936 r.) wiążą się z Sejmem Śląskim.

Z DZIEJÓW BIBLIOTEKI

Biblioteka Śląska powstała w regionie, który w wyniku germanizacyj- 
nej polityki zaborcy został pozbawiony placówek naukowych i kultural
nych, a tym samym i dostępu do polskiej książki — ważnego czynnika 
w rozbudzaniu świadomości narodowej. Toteż w inicjatywie utworzenia 
w 1922 roku Biblioteki Sejmu Śląskiego należy dostrzec przede wszyst
kim wyraz hołdu i szacunku dla polskiego słowa, dla jego materialnego 
kształtu — polskiej książki. Powstanie Biblioteki wiąże się ściśle z po
wrotem Górnego Śląska do Polski i powołaniem w 1922 r. Sejmu Śląs
kiego, dla którego potrzeb zaczęto gromadzić niewielki, podręczny księ
gozbiór prawniczy. Ponieważ specjalistyczny księgozbiór prawno-admini
stracyjny stopniowo się rozrastał, obejmując wydawnictwa z innych dzie
dzin wiedzy (historia, literatura, nauki społeczno-ekonomiczne), a także 
wszelkie publikacje związane ze Śląskiem, Biblioteka mogła już wtedy 
służyć nie tylko posłom i pracownikom sejmowym, lecz również szero
kim kręgom czytelników — naukowcom, młodzieży, a przede wszystkim 
miłośnikom regionu.

Od początku swego istnienia do 1929 r. Biblioteka mieściła się wraz 
z Sejmem Śląskim w gmachu obecnej Państwowej Wyższej Szkoły Mu
zycznej w Katowicach, a w latach 1929 - 1933 w nowym gmachu Sejmu 
przy ul. Jagiellońskiej (obecnie siedziba Urzędu Wojewódzkiego) w za
adaptowanych pomieszczeniach biurowych. W 1934 r. zajęła część tzw. 
„Domu Oświatowego” przy ul. Francuskiej 12 (w którym mieści się do 
dnia dzisiejszego). W dwa lata później Sejm Śląski uznając dużą rangę 
Biblioteki przekształcił ją w samodzielną jednostkę organizacyjną. Pla
cówce nadano nazwę „Śląska Biblioteka Publiczna” . W tym samym roku 
uzyskała ona statut, określający jej nową strukturę organizacyjną i na
kładający obowiązek prowadzenia badań naukowych ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień śląskich.
' Już w tych latach, na skutek szybkiego wzrostu księgozbioru, pomiesz
czenia przy ul. Francuskiej okazały się niewystarczające; podjęto więc 
starania o budowę nowoczesnego gmachu specjalnie przystosowanego do
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celów bibliotecznych. Starania te przerwała wojna. W okresie okupacji 
Bibliotekę przyłączono do Biblioteki Krajowej (Oberschlesische Landes- 
bibliothek) w Bytomiu, a zbiory udostępniano jedynie Niemcom. Zarząd 
postawił sobie za cel propagandę kultury niemieckiej na terenach przy
łączonych do Rzeszy, czego wynikiem było wyłączenie ze zbiorów książek 
świadczących o polskości Ziemi Śląskiej.

Po wyzwoleniu Katowic, dnia 31 stycznia 1945 r. Biblioteka została 
przejęta przez władze polskie. Rozpoczął się trudny okres usuwania 
zniszczeń, zabezpieczania i porządkowania zbiorów. Uruchomiono naj
ważniejsze agendy: kancelarię, dział egzemplarza obowiązkowego, dział 
czasopism, czytelnię i wypożyczalnię. Podjęto prace nad odtworzeniem 
i opracowaniem katalogów i inwentarzy, które zaginęły w'czasie wojny. 
Stanowisko dyrektora objął ponownie dr Paweł Rybicki (pełnił tę funkcję 
również w latach 1936-1939), który został mianowany równocześnie peł
nomocnikiem akcji zabezpieczania i rewindykacji zbiorów. Akcja ta, 
dzięki ofiarnej pracy personelu, doprowadziła do odzyskania części wy
wiezionego przez okupanta księgozbioru i przejęcia bardziej wartościo
wych księgozbiorów podworskich i poniemieckich z terenu ówczesnego 
województwa śląsko-dąbrowskiego.

W okresie powojennym w działalności Biblioteki można wyróżnić kil
ka etapów. W latach 1946-1951 podlegała ona Ministerstwu Oświaty, a jej 
organizacja wewnętrzna oparta była na statucie z 1936 r. Stworzono 
w tym czasie komórkę informacyjną, wyodrębniono zbiory specjalne
i uruchomiono czytelnię w Bytomiu, gdzie ze względu na obszerne maga
zyny znalazły pomieszczenie pewne partie zbiorów.

Kolejny etap obejmuje lata 1951-1958. Biblioteka przejęta została pod 
zarząd Ministerstwa Kultury i Sztuki, otrzymała nową nazwę „Biblioteka 
Śląska” i uznana została za bibliotekę naukową. Na stanowisko dyrektora 
powołano doc. dra Jacka Koraszewskiego (1957-1969).

Dnia 1 stycznia 1959 r. w ramach decentralizacji Bibliotekę przejęło 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Nowy statut 
z 1960 r. rozszerzył znacznie zakres obowiązków Biblioteki, wynikających 
m. in. z konieczności zaspokajania potrzeb naukowych śląskiego środo
wiska uniwersyteckiego. W tym okresie zorganizowano Oddziały w By
tomiu i Cieszynie, urządzono własną introligatornię, uruchomiono agendy 
modernizujące prace (pracownię mikrofilmową i kserograficzną).

Lata ostatnie (IX 1969-IX 1972 — dyrektor dr Jan Kantyka, od 
X 1972 — dyrektor doc. dr Andrzej Szefer) stanowią okres znacznej sta
bilizacji i rozwoju Biblioteki. Przyczyniły się do tego zwiększone fundu
sze, wzrost liczby etatów, planowy i intensywny rozrost księgozbioru. 
W końcu 1973 r. rozwiązano jeden z najbardziej palących problemów, 
a mianowicie sprawę braku miejsc w czytelniach. Dzięki uzyskaniu do
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datkowych pomieszczeń w gmachu, do którego przeniesiono część księgo
zbioru, można było otworzyć nowe czytelnie: główną na 124 miejsca 
{uprzednio 49), czasopism na 45 miejsc (poprzednio 15), mikrofilmów na 
12 miejsc.

CHARAKTERYSTYKA KSIĘGOZBIORU

Księgozbiór Biblioteki narastał drogą kupna, darów, przejęcia zbiorów 
zabezpieczonych, wymiany i egzemplarza obowiązkowego (przyznanego 
po raz pierwszy w 1934 r. a obejmującego teren woj. śląskiego; od 1969 r. 
Biblioteka jako jedyna w województwie otrzymuje całość bieżącej pro
dukcji wydawniczej krajowej).

W pierwszym dziesięcioleciu istnienia Biblioteki nabywano całe księ
gozbiory należące do instytucji i osób prywatnych. Z poważniejszych na
bytków należy wymienić księgozbiory: Związku Przemysłowców Górni
czo-Hutniczych, Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku (ok. 10 000 wol.) 
oraz cenny zbiór bibliofila i dziennikarza śląskiego Konstantego Prusa 
(ok. 4000 wol.).

W okresie powojennym istotny wzrost zbiorów nastąpił w wyniku 
przejęcia dużych księgozbiorów zabezpieczonych, takich jak Biblioteka 
Krajowa w Bytomiu (ok. 68 000 wol.) oraz księgozbiorów podworskich: 
Lubomirskich, Oppersdorffów, Sanguszków, Schaffgotschów, Szembeków. 
Zabytkowym księgozbiorem zwróconym Bibliotece przez władze czecho
słowackie jest biblioteka Leopolda Jana Szersznika, znajdująca się w Od
dziale Zabytkowym w Cieszynie.

Tak więc, skromny początkowo księgozbiór prawniczy liczący w pierw
szym roku działalności Biblioteki około 1000 wol. przekształcił się w cią
gu pięćdziesięciolecia w bogaty ilościowo i jakościowo księgozbiór uni
wersalny, będący poważnym warsztatem pracy naukowej.

Systematyczne powiększanie się zbiorów w minionym półwieczu obra
zuje poniższa tabela:

Stan zbiorów

stan 
na dzień

ogółem 
w jednostkach 
obliczeniowych

w tym tomów 
czasopism

w  tym jedno
stek zbiorów 
specjalnych

31 X II 1938 103 796 brak danych brak danych
31 X II 1949 162 831 22 577 14261
31 X II 1960 418 646 33 649 42 499
31 X II 1970 664493 €3 053 58740
31 X II 1971 700 109 67 099 64248
31 X II 1972 732 597 71 806 67 986
31 X II 1973 773 819 76 953 72 788
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Na księgozbiór Biblioteki składają się podstawowe dzieła ze wszystkich 
dziedzin wiedzy (w wielu językach), ze szczególnym uwzględnieniem sile- 
siaków oraz piśmiennictwa z zakresu nauk społeczno-politycznych i eko
nomicznych. Od początku istnienia Biblioteki szczególnie pieczołowicie 
gromadzono wydawnictwa dotyczące Śląska i jego udziału w rozwoju 
kultury i gospodarki narodowej, tzw. silesiaca. Są to wszelkie druki 
(książki, broszury, czasopisma, mapy, rękopisy, ulotki itp.) o tematyce 
śląskiej, dzieła autorów śląskich, nawet jeśli treściowo nie dotyczą Śląska, 
oraz polonica śląskie, czyli druki polskie wydane na Śląsku w okresie, 
gdy ziemia ta nie należała do Polski. Systematyczny wzrost silesiaków 
ilustrują następujące dane: w 1930 r. — 3383 wol., w 1960 — 28 952 wol., 
w 1970 r. —  57 561 wol. W ostatnim dziesięcioleciu roczny przyrost wy
nosił średnio około 3000 wol. Zbiór ten należy do najbogatszych w Polsce 
i stanowi wartościowe źródło do badań nad regionem we wszystkich jego 
aspektach.

Struktura księgozbioru śląskiego jest bardzo zróżnicowana. Najcen
niejszą jego część stanowią czasopisma, które kompletowano bardzo sta
rannie, zdając sobie sprawę z ich znaczenia w propagowaniu polskości na 
Śląsku. Ze zbioru tego warto wymienić Tygodnik Polski wydawany w 
Pszczynie w latach 1845-1846 i Dziennik Górnośląski (Bytom 1848-1849). 
Z tego okresu pochodzi również najstarsze polskie czasopismo na Śląsku 
Cieszyńskim Tygodnik Cieszyński (1848-1851), przemianowane później na 
Gwiazdkę Cieszyńską (1851-1939). Przeznaczone głównie dla ludności 
wiejskiej Śląska Cieszyńskiego, odegrało poważną rolę w podtrzymywa
niu i budzeniu polskiej świadomości narodowej. Do jego współpracowni
ków należeli wybitni działacze i pisarze, tacy jak: Józefa Lompa, Jan 
Winkler, Józef Chociszewski, Józef Londzin, Paweł Zawada i in. Na uwa* 
gę zasługuje również redagowany przez Karola Miarkę Katolik (wycho
dzący nieprzerwanie w latach 1868-1931) — pismo polityczne występują
ce ze śmiałą obroną praw narodowościowych Polaków na Śląsku. Z prasy 
socjalistycznej na pierwszy plan wysuwa się organ PPS Gazeta Robotni
cza wydawana najpierw w Berlinie, potem w Katowicach (w latach 1891- 
-1949 z przerwą wojenną). Cennym przyczynkiem do badań nad dzieja
mi Śląska są druki ulotne dotyczące ważniejszych wydarzeń w życiu po
litycznym i społecznym tego regionu. Najliczniej reprezentowane są w 
tych zbiorach druki z okresu powstań i plebiscytu na Śląsku.

Szczególnie cenne dokumenty rękopiśmienne i drukowane Biblioteki 
Śląskiej gromadzi się, opracowuje oraz przechowuje w Dziale Zbiorów 
Specjalnych, który od wielu lat służy naukowcom i miłośnikom zabytko
wych ksiąg swymi materiałami do prac specjalistycznych z różnych dzie
dzin wiedzy. Kolekcję zbiorów specjalnych zapoczątkowała już Biblioteka 
Sejmu Śląskiego w 1922 r., ale wtedy gromadzono wyłącznie silesiaca —
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stare druki, rękopisy i wydawnictwa kartograficzne. Obecnie narastanie 
zbiorów specjalnych odbywa się drogą zwyczajową (zakupy, dary, wy
miana) i obejmuje następujące kategorie: rękopisy, stare druki z inkuna
bułami, zbiory kartograficzne, muzyczne, graficzne, mikrofilmy, doku
menty życia społecznego (afisze, plakaty, druki ulotne itp.), cimelia.

Spośród 1300 rękopisów Biblioteki, z których każdy jest egzemplarzem 
unikalnym, do najstarszych należą pergaminowe akta kupna (z 1313, 1315, 
1317 r.) sporządzone przez notariuszy włoskich. Z ciekawszych poloników 
rękopiśmiennych na uwagę zasługują XV-wieczny odpis tzw. „szkolny” 
dzieła Wincentego Kadłubka Cronica Polonorum, używanego wówczas 
jako podręcznik do nauki historii, oraz odpis z drugiej połowy XVI wieku 
pierwszego wydanego w języku polskim kompendium prawniczego Usta
wy prawa polskiego dla pamięci krótko napisane, powstałego i rozpo
wszechnianego na Śląsku. Z końca XV wieku pochodzi wyjątkowej war
tości zabytek rękopiśmienny tzw. „Miscellanea astrologica et alchymica” , 
zakupiony przez Bibliotekę w 1938 r. w antykwariacie wiedeńskim. Jest 
to ilustrowany kolorowymi rysunkami zbiór traktatów i wykładów ów
czesnych uczonych Akademii Krakowskiej, zawierający m. in. pisma 
Jana z Głogowa.

Do najcenniejszych rękopisów muzycznych Biblioteki należy pokaźny 
w rozmiarach, pergaminowy, bogato iluminowany gradual maryjny w 
oprawie oznaczonej datą 1526. Znany jako Officia de Beata Maria Virgine, 
przechowywany w Oddziale Zabytkowym Biblioteki w Cieszynie stanowi 
część graduału tynieckiego, którego trzy inne tomy są w posiadaniu Mu
zeum Diecezjalnego w Tarnowie. Liczba zachowanych sekwencji (317) 
stawia cały ten zabytek w czołówce kodeksów europejskich. Tom prze
chowywany w Cieszynie zawiera 89 sekwencji kościelnych, w tym także 
jeden z najstarszych zapisów nutowych i tekst Bogurodzicy.

Mówiąc o najstarszych rękopisach Biblioteki wspomnieć trzeba o trzech 
zabytkach cerkiewno-słowiańskich, którymi ostatnio zainteresował się In
stytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w celu wyko
rzystania ich do badań językowych. Są to: „Ewangeliarz ruski” (XV- 
XVI w.), Apostoł rękopisny (pocz. XV w.) i niedawno zakupiona księga 
liturgiczna bizantyńsko-słowiańska tzw. Oktoich, którego cechy językowe 
wskazują na XIV-wieczne pochodzenie. Na uwagę zasługuje także rękopis 
z drugiej połowy XVI w. pisany w języku czeskim: Weypisz a weytah 
niekterych Artykuluw, swobod zemśkych Markrabstwj Morawskeho (sygn. 
R. 385 I). Innym ciekawym zabytkiem jest rękopis Krzysztofa Manliusa 
poety i historyka łużyckiego, zm. w Pradze w 1575 r., Commentariorum 
Refrum Lusatiarum Libri V I (sygn. R. 32 IV). Egzemplarz ten, zakupiony 
w 1935 r. w antykwariacie wiedeńskim, posiada piękny superekslibris 
i wyjątkowo dużych rozmiarów ekslibris Ferdynanda Hoffmana, znanego
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kolekcjonera literatury reformacyjnej, którego cenne zbiory przechowuje 
Biblioteka Uniwersytecka w Ołomuńcu.

Ponieważ do zadań szczególnych Biblioteki Śląskiej od początku jej 
istnienia należy gromadzenie całokształtu piśmiennictwa dotyczącego na
szego regionu, stąd także w omawianych zbiorach przewaga dokumentów 
śląskich i ze Śląskiem związanych. Najstarszym silesiakiem pisanym w 
całości w języku polskim jest księga cechowa miasta Woźniki w powiecie 
lublinieckim z lat 1632-1740. Dużą wartość dla badań i opracowań histo
rycznych stanowią rękopiśmienne materiały do dziejów regionów, miej
scowości, instytucji i stowarzyszeń.

Zupełnie wyjątkową pozycję zajmuje Archiwum Konstantego Zales
kiego, dotyczące spraw Wielkiej Emigracji we Francji i Anglii. Z tego 
zespołu opublikowano w wydawnictwach Biblioteki Śląskiej 24 nieznane 
listy Joachima Lelewela z lat 1831-18463, skierowane do działaczy emi
gracyjnych.

Obok materiałów rękopiśmiennych Biblioteka szczyci się także posia
daniem zabytkowego zbioru inkunabułów i starych druków, wśród któ
rych znajduje się wiele pozycji unikalnych, często nie notowanych przez 
bibliografie; w tym także liczne, rzadkie druki śląskie. Oprócz poloników 
tłoczonych w najstarszych oficynach w kraju (u Hallera, Wietora, Ungle- 
ra, Łazarza Andrysowica, Piotrkowczyka, Szarfenbergów) ozdobą księgo
zbioru są dzieła pochodzące ze słynnych niegdyś drukarń europejskich 
w Bazylei, Antwerpii, Moguncji, Wenecji, Lejdzie i Amsterdamie. Księ
gozbiór ten pod koniec 1973 r. liczył 23 799 woluminów. Ten pokaźny 
ilościowo zbiór narastał w latach 1945-1973 (w 1945 r. po stratach wojen
nych wynosił 914 pozycji) drogą kupna, darów i wymiany, a głównie 
poprzez włączenie księgozbioru gimnazjum w Nysie i kilku bibliotek 
podworskich; w związku z tym nie stanowi on jednolitej całości ani pod 
względem proweniencji, ani pod względem treści (obejmuje dzieła z za
kresu humanistyki, matematyki, medycyny, teologii, prawa, polityki, filo
zofii i in.).

Polityka gromadzenia starych druków sprowadza się obecnie do uzu
pełniania posiadanego zbioru poloników, silesiaków oraz wydawnictw
o charakterze źródłowym (historycznych, ekonomicznych, prawniczych), 
a także do nabywania druków znanych oficyn (Plantinów, Moretów, Elze- 
wirów, Aldusa Manutiusa i in.), które są niezbędne dla celów dydak
tycznych.

Małą, ale wyjątkowo cenną grupę w powojennych nabytkach Biblio
teki stanowią inkunabuły (40 poz.), z których trzy reprezentują jedyne 
egzemplarze zachowane w zbiorach polskich. Są to: Jan XXI papież: De

8 J. L e l e w e l :  Nieznane listy ... z lat 1831-1846. Wyd. Janina Berger-Mayerowa. Katowi
ce 1961, 73 s.
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syncategorematibus (Lipsk 1500); Persius Aulus Placcus: Satirae (Wenecja 
1494); Vocabularius latino-germanicus (Strasburg 1478).

Wśród osobliwości zbiorów specjalnych na uwagę zasługuje inkunabuł 
polski Franciszka Plateanusa Opus restitutionum, drukowany przez naj
starszego typografa krakowskiego Kaspra Straubego w 1475 r. Inkunabuł 
ten jest jednocześnie dobrze zachowanym egzemplarzem tzw. „księgi łań
cuchowej” (liber catenatus). Z inkunabułów obcych największą wartość 
poznawczą posiada sławna „Kronika świata” (Liber chronicarum) Hart- 
manna Schedla, wydana w 1493 r. w Norymberdze u Antoniego Koberge- 
ra. Biblioteka nabyła dzieło Schedla w 1959 r. od nieżyjącego już dzisiaj 
Brunona Konczakowskiego, znanego bibliofila i właściciela zbiorów mu
zealnych w Cieszynie. Egzemplarz zachowany jest bardzo dobrze, posia
da oryginalną oprawę z epoki. Okładki z desek obciągnięte cielęcą skórą 
mają piękne ornamenty roślinne, wykonane ślepymi tłokami i radełkami. 
Ta najbogaciej ilustrowana książka XV w. (1809 drzeworytów) zawiera 
m. in. pierwsze widoki Krakowa, Wrocławia, Nysy, Pragi, Rzymu, wyko
nane na podstawie rysunków z natury. Dzieło Schedla związane jest z Pol
ską nie tylko poprzez wyobrażenia polskich miast, ale także przez opisy 
naszego kraju i naszych dziejów. „Kronika świata” udostępniana na wy
stawach i pokazach, po przeszło 480 latach służy wciąż udokumentowaniu 
wspaniałej sztuki drukarskiej i książkowej kultury europejskiej minio
nych wieków.

Do unikatów Biblioteki należy Psałterz Jana Kochanowskiego, wydany 
w Krakowie w 1606 r. (drugi taki sam egzemplarz spłonął w czasie wojny 
w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w Warszawie). Z pozycji unikatowych 
na skalę europejską należy wymienić dzieło: A pronouncing dictionary of 
the English language (London 1796). Do rzadkości bibliofilskich należy nie
wielkie rozmiarami dzieło Mikołaja Kopernika: De lateribus et angulis 
triangulorum wydane w Wittenberdze w 1542 r. i stanowiące część pierw
szej księgi jego dzieła De revolutionibus... Ostatnio Biblioteka nabyła 
pierwsze kompletne wydanie dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego
O poprawie Rzeczypospolitej z 1554 r., które ze względów cenzuralnych 
ukazało się poza granicami Polski, w Bazylei.

Ale nie tylko te „osobliwości” określają istotę i wartość zbiorów spec
jalnych Biblioteki. Badacz literatury i kultury polskiej znajdzie w kata
logach starych druków wiele wybitnych nazwisk z epoki renesansu, ba
roku i oświecenia. Miłośnicy górnictwa i hutnictwa odnajdą dzieła Geor- 
giusa Agricoli i Łazarza Erckera, zawierające drzeworytowe ilustracje 
technicznych urządzeń kopalń i hut. Historycy natrafić tu mogą na wiele 
cennych źródeł do dziejów naszego regionu.

Pod opieką Działu Zbiorów Specjalnych znajdują się także wartościo
we wydawnictwa kartograficzne (ok. 6000 jednostek), wśród których na
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szczególną uwagę zasługują atlasy znanych kartografów i słynnych ofi
cyn wydawniczych z XVI, XVII i XVIII w., takich jak: G. Mercator, 
A. Orteliusz, W. i J. Blaeuve, H. Hondiusz, J. Jansson, J. B. Homann i in. 
Do cenniejszych zabytków należy: Ptolemeusza Opera geographia (Bazy- 
lea 1541), Munstera Cosmographia (Bazylea 1544), Orteliusza Theatrum 
orbis terrarum (Antwerpia 1574). W grupie poloników na wyróżnienie za
sługują: różne wydania mapy Wacława Grodeckiego, atlasy Jabłonowskie
go, Lelewela, Romera i in. Równie cennym egzemplarzem jest pierwsza 
szczegółowa mapa Polski Carte de la Pólogne, wydana przez znanego kar
tografa włoskiego Rizzi-Zannoniego w 1772 r. w Londynie. Szczególną 
wartość dla badań regionalnych przedstawia bogata kolekcja silesiaków 
kartograficznych, wśród których wymienić trzeba kilka wydań najstar
szej mapy Śląska Marcina Helwiga z XVI w. oraz pierwszy atlas Śląska 
(Atlas Silesiae) Wielanda-Schubarta wydany przez Homanna w 1750 r. 
Warto również podkreślić, że Biblioteka posiada najbogatszy w Polsce 
zbiór plebiscytoriów kartograficznych.

Materiały ikonograficzne przechowywane w Dziale Zbiorów Specjal
nych (obejmujące grafikę oryginalną, wydawnictwa bogato ilustrowane 
i fotografie) liczyły pod koniec 1973 r. około 4500 jednostek. Najcenniej
szą grupę stanowi tu grafika oryginalna związana z regionem tematycznie 
lub przez twórców śląskich. Biblioteka posiada m. in. teki drzeworytowe 
i ryciny luźne znanego śląskiego grafika Pawła Stellera, prace Edwarda 
Grabowskiego, Władysława Zakrzewskiego. Osobną pozycję w tej grupie 
zajmują albumy karykatur Kocyndra i Karykatury wyborcze 1928 Stani
sława Ligonia artysty i folklorysty śląskiego, którego twórczość stanowi 
również dokument historyczny.

Wśród małych form graficznych, do których należy ekslibris, na wy
różnienie zasługują znaki książkowe autorstwa Edwarda Grabowskiego, 
Rudolfa Mękickiego, Aliny Kalczyńskiej, Wojciecha Jakubowskiego.

Skromna kolekcja fotografii obejmuje głównie materiały tematycznie 
śląskie (dzieje Śląska po plebiscycie, śląskie kopalnie i huty, unikalne 
zdjęcia Katowic z okresu międzywojennego i z czasów I wojny świato
wej itp.).

Początki zbiorów muzycznych w Bibliotece Śląskiej sięgają jeszcze 
czasów przedwojennych, jednakże szybki i znaczny ich rozrost datuje się 
dopiero od 1947 r. Obecnie liczą one około 4700 jednostek ewidencyjnych.

Spośród około 240 rękopisów muzycznych na uwagę zasługują auto
grafy Adama Miincheimera, Józefa Wieniawskiego, Adama Sołtysa, Lu
domira Różyckiego oraz Otto Nicolaia, Antona Rubinsteina, Pietro Mas- 
cagni’ego.

Druki muzyczne przechowywane w Dziale Zbiorów Specjalnych Bi
blioteki Śląskiej to liczne dziewiętnastowieczne wydania poloników z ofi
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cyn warszawskich, wileńskich i lwowskich, a także cenne edycje silesia- 
ków, głównie śpiewników ze znanych drukarń w Mikołowie, Bytomiu, 
Cieszynie i Wrocławiu. Sporą grupę w omawianym zbiorze stanowią dzie
ła współczesnych kompozytorów polskich: Witolda Lutosławskiego, Ta
deusza Bairda, Krzysztofa Pendereckiego, Edwarda Bogusławskiego, Hen
ryka Góreckiego i in.

Oprócz omówionych pokrótce zespołów posiadających często dużą war
tość zabytkową Biblioteka Śląska gromadzi tzw. dokumenty życia spo
łecznego (ok. 50 000 jednostek), a wiele cennych obiektów bibliotecznych 
udostępnia także w postaci mikrofilmów.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I SŁUŻBA INFORMACYJNA

Z bogatych zasobów Biblioteki Śląskiej korzystają nie tylko czytelnicy 
indywidualni, lecz również placówki naukowe, zakłady przemysłowe, or
ganizacje społeczne itp.

Zbiory są udostępniane na miejscu w pięciu czytelniach katowickich 
(głównej, śląskiej, czasopism, zbiorów specjalnych i mikrofilmów) oraz 
w czytelniach w Bytomiu i Cieszynie.

Dwie wypożyczalnie (miejscowa i międzybiblioteczna) wypożyczają 
książki do domu lub — w razie potrzeby — sprowadzają poszukiwane 
przez czytelników wydawnictwa z innych bibliotek, tak krajowych jak 
i zagranicznych.

Wzrost odwiedzin czytelniczych i ilość udostępnianych zbiorów ilu
struje poniższa tabela:

Udostępnianie zbiorów

stan

na dzień ników

zarejestro- udostępnio-
wanych czytel- nych wolumi

nów

31 X II 1938 849 19185
31 X II 1949 3 088 41 418
31 X II 1960 5 668 151 630
31 X II 1970 9 405 153 394
31 X II 1971 9 433 157 530
31 X II 1972 10 901 162 159
31 X II 1973 11 483 223 072

W ostatnich latach wprowadzono dodatkowo nowoczesne formy udo
stępniania, wykonując na zamówienie czytelników mikrofilmy, fotore- 
produkcje oraz odbitki kserograficzne.

Z działalnością usługową Biblioteki nierozerwalnie łączą się prace 
informacyjne. Służba informacyjna udziela zainteresowanym osobom
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i instytucjom informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych 
w  formie bezpośredniej, telefonicznej i pisemnej.

Stały ich wzrost ilustrują następujące dane: w 1949 r. udzielono 2703 
informacje, w 1970 ponad 10 000, w 1973 r. informacje i wskazówki me
todyczne przekroczyły liczbę 17 000.

W zakres usług wchodzi również opracowywanie pisemnych zestawień 
bibliograficznych dla instytucji krajowych, zagranicznych a także dla od
biorców indywidualnych.

Do obowiązków statutowych Biblioteki należy również propaganda 
książki i czytelnictwa poprzez wystawy. Wszystkie ważniejsze rocznice, 
wydarzenia kulturalne, polityczne i społeczne znajdują odbicie w ekspo
zycjach organizowanych przez Bibliotekę. Eksponaty czerpie się ze wszy
stkich rodzajów zbiorów bibliotecznych. Niejednokrotnie Biblioteka jest 
współautorem wystaw urządzanych przez inne instytucje (opracowuje 
scenariusze, przewodniki, wypożycza eksponaty).

Kilka przytoczonych tematów wystaw zorientuje czytelnika w ich te
matyce: Postępowe tradycje nauki i kultury polskiej, Stare druki w zbio
rach Biblioteki Śląskiej, Mapy i atlasy XV—XX w., Międzynarodowa Le
ninowska nagroda pokoju w literaturze i sztuce, Kobieta w muzyce.

W wystawach o tematyce ogólnej Biblioteka uwzględnia zawsze, o ile 
to jest możliwe, problematykę śląską (np. mapy śląskie, druki śląskie).

Spośród ekspozycji poświęconych wyłącznie problematyce regionu na 
uwagę zasługują następujące tematy: Słowo polskie na Śląsku, Dorobek 
wydawniczy wyższych uczelni województwa katowickiego w PRL, Prasa 
województwa katowickiego w służbie społeczeństwa i socjalizmu, Zawsze 
wierni Ojczyźnie — powstania śląskie w dokumentach i literaturze (wy
stawa zorganizowana wspólnie z Biblioteką Narodową w Warszawie 
z okazji 50 rocznicy powstań śląskich). Szczegółowe sprawozdania z wy
staw umieszczane są stale na łamach Biuletynu Informacyjnego Biblioteki 
Śląskiej.

Ta żywa działalność Biblioteki znajduje oddźwięk w prasie w postaci 
recenzji i notatek, a spotyka się zawsze z dużym zainteresowaniem ze 
strony społeczeństwa śląskiego.

Prócz wystaw i pokazów Biblioteka propaguje czytelnictwo poprzez 
pogadanki dla młodzieży szkolnej i akademickiej, połączone ze zwiedza
niem Biblioteki i wykładami na temat jej zasobów i dziejów.

PRACE BIBLIOGRAFICZNE I BIBLIOTEKOZNAWCZE

Obok tradycyjnych funkcji do zadań Biblioteki, nakreślonych w jej 
kolejnych statutach, należy inicjowanie, prowadzenie i publikowanie prac 
z  zakresu bibliografii i bibliotekoznawstwa, ze szczególnym uwzględnię-
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niem zagadnień śląskich, a także współudział w pracach w wyżej wymie
nionym zakresie podejmowanych przez inne placówki naukowe.

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw w tym zakresie w minio
nym półwieczu. Ważnym bezsprzecznie przedsięwzięciem było opracowy
wanie w okresie międzywojennym Wykazu Literatury Bieżącej o Śląsku 
Bibliografia ta miała nie tylko ułatwić badania nad Śląskiem, lecz także 
spełnić zadania polityczne: ukazać wkład Śląska w rozwój polskiej nauki
i kultury oraz jego związek z Macierzą, tendencyjnie pomijany przez 
bibliografie niemieckie. Nawiązaniem do Wykazu, a jednocześnie reali
zacją postulatu wysuniętego na konferencji poświęconej zagadnieniom 
koordynacji prac nad bibliografią ziem zachodnich, jest opracowywana 
w Dziale Bibliograficzno-Informacyjnym Biblioteki Bibliografia Śląskas, 
która ukazuje się jako wydawnictwo ciągłe od 1963 roku. Do 1973 r. opu
blikowano dziewięć roczników za lata 1960-1968. Prace nad następnymi 
rocznikami prowadzone są bieżąco. Publikacja ta rejestruje piśmiennic
two dotyczące Śląska w granicach historycznych, uwzględnia więc rów
nież część Śląska należącą do Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. 
Bibliografia uwzględnia piśmiennictwo o Śląsku ze wszystkich dziedzin 
wiedzy i życia, takich jak historia, zagadnienia gospodarcze, społeczne, 
kulturalne itp. Prócz książek obejmuje również artykuły z czasopism nau
kowych, popularnonaukowych i ze śląskiej prasy lokalnej. Przeciętna 
liczba wykorzystanych w jednym roczniku czasopism wynosi 350, w tym 
około 40 obcych (głównie czeskich oraz z NRD i RFN). Materiały zbiera
ne są metodą autopsji, wykorzystuje się jedynie bibliografie narodowe 
jako źródła pomocnicze.

Wśród prac Biblioteki na uwagę zasługuje również kwartalnik (obec
nie rocznik) pod nazwą Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej®, na 
którego treść składają się informacje o działalności Biblioteki, przyczynki 
do charakterystyki jej zbiorów, dzieje innych bibliotek z terenu woje
wództwa katowickiego, artykuły poświęcone dziejom książki polskiej na 
Śląsku.

Z okazji pięćdziesięciolecia przygotowano dwie publikacje: księgę pa
miątkową7 i informator o Bibliotece8. Na treść księgi złożyły się artykuły 
przedstawiające historię Biblioteki w minionym półwieczu, dzieje jej księ
gozbioru i omówienie poszczególnych funkcji. Wartość księgi podnoszą 
starannie opracowane materiały informacyjno-pomocnicze, a mianowicie 
selekcyjna bibliografia wydawnictw dotyczących historii i działalności 
Biblioteki oraz indeksy.

t Wykaz Literatury Bieżącj o Śląsku. [Kwart.] Red. Jacek Koraszewski. Katowice 1935 
R 1-1939 R 5

« Bibliografia Śląska. Katowice 1960 — „  .
• Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej. [Kwart.] Katowice 1956 R. 1 —
» Biblioteka Śląska 1922-1972. Red. Jan Kantyka. Katowice 1973, 330 s. m „
* Biblioteka Śląska. Informator dla czytelników. Oprać. D. Musiołowa, T. Słuzałek. Ka

towice 1973, 87 S.
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Drugą publikacją, opracowaną z myślą o szerokich rzeszach czytelni
ków, jest popularny informator, omawiający m. in. podstawowe komórki 
Biblioteki.

Osobną grupę publikacji stanowią opracowania materiałów i źródeł 
rękopiśmiennych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Opra
cowania te dotyczą m. in. H. Kołłątaja, J. Lelewela, A. Mickiewicza
i W. A. Mozarta. Na podstawie starych druków znajdujących się w zbio
rach Biblioteki publikowano również uzupełnienia do Bibliografii pol
skiej Estreicherów.

WSPÓŁPRACA Z INNYM I PLACÓW KAM I NAUKOW YM I

W rozwoju Biblioteki i jej księgozbioru nie można pominąć tak istot
nego czynnika, jakim jest współpraca z innymi placówkami w celu wy
miany materiałów bibliotecznych i wzajemnych doświadczeń.

Przed rokiem 1939 Biblioteka Śląska nie prowadziła wymiany ani 
z instytucjami krajowymi, ani z zagranicznymi. Zorganizowaną .akcją 
wymienną z zagranicą rozpoczęto dopiero w 1952 r., a pierwszymi jej 
partnerami były: Instytut Bibliograficzny w Sofii, Biblioteka im. Lenina 
w Moskwie, Państwowa Biblioteka Publiczna im. Sałtykowa-Szczedrina 
w Leningradzie, Państwowa Biblioteka Akademii Nauk w Kijowie.

Najbardziej ożywione kontakty łączą Bibliotekę Śląską z wieloma 
czeskimi placówkami naukowymi (m. in. z Państwową Biblioteką Nauko
wą w Ostrawie, Państwową Biblioteką Naukową w Ołomuńcu, Państwo
wą i Uniwersytecką Biblioteką w Pradze, Macierzą Słowacką w Marti
nie). Pomyślnie rozwijająca się współpraca z Instytutem Śląskim w Opa
wie (oraz ze związaną z nim organizacyjnie Śląską Biblioteką Naukową) 
ma dla wzbogacenia zbiorów naszej instytucji duże znaczenie, ponieważ 
Biblioteka w Opawie (podobnie jak Biblioteka w Katowicach) dysponuje 
poważnym zasobem druków śląskich.

Z innych ośrodków zagranicznych, z którymi Biblioteka Śląska utrzy
muje kontakty wymienne, warto przytoczyć kilka wybranych: Biblioteka 
Kongresu w Waszyngtonie, Biblioteka Muzeum Brytyjskiego w Londy
nie, Niemiecka Biblioteka Państwowa w Berlinie.

Z każdym rokiem zwiększa się intensywność wymiany krajowej i mię
dzynarodowej. Do Biblioteki wpływają obecnie druki zwarte i czasopisma 
z 67 bibliotek i innych instytucji krajowych oraz od 41 partnerów zagra
nicznych. Ogółem, w ramach wymiany w latach 1951-1973 wpłynęły 
12 702 woluminy.

Inną formą współpracy Biblioteki Śląskiej z placówkami naukowymi 
jest udział w pracach bibliograficznych i bibliotekoznawczych podejmo
wanych przez te ośrodki.
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Najwcześniejsze i bardzo ścisłe związki łączą Bibliotekę ze Śląskim 
Instytutem Naukowym w Katowicach; na szczególną uwagę zasługują tu 
wspólne poczynania w zakresie bibliografii. Wspomnieć trzeba o udziale 
pracowników Biblioteki w pracach komisji działających przy Śląskim 
Instytucie Naukowym, jak również w zbieraniu materiałów do Śląskiej 
Kartoteki Biograficznej.

Od 1954 r. datuje się współpraca z Komisją Bibliografii i Biblioteko
znawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Na posiedzeniach Ko
misji pracownicy Biblioteki wygłosili w latach 1954-1971 25 odczytów, 
stanowiących głównie przyczynki do charakterystyki zbiorów Biblioteki 
.Śląskiej lub do dziejów książki na Śląsku.

Na odnotowanie zasługuje także udział Biblioteki w pracach nad cen
tralnymi katalogami przygotowywanymi przez inne ośrodki (wykonano 
■ok. 46 000 opisów).

*

* *

W krótkim zarysie nie sposób omówić wszystkich poczynań i osiągnięć 
Biblioteki w minionym pięćdziesięcioleciu. Placówka nasza dobrze zasłu
żyła się Ziemi Śląskiej, czego wyrazem było przyznanie jej w 1969 r. na
grody wojewódzkiej „za całokształt osiągnięć naukowo-badawczych i bi
bliograficznych” oraz w roku jubileuszowym Złotej Odznaki „Zasłużone
mu w Rozwoju Województwa Katowickiego” .

Dziś, w dobie rewolucji naukowo-technicznej, kiedy nieustannie 
wzrasta znaczenie oraz funkcja bibliotek, Biblioteka Śląska staje się nie
zbędnym warsztatem pracy naukowej i aktywnie uczestniczy w kształ
towaniu nowoczesnego, socjalistycznego modelu życia kulturalnego na 
Śląsku.

DANUTA MUSIOŁOWA, TERESA SŁUŹAŁEK

HALF A  CENTURY IN  THE SERVICE OF POLISH CULTURE  
AND SCIENCE

THE FIFTIETH ANNIVERSARY OF THE SILESIAN LIBRARY IN  KATOWICE

After a short account of celebrations connected with the fiftieth anniversary 
of the Library, an outline of its history is presented followed by a description of 
Library collections. Particular attention as given to old periodicals and to col
lections of manuscripts, old prints, cartographic publications and iconographic 
material. Various form of the Library activities are presented such as: making 
accessible its collections applying modern forms of access, information activity, 
organisation of exhibitions, of lectures for the young people, visits to the Library. 
The Library carries on and publishes various works from the field of bibliography 
and the library science with special emphasis given to Silesian problems. The 
Library cooperates with many Polish and foreign institutions in mutual exchange 
of library material and experience. The Silesian Library is one of the most impor
tant cultural institutions in Silesia.
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PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1975 1

HISTORIA KSIĄŻKI

H e l e n a  S z w e j k o w s k a :  Wybrane zagadnienia z dziejów książki X IX -X X  
wieku. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 1972, 122 s.

W  związku z realizowanym w  Polsce uniwersyteckim kształceniem biblioteka
rzy odczuwa się brak odpowiednich podręczników akademickich. Dotyczyło to m. in. 
historii książki. W  chwili obecnej sytuacja na tym polu jest znacznie lepsza, a szcze
gólna w  tym zasługa Heleny Szwejkowskiej, która opracowała podręcznik historii 
książki drukowanej do końca XVIII wieku1 oraz —  przy współpracy z Karolem 
Głombiowskim —  dzieje książki w  starożytności i średniowieczu2. Realizując kon
sekwentnie podjętą przed laty inicjatywę, wydała ostatnio opracowanie dotyczące 
dziejów książki X IX -X X  wieku; ma ono formę skryptu przeznaczonego dla stu
dentów Studium Zaocznego Instytutu Bibliotekoznawstwa w  Uniwersytecie W ro
cławskim.

Tytuł skryptu Wybrane zagadnienia z dziejów książki X IX -X X  wieku sugeruje, 
że autorka nie zamierzała opracować pełnego kompendium dziejów książki wskaza
nego w  tytule okresu. Że tak nie jest, że autorka —  podobnie jak w  poprzednich 
podręcznikach —  trzyma się konsekwentnie zarysowanej koncepcji dziejów książki, 
świadczy przegląd treści skryptu, w  której na plan pierwszy wysunięty jest pro
blem rozwoju estetyki książki, a następnie —  procesy przemian technicznych w  
zakresie produkcji książki.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w  problematykę. Autorka wskazuje 
na wzajemne uwarunkowania pomiędzy rozwojem nauki i literatury a rozwojem 
sztuki drukarskiej w  pierwszej połowie X IX  wieku. W  rezultacie powstania wiel
kiego przemysłu produkującego książkę druk stał się tylko środkiem do szybkiego 
powielania tekstów przy równocześnie niskim stanie estetycznym wydawnictw. 
Innym zjawiskiem przyczyniającym się do rozwoju techniki drukarskiej był olbrzy
mi rozrost czasopism, które w  szybkim tempie zdystansowały pod względem iloś
ciowym książkę.

Rozdział drugi obrazuje postęp techniczny w  przemyśle drukarskim, który po
szedł w  dwóch kierunkach: wprowadzania usprawnień mechanicznych oraz stoso
wania metod chemigraficznych. Autorka słusznie pomija opisy maszyn i urządzeń 
drukarskich odsyłając do odpowiednich podręczników fachowych. Ogranicza się do 
przedstawienia najważniejszych zdobyczy techniki drukarskiej na tle czynników na
tury ekonomicznej, które uwarunkowały rozwój przemysłu w  ogóle. Rozdział ten 
zawiera także omówienie pojęć: poligrafia i poligrafika. Rozdział trzeci poświęcony 
jest poszczególnym firmom wydawniczo-drukarskim powstałym w  pierwszej poło

1 Książką drukowana XV-XVIII w. Zarys historyczny. Wrocław 1961, 252 s.
« Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. Warszawa 1971,

167 s.
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wie X IX  wieku. Niektóre z nich zachowują ciągłość firmy przechodzącej z pokole
nia na pokolenie, a to ze względów handlowych i reklamowych.

Trzy następne rozdziały (czwarty-szósty) poświęca autorka zagadnieniom este
tyki książki X IX  i X X  wieku. W  pierwszym omawia postać i działalność Williama 
Morrisa, którego uważa za ojca pięknej współczesnej książki drukowanej, oraz 
prasy prywatnej, które nie były nastawione na przemysłową produkcję książki, lecz 
na zaspokojenie prywatnych potrzeb i zamiłowań miłośników książki jako dzieła 
sztuki. W  drugim rozdziale H. Szwejkowska szkicuje kierunki odnowy sztuki ty
pograficznej w  X IX  i XX  wieku. Odnowa ta wyraziła się w  poszukiwaniach no
wych form kroju czcionki, układu kart tytułowych i tekstu. Pod tym względem 
książka już w  okresie przed I wojną światową osiągnęła wysoki poziom i taki 
utrzymała do dnia dzisiejszego. Ostatni rozdział, poświęcony estetyce książki, zaj
muje się problematyką ilustracji i zdobnictwa książki. Tendencje rozwojowe w  tej 
dziedzinie przejawiają się w  nowych technikach graficznych (nowy drzeworyt, lito
grafia, fotochemigrafia), w  nowych stylach i kierunkach ilustracji —  od klasy
cyzmu przez romantyzm, realizm, modernizm, secesję aż po impresjonizm i wresz
cie w  poszukiwaniu związku i harmonii pomiędzy treścią, pismem i zdobnictwem 
w sztuce książkowej.

Kolejny rozdział poświęca autorka organizacji ruchu wydawniczego w  Związ
ku Radzieckim, a dwa końcowe rozdziały (ósmy-dziewiąty) dziejom książki pol
skiej. Pierwszy obejmuje dzieje polskiej książki nowoczesnej z uwzględnieniem ru
chu wydawniczego w  poszczególnych zaborach, a później w  okresie międzywojen
nym i w  Polsce Ludowej. Szczególnie wiele miejsca zajmuje estetyka książki, prze
de wszystkim ilustracja i oprawa. Rozdział ostatni —  to dzieje książki polskiej dru
kowanej i rozpowszechnianej poza granicami kraju, począwszy od XV wieku aż po 
czasy współczesne. Skrypt zamyka się wykazem literatury opracowanym w  ukła
dzie rzeczowo-alfabetycznym.

Przedstawione Wybrane zagadnienia omawiają jednostronnie dzieje książki w  
XIX  i X X  wieku, ograniczając się do technologicznych elementów produkcji książ
ki oraz do problematyki estetyki książki. Brak tu niezmiernie ważnego elementu 
wyjaśniającego proces rozwoju książki, jakim jest wpływ czynnika społecznego na 
jej ewolucję. Element ten powinien być uwzględniony przede wszystkim w  skryp
tach przeznaczonych dla studentów, gdyż jego brak prowadzi do niedostatecznego 
zdawania sobie sprawy z roli książki w  życiu społecznym. Dla przykładu: H. Szwej
kowska wskazuje na kryzys estetyki książki w  X IX  wieku w  związku z szerokim 
zastosowaniem w  jej produkcji nowoczesnych rozwiązań technicznych. Autorka pi
sze „książka stała się towarem, produktem podległym wyłącznie handlowym kalku
lacjom” (s. 9). Niewątpliwie tak było w  rzeczywistości, ale przecież wśród książek 
drukowanych lawinowo, przy użyciu niezbyt pięknej czcionki, nie ilustrowanych, 
oprawianych broszurowo znajdowały się arcydzieła. W  takiej formie ukazywały 
się przecież dzieła Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej. 
Nikt nie odważy się twierdzić, że te niepięknie wydane utwory są bez wartości i nie 
powinny znaleźć swego miejsca w  historii książki. Co więcej, szczególnie Polacy 
mogą im zawdzięczać nieprzerwany rozwój języka rodzimego. To samo dotyczy 
książki polskiej okresu okupacji, którą autorka omówiła w  jednym zdaniu (s. 89). 
Z tych samych przyczyn oprawa książki nie jest rozpatrywana z punktu widzenia 
jej funkcjonalności, lecz tylko jako jeden ze środków wyrazu artystycznego. Podsu
mowując: tego rodzaju ujęcie ograniczające się wyłącznie do zagadnień estetyki 
książki prowadzi do tego, że z pola widzenia znikają dzieje książki w  okresie trud
nym dla danego narodu. Chciałbym w  tym miejscu także zwrócić uwagę na to, że
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do chwili obecnej większość historyków książki kieruje swe zainteresowania tylko 
ku wartości artystycznej książki. Taki tradycyjny sposób ujmowania problematyki 
wynika stąd, że dziejami książki zajmowali się ludzie z kręgów bibliofilskich, któ
rych interesowały przede wszystkim, a niekiedy wyłącznie, walory zewnętrzne 
książki jako dzieła sztuki, a więc książka elitarna.

Poza tą uwagą natury ogólniejszej wypada z obowiązku recenzenta zwrócić 
uwagę na drobniejsze usterki rzeczowe. Jako przyczynę zahamowania rozwoju cza
sopism po roku 1955 autorka podaje konkurencję filmu, radia i telewizji. Nie jest 
to w  pełni słuszne. Ilość tytułów czasopism ma wyraźną tendencję zwyżkową, 
a prognozy przewidują nawet ich jeszcze szybszy wzrost. Natomiast inaczej przed
stawia się sprawa prasy (dzienników), gdzie ilość tytułów rzeczywiście maleje przy 
równoczesnym wzroście nakładów; jest to wynikiem konkurencji i centralizacji 
wydawniczej, zwłaszcza w  państwach kapitalistycznych.

W  rozdziale drugim (s. 11-18) autorka przedstawia czynniki postępu technicz
nego w  przemyśle drukarskim X IX  i X X  wieku. Warto byłoby uzupełnić ten roz
dział informacją o wynalezieniu maszyny papierniczej w  1799 roku przez Francuza 
Ludwika Roberta. Wynalazek ten rozpowszechnił się i przeszedł proces dalszych 
udoskonaleń w  X IX  wieku. Kilka uwag należy się poruszonemu przez autorkę pro
blemowi małej poligrafii. Brak jest omówienia, na czym ona polega. Nie zgodził
bym się też ze zdaniem autorki, iż „niekorzystnym objawem jest to, że ze wzglę
dów oszczędnościowych techniką małej poligrafii wydaje się sporą ilość podręczni
ków i książek naukowych” (s. 94). Nie grają tu na pewno roli wyłącznie względy 
oszczędnościowe. Wadą współczesnej poligrafii jest przede wszystkim długi proces 
wydawniczy sięgający niekiedy kilku lat. Zarówno podręczniki, jak i prace nau
kowe tracą w  okresie tym wiele na aktualności, stąd też wynikają częste decyzje
o publikacji wielu tego rodzaju opracowań metodą małej poligrafii.

Powyższe uwagi bynajmniej nie dyskwalifikują skryptu. Przedstawiona pro
blematyka wyłożona jest jasnym, zwięzłym językiem. Poszczególne zagadnienia 
znajdują charakterystyczne dla H. Szwejkowskiej rzeczowe wyjaśnienie, co więcej, 
autorka podkreśla linią ciągłą ważniejsze sformułowania, spełniając jedno z wy
magań współczesnej dydaktyki dotyczących podręczników akademickich. Skrypt zo
stał wydany metodą powielaczową, co spowodowało, że ciekawe ilustracje straciły 
wiele na swej wartości (szczególnie na s. 79 i 81). Miejmy nadzieję, że następne 
wydanie skryptu będzie również zaopatrzone w  bogatą część ilustracyjną, jednakże 
wykonaną lepszą techniką drukarską. A  że skrypt ten ukaże się rozszerzony i uzu
pełniony oraz w  wyższym nakładzie, niżej podpisany nie wątpi, bowiem przedsta
wiony przez autorkę okres dziejów książki jest niezmiernie ubogi w  literaturę, co 
poważnie utrudnia szkolenie przyszłych bibliotekarzy.

Janisław Osięglowski

PRZEGLĄD PIŚM IENNICTW A KRAJOWEGO

Niewiele ukazuje się drukowanych prac przedstawiających ludzi książki. Lukę 
tę wypełnił ostatnio Zakład Narodowy im. Ossolińskich wydając trzy książki po
święcone bibliotekarzom, którzy swoją pracą trwale zapisali się w  dziejach pol
skiej nauki i kultury. Monografia napisana przez Irenę Lepalczyk [1] ukazuje dzia
łalność prof. Heleny Radlińskiej —  twórcy polskiej pedagogiki bibliotecznej. Autor
ka omawia poglądy Radlińskiej na temat roli książki i bibliotek w  społeczeństwie,
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prowadzone przez nią prace badawcze w  dziedzinie czytelnictwa, metody badań 
czytelniczych; przedstawia jej wkład w  kształcenie bibliotekarzy, podkreśla aktyw
ną działalność społeczną. Osobą współczesnego Radlińskiej Ludwika Bernackiego 
wieloletniego dyrektora Ossolineum zajmuje się w  swej pracy doktorskiej Krystyna 
Korzon [2]. Jest to również monografia oparta na materiałach źródłowych, omawia
jąca w porządku chronologicznym różnorodną działalność Bernackiego, a więc: 
badania z zakresu literatury i księgoznawstwa, prace edytorskie, zasługi dla roz
woju Biblioteki i Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zaintereso
wania bibliofilskie. Książka daje obraz środowiska naukowo-bibliotekarskiego, 
w  którym pracował Bernacki, wprowadza w  życie prywatne zasłużonego księgo- 
znawcy i bibliotekarza. Publikacja zawiera chronologiczne zestawienie prac Ber
nackiego, w  tym również wydawniczych i redakcyjnych, zarówno drukowanych jak 
i nieopublikowanych oraz wyposażona jest w  wiele fotografii. Praca zbiorowa Twór
cy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego [3] przedstawia sylwetki 18 bibliotekarzy 
działających głównie w  okresie międzywojennym i powojennym dwudziestoleciu 
(J. Augustyniak, A. Birkenmajer, F. Czerwijowski, S. Demby, R. Danysz-Fleszaro- 
wa, A. Grodek, J. Grycz, B. Horodyski, Cz. Kozioł, E. Kuntze, A. Lewak, M. Łodyń- 
ski, A. Łysakowski, J. Muszkowski, K. Piekarski, R. Przelaskowski, H. Radlińska,
S. Vrtel-Wierczyński). O życiu i dorobku nieżyjących już wybitnych przedstawicieli 
polskiego bibliotekarstwa napisali w  formie wspomnień ich przyjaciele, współpra
cownicy i uczniowie. Redaktorem całości i autorką rozdziału wstępnego, wprowadza
jącego w  tradycje nowoczesnego bibliotekarstwa jest H. Więckowska.

Badaczy struktury bibliotek prywatnych, czytelnictwa i handlu książką zain
teresują z pewnością materiały opublikowane przez A. Wolffa i A. Sołtana [4]. Są to 
trzy spisy książek pochodzące ze spalonego w  1944 r. tomu akt miasta Starej W ar
szawy, przepisane przed wojną przez A. Wolffa i niedawno odnalezione. Dwa 
z nich są inwentarzami księgozbiorów mieszczan warszawskich Zygmunta Ulrycho- 
wica i Szymona Wituńskiego, trzeci —  to notatki nieznanego księgarza. Ze spi
sów tych wnioskować można o upodobaniach czytelniczych, cenach książek i topo
grafii handlu książką w  XVI wieku. Tego samego okresu dotyczy starannie wy
dana praca A. Lewickiej-Kamińskiej [5]. Przedstawia ona dziesięć nieznanych eksli
brisów z X V I wieku, odkrytych w  zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, w  tym 8 po
chodzenia polskiego i 2 zagraniczne. Autorka podaje dokładny opis poszczególnych 
ekslibrisów, informacje o księgozbiorach, z których pochodzą, i ich właścicielach. 
Książka zawiera reprodukcje omawianych znaków własnościowych; daje przegląd 
form pierwszych polskich ekslibrisów i przegląd ciekawszych ekslibrisów szesna- 
stowiecznych z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej. Współczesnymi ekslibrisami zaj
mują się Cecylia i Janusz Duninowie [6]. Ich praca służy przede wszystkim do oglą
dania. Zawiera ona ponad sto ekslibrisów z księgozbiorów prywatnych i bibliotek 
łódzkich, różniących się techniką wykonania i poziomem artystycznym. Te niewiel
kie naklejki, zwane przez autorów księgoznakami, posłużyły do przedstawienia hi
storii bibliofilstwa i bibliotek w  Łodzi, sylwetek zbieraczy książek i twórców eks
librisów oraz rozwoju grafiki artystycznej.

Obchody 500-lecia drukarstwa polskiego wzmogły zainteresowanie jego historią. 
J. Szczepaniec opracował i opatrzył wstępem bibliofilskie wydanie memoriałów 
Piotra Dufoura [7] warszawskiego typografa okresu Oświecenia. Jest to wydawnic
two tym cenniejsze, że oryginały są trudno dostępne, a treść ich odzwierciedla stan 
polskiego drukarstwa w  XVIII wieku. Książeczka obejmuje dwa memoriały: pier
wszy, zawierający dane o ówczesnych stosunkach wydawniczych i postulaty ma
jące na celu ich poprawę, został przedstawiony na sejmie grodzieńskim w  1784 roku,
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drugi —  o podobnej treści —  na Sejmie Czteroletnim. Wydanie ilustrowane jest 
reprodukcjami drzeworytów z drukarni Dufoura.

Drukowane katalogi bibliotek są szeroko dostępną informacją o ich zasobach; 
szczególnie ważne są katalogi zbiorów specjalnych. Biblioteka Publiczna m.st. W ar
szawy rozpoczęła właśnie publikowanie katalogu rękopisów [8]. Pierwszy tom obej
muje 200 jednostek rękopiśmiennych dotyczących Stanisława Leszczyńskiego, Teo
fila Lenartowicza, Bolesława Prusa i Adama Mickiewicza. Katalog zaopatrzony 
jest w  ilustracje oraz odpowiednie indeksy.

Wydany przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Infor
mator o placówkach zaplecza naukowo-technicznego [9] zawiera podstawowe wia
domości o 523 instytucjach. Uszeregowano je według resortów; korzystanie z infor
macji ułatwiają indeksy: przedmiotowy, terytorialny i alfabetyczny. Informator nie 
uwzględnia placówek naukowych PA N  i szkół wyższych, o których dane można 
znaleźć w  Informatorze Nauki Polskiej.

Kolejny zeszyt Roczników Bibliotecznych [10] przynosi jak zwykle szereg inte
resujących prac. W  dziale Rozprawy i artykuły jest ich 11. Historii bibliotek doty
czą prace: K. Pawlika (o bibliotece kapituły otmuchowsko-nyskiej) i A. Michalew
skiej (o bibliotece Konstantego Swidzińskiego). Przyczynkami do historii drukar
stwa są artykuły: Z. Pietrasa (o nieznanych drukach Kryspina Scharffenberga), 
Anny Aleksiewicz (o działalności Jakuba Żegoty Wywiałkowskiego) i Zofii Walczy 
(o obchodach 500-nej ro'cznicy urodzin Gutenberga), a co do historii bibliografii —  
biografia Teodora Wierzbowskiego napisana przez Zofię Gaca-Dąbrowską. A. Kło- 
ssowski zajmuje się serią Biblioteka Ludowa Polska wydawaną w  Paryżu przez 
Wł. Mickiewicza, a A. Zyga —  stroną graficzną czasopisma Świat. O współczesnych 
problemach zawodu bibliotekarskiego piszą: A. Szeptycka (przydatność studiów 
bibliotekoznawczych do pracy w  bibliotece politechnicznej), A. Mściszowa (kształ
towanie się zawodu), E. Józefowicz (sytuacja prawna bibliotekarzy). W  dziale M a
teriały A. Wróblewski kontynuuje badania nad działalnością bibliotek szkół wyż
szych, tym razem przedstawia stan za rok 1971. W  dziale Recenzji i przeglądów 
zwraca uwagę m.in. obszerne, krytyczne omówienie Encyklopedii wiedzy o książce, 
opracowane przez M. Zwiercana, J. Baumgarta, Z. Skwarnicką i J. Korpałę. Tom 
zamyka sprawozdanie z działalności Komisji ds. Bibliotek i Informacji Naukowej 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego za lata 1969-1972.
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1NTE 1974, 462 s. Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

10. Roczniki Biblioteczne 1973 R. 17 z 3/4. Wrocław: PW N  1974 s. 557-994.

Alicja Olejnik



z Ż Y C I A  S B P

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1975 1

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDIUM  
ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH  

ZA  OKRES 1.12.1973-15.6.1974 R.

W  okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Głównego 
dnia 15 grudnia 1973 r. w  Toruniu oraz trzy zebrania Prezydium.

S p r a w y  o g ó l n e

W  centrum uwagi Prezydium w  tym okresie znalazły się problemy dotyczące 
podstawowych zagadnień polityki bibliotecznej:

1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaproszone zostało do udziału w  pra
cach Sejmowej Komisji Kultury i Sztuki nad sprawą stanu i perspektyw rozwoju 
bibliotekarstwa.

Dnia 15 stycznia 1974 r. przedstawiciele Stowarzyszenia, przewodniczący kol. 
Witold Stankiewicz oraz sekretarz generalny kol. Janina Cygańska, wzięli udział we 
wspólnym posiedzeniu Podkomisji ds. Socjalnych i Podkomisji ds. Upowszechnia
nia Kultury. Podkomisje te miały przygotować na zebranie plenarne wnioski i uwa
gi dotyczące potrzeb bibliotek, przede wszystkim publicznych.

Plenarne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Sztuki poświęcone bibliote
kom odbyło się 31 stycznia 1974 r. pod przewodnictwem posła Witolda Lassoty 
z udziałem ówczesnego ministra kultury i sztuki Stanisława Wrońskiego i podse
kretarza stanu dra Józefa Fajkowskiego. W  posiedzeniu tym uczestniczyli przedsta
wiciele ZG  SBP. Podstawą dyskusji był Raport o stanie bibliotek polskich, referat 
ministra Stanisława Wrońskiego oraz koreferat posłanek Marii Łopatkowej (zagad
nienia upowszechniania czytelnictwa) i Anny Kochanowskiej (sprawy bazy material
nej bibliotek i problemy socjalne bibliotekarzy).

W  ożywionej i rzeczowej dyskusji brało udział wielu posłów postulując m.in. 
konieczność unowocześnienia bazy materialnej bibliotek, poprawę ich warunków lo
kalowych, usprawnienie organizacji zarządzania, opracowanie programu dla wyrów
nania dysproporcji istniejących między województwami, zwiększenie wysokokwalifi
kowanej kadTy w  bibliotekach, pełną realizację ustawy o bibliotekach. Podkreślono 
też znaczenie i funkcję ideowo-wychowawczą literatury pięknej. Wiele uwagi po
święcono Bibliotece Narodowej, a zwłaszcza sprawom przyspieszenia budowy jej 
gmachu.

Postulaty środowiska bibliotekarskiego przedstawił przewodniczący SBP kol. 
Witold Stankiewicz, podkreślając wzrost funkcji społecznych bibliotek, głównie 
w  zakresie procesów kulturotwórczych oraz edukacji narodowej. W  wypowiedzi 
swej kol. Stankiewicz do spraw wymagających pilnego rozwiązania zaliczył: a) re
gulację płac, b) podjęcie planowej i systematycznej działalności na rzecz poprawy 
warunków lokalowych oraz rozmieszczenia terenowego bibliotek, c) podjęcie starań
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w  spółdzielczości mieszkaniowej o fundusze na budowę lokali biblioteczny eh, d) opra
cowanie nowoczesnego programu szkolenia kadr bibliotekarskich.

Sejmowa Komisja Kultury i Sztuki podkreśliła konieczność wzmocnienia pla
cówek bibliotecznych jako samodzielnych instytucji upowszechniających wiedzę 
i aktywnie uczestniczących w  ogólnokrajowym systemie informacji.

Z całą satysfakcją można też stwierdzić, że działalność bibliotek oceniona była 
wysoko zarówno przez Naczelną Izbę Kontroli, jak też przez poszczególnych posłów. 
Podkreślono znaczny rozwój czytelnictwa, zwłaszcza literatury współczesnej na wsi. 
Na wniosek posła Wojciecha Żukrowskiego Komisja przekazała na ręce ministra 
kultury i sztuki podziękowanie i słowa uznania dla bibliotekarzy za pełną poświęce
nia i oddania pracę dla upowszechnienia książki.

2. Sprawom bibliotek poświęcone było pierwsze Kolegium Ministerstwa po 
objęciu funkcji ministra kultury i sztuki przez wicepremiera Józefa Tejchmę. 
Wziął w  nim udział przewodniczący Stowarzyszenia kol. W. Stankiewicz. Kolegium 
przyjęło i przekazało do realizacji program potrzeb bibliotek publicznych, do któ
rego włączono m.in. wnioski wysunięte przez Sejmową Komisję Kultury i Sztuki.

3. Na jesieni br. Sejmowa Komisja Nauki i Postępu Technicznego ma zająć się 
problemami bibliotek naukowych. Referat wprowadzający na posiedzenie Komisji 
przygotowuje posłanka Anna Kochanowska. Prezydium ZG  SBP wraz z Komisją 
Bibliotekarzy i Dokumentalistów ZNP postanowiło opracować materiały dla przed
stawienia Komisji najpilniejszych potrzeb bibliotek naukowych.

4. W  ramach współpracy i współdziałania naszego Stowarzyszenia z ośrodkami 
inte w  okresie sprawozdawczym Prezydium opiniowało kolejne projekty dotyczące 
kierunków rozwoju inte. Kol. E. Assbury, I wiceprzewodniczący ZG, jako członek 
Rady Programowej Centrum INTE z ramienia Stowarzyszenia, zgłosił na posiedze
niu tej Rady odpowiednie wnioski.

Udział bibliotekarzy w  przygotowaniu dokumentu wytyczającego kierunki roz
woju inte był niestety niewielki ze szkodą dla informacji dotyczącej księgozbiorów 
bibliotecznych, ich organizacji i gromadzenia.

Okazją do szerszego omówienia kierunków rozwoju informacji naukowej w  
Polsce była X IV  Krajowa narada przedstawicieli placówek informacyjnych, która 
odbyła się 25 kwietnia 1974 r. w  Warszawie. W  naradzie wzięło udział liczne grono 
bibliotekarzy. Miejsce i rolę bibliotek w systemie informacji naukowej podkreślił 
w  referacie wprowadzającym prof, dr Jan Kaczmarek, minister nauki, szkolnictwa 
wyższego i techniki. Problem ten podejmowali również w  dyskusji uczestnicy kon
ferencji1.

S p r a w y  b i b l i o t e k  p u b l i c z n y c h

W  związku z reorganizacją administracji państwowej, która ma wyraźny wpływ  
na organizację i działalność bibliotek publicznych, jak również biorąc pod uwagę 
nowe koncepcje organizacji życia kulturalnego w  poszczególnych środowiskach, 
Prezydium oraz Sekcja Bibliotek Publicznych zorganizowały w  omawianym okresie 
dwie konferencje poświęcone tym ważnym problemom.

Dnia 20 kwietnia 1974 r. odbyło się zebranie rozszerzonego Prezydium Zarządu 
Głównego w  Krakowie przygotowane przez Okręgi woj. krakowskiego i m. Krakowa 
pod hasłem „O szybki rozwój czytelnictwa i unowocześnienie bibliotek w  regionie 
krakowskim”2. Podstawę obrad stanowiły referaty: kol. Józefa Korpały „Stan i per

1 Por. Prz. bibliot. 1974 z. 3 s. 357.
1 Por. Prz. bibliot. 1974 z. 4 s. 477.
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spektywy rozwoju bibliotek publicznych w  m. Krakowie”, kol. Jacka Wojciechow
skiego „Program rozwoju czytelnictwa i działalności bibliotecznej w  woj. krakow
skim do 1990 roku”.

W  związku z tą konferencją wojewoda krakowski Wit Drapich skierował do 
Prezydium pismo, w  którym m.in. wskazał na bogate i chlubne tradycje Ziemi 
Krakowskiej w  upowszechnianiu czytelnictwa i ciągłe jego wzbogacanie. Świadczy
0 tym bardzo wysoki stopień aktywności czytelników i wydatna pomoc bibliotekarzy 
wszystkim, którzy kształcą się w  trybie zaocznym. W  piśmie swym wojewoda 
krakowski poinformował, że w  zrozumieniu pilnych spraw bibliotek województwa 
krakowskiego wyasygnował milion złotych na zaspokojenie ich najbardziej palą
cych potrzeb w  1974 r., składając jednocześnie podziękowanie krakowskim biblio
tekarzom za ich ofiarną pracę, zwłaszcza przy opracowywaniu koncepcji rozwoju 
bibliotekarstwa w  województwie krakowskim.

Uczestnicy konferencji stwierdzili, że dla realizacji racjonalnego systemu bi
bliotecznego w  regionie krakowskim z uwagi na jego znaczenie społeczne, poli
tyczne i kulturalno-oświatowe należy: 1) wprowadzić racjonalny system bibliotecz
ny ustalając zadania, strukturę organizacyjną i model poszczególnych typów placó
wek bibliotecznych; 2) zapewnić odpowiednie środki finansowe zarówno z budżetu 
terenowego, jak i centralnego; 3) dążyć do dalszej integracji działalności bibliotek 
różnych sieci w celu zapewnienia wszechstronnej pomocy wszystkim uczącym się, 
studiującym i podnoszącym kwalifikacje; 4) popierać aktualnie istniejące tenden
cje, aby biblioteki stały się w  coraz szerszym zakresie ośrodkami samokształcenia, 
zdobywania wiedzy oraz inspiracji intelektualnej; 5) doprowadzić do ustalenia norm
1 wskaźników zatrudnienia obowiązujących, a przynajmniej zalecanych dla różnych 
kategorii bibliotek.

Bibliotekom publicznym na wsi poświęcono konferencję problemową w  Puła
wach w  dniach 23-24 maja 1974 r. na temat „Perspektywy rozwoju bibliotek na 
wsi”3. Konferencję zainicjowała i przygotowała Sekcja Bibliotek Publicznych, a orga
nizacji podjął się Okręg Lubelski oraz WiMBP w  Lublinie. Organizatorzy wraz 
z gospodarzem konferencji, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w  Puławach, 
stworzyli niezmiernie dogodne warunki obrad. W  obradach wzięli udział przedsta
wiciele okręgów reprezentowani głównie przez organizatorów pracy bibliotecznej na 
wsi, instruktorów działów metodyczno-instrukcyjnych bibliotek wojewódzkich i po
wiatowych oraz przez dyrektorów bibliotek powiatowych. W  konferencji uczestni
czyli też przedstawiciele miejscowych władz partyjnych i administracyjnych, przed
stawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki (dyr. dr Edward Paliński i naczelnik mgr 
Lucjan Biliński) oraz Ludwik Maceszek, przedstawiciel Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego.

Referaty, rozesłane uczestnikom wcześniej przygotowali kol. kol.: Jerzy Maj 
(Biblioteka Narodowa) „Podstawy teoretyczne optymalizacji struktury przestrzennej 
sieci bibliotecznej w  gminie”; Stefania Jarzębowska (W iMBP w  Lublinie) „Funkcja 
biblioteki powiatowej wobec placówek sieci (wybrane problemy)”; Jan Burakowski 
(W iMBP w  Olsztynie) „Próba realizacji «modelu gminnego* bibliotek na wsi 
w  woj. olsztyńskim”. Obrady prowadzili kol. kol. Mieczysław Mazurkiewicz i Jadwi
ga Kołodziejska.

Przyjęte przez uczestników wnioski —  biorąc za podstawę propozycje zawarte 
w referatach i wysunięte w  dyskusji —  dotyczyły głównie spraw związanych z za
pewnieniem mieszkańcom wsi dobrej obsługi bibliotecznej. Zwrócono więc uwagę 
na konieczność dostosowania sieci bibliotek publicznych na wsi do wzrastających

8 Por. Prz. bibliot. 1974 z. 4 s. 477.
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zadań w  zakresie rozwoju czytelnictwa i informacji, na potrzebą podjęcia energicz
nych starań o ilościową i jakoścoiwą poprawę stanu kadr bibloitek wiejskich. Za 
ważny i pilny probierń w  ramach usprawnienia działalności bibliotek publicznych 
w obrębie powiatu uznano konieczność zwiększenia uprawnień bibliotek powiato
wych w stosunku do bibliotek terenowych oraz wzmocnienia ich funkcji nadzor
czych drogą przekazania im uprawnień inspekcyjnych. Postulowano również spopu
laryzowanie i upowszechnienie opracowanej przez kol. Jerzego Maja metody usta
lania struktury przestrzennego rozmieszczenia placówek bibliotecznych na terenie 
gminy. Metoda ta, oparta na badaniach demograficznych, powinna stać się podstawą 
do opracowania perspektywicznych i bieżących planów rozwoju placówek biblio
tecznych na wsi.

Uczestnicy konferencji zaapelowali do Zarządu Głównego o wystąpienie do Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki w  sprawie niezgodnego z przepisami prawnymi łączenia 
bibliotek publicznych z innymi instytucjami.

W  związku z apelem konferencji puławskiej oraz na skutek pism wcześniej na- 
pły mających w  tejże sprawie do Prezydium z niektórych Okręgów, a zwłaszcza 
wrocławskich, Prezydium Zarządu Głównego przesłało memoriał do ministra kul
tury i sztuki, wicepremiera Józefa Tejchmy. W  wystąpieniu swym Prezydium 
przedstawiło krytyczne stanowisko Stowarzyszenia w  sprawie łączenia bibliotek 
publicznych z innymi instytucjami. Podkreślono natomiast w  memoriale potrzebę 
wzmocnienia programowego współdziałania z domami kultury w  realizacji wspól
nych zadań w  zakresie upowszechniania wiedzy i kultury, propagandy czytelnictwa 
oraz organizacji wolnego czasu społeczeństwa.

S p r a w y  s o c j a l n e

W  trakcie intensywnych prac związanych z przygotowaniem regulacji płac, któ
ra zgodnie z planem rządowym obejmuje od 1 września 1974 r. bibliotekarzy za
trudnionych w  resorcie kultury, Ministerstwo Kultury i Sztuki przedłożyło do za
opiniowania Prezydium ZG  dwa projekty rozporządzeń dotyczących uposażeń 
i wymagań kwalifikacyjnych bibliotekarzy.

Główną tendencją .obu projektów było kompleksowe uregulowanie płac. Pierw-, 
szy projekt dotyczył pracowników bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej 
(z wyłączeniem objętych poprzednio regulacją płac). Druga propozycja, uwzględnia
jąca większość postulatów naszego środowiska w  zakresie płac, dotyczyła niektórych 
kategorii pracowników kultury, w  tym bibliotekarzy, umożliwiając jedynie rozciąg
nięcie tych zasad na pracowników bibliotek innych resortów. Projekt ten, trzeba 
stwierdzić z uznaniem, zapewnił poprawę uposażenia bibliotekarzy i lepszy start 
pracownikom początkującym oraz umożliwił pozyskiwanie dla bibliotek pracowni
ków o wyższych kwalifikacjach.

Prezydium ZG wystąpiło do ministra dr Józefa Fajkowskiego jako przewodni
czącego Państwowej Rady Bibliotecznej -o utrzymanie odrębnych przepisów dotyczą
cych uposażeń dla pracowników działalności podstawowej w  bibliotekach, niezależ
nie od ich podporządkowania resortowego. Tak rozumiane kompleksowe uregulo
wanie uposażeń jednolitej grupy zawodowej —  przyjęte w polityce płacowej pań
stwa dla innych grup zawodowych —  przyczyni się do racjonalnej gospodarki kadrą 
fachową ciągle zbyt małą na potrzeby bibliotek oraz zahamuje szkodliwą i niepo
kojącą fluktuację kadr.
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K o n t a k t y  z z a g r a n i c z n y m  r u c h e m  z a w o d o w y m

1. Prezydium Zarządu Głównego z inicjatywy Dyrekcji Ars Polona zorganizo
wało z okazji Międzynarodowych Targów Książki w  dniach 20-25 maja 1974 r. 
Międzynarodowe sympozjum bibliotekarzy zagranicznych bibliotek slawistycznych4.

Sprawcami programowymi i organizacyjnymi zajmowały się koleżanki: J. Cy
gańska, E. Pawlikowska, I. Szaniawska i H. Zasadowa. Pomoc w  pracach organi
zacyjnych okazały koleżanki: W. Chmielecka, H. Kocięcka, W. Kronman-Czajka, 
A. Trąbala i H. Uniejewska.

2. Z inicjatywy Sekcji Bibliotek Muzycznych Prezydium wystąpiło do Mini
sterstwa Kultury i Sztuki o finansowanie prac związanych z przygotowaniem ma
teriałów do Międzynarodowej bibliografii źródeł muzycznych XVII i XVIII wieku 
(Repertoire International des Sources Musicales —  RISM). Biblioteka Uniwersytec
ka w  Warszawie, dotychczasowy organizator współpracy bibliotek polskich z re
dakcją międzynarodowej bibliografii muzycznej, mimo usilnych starań dyrekcji Bi
blioteki i Stowarzyszenia, nie uzyskała dotychczas na ten cel funduszy. Mamy na
dzieję, że Ministerstwo Kultury i Sztuki pozytywnie ustosunkuje się do naszego 
wystąpienia, biorąc pod uwagę znaczenie tego międzynarodowego przedsięwzięcia 
dla rozwoju badań muzykologicznych.

3. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich bierze czynny udział w  pracach IFLA  
jako jej członek narodowy. W  dniach 14-15 grudnia 1973 r. zorganizowano w  W ar
szawie spotkanie Komitetu Konsultatywnego Komisji Teorii i Badań Biblioteko- 
znawczych IFLA w  celu przygotowania programu pracy Komisji na lata 1974-1975 
Organizatorem zebrania była koleżanka Jadwiga Kołodziejska jako sekretarz Ko
misji.

W  związku z planowanymi zmianami statutu IFLA kol. Rafał Kozłowski wziął 
udział w  konferencji w  Moskwie (28-29 listopada 1973 r.), której celem było wstęp
ne uzgodnienie w  tej sprawie stanowiska państw socjalistycznych. Uczestnicy kon
ferencji wystąpili z propozycjami dotyczącymi m.in. zmiany nazwy (na Międzynaro
dową Federację Biblioteczną), ograniczenia prawa głosu do jednego przyznawanego 
organizacji reprezentującej dane państwo, ograniczenia liczby uczestników w  do
rocznych sesjach, wzmocnienia pozycji sekretarza generalnego, przyjmowania do
tacji.

Prezydium poczyniło starania w  Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Mini
sterstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki o umożliwienie wzięcia udziału 
przedstawicielom polskim w  dorocznej Sesji Rady Głównej IFLA. 40 Sesja odbędzie 
się w  listopadzie 1974 r. w  Waszyngtonie, a jej tematem wiodącym jest problem 
planowania bibliotecznego w  skali krajowej i międzynarodowej.

W y s t ą p i e n i a  i k o n t a k t y  P r e z y d i u m

1. Zgodnie z uchwałą ZG  z dnia 14 grudnia 1973 r. Prezydium wysłało depeszę 
gratulacyjną do I Sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR tow. Józefa Kępy 
z okazji jego wyboru na przewodniczącego Rady Narodowej m.st. Warszawy, dzię
kując jednocześnie za popieranie ważnej dla kultury polskiej inwestycji —  budowy 
gmachu Biblioteki Narodowej. W  związku z tym chcemy poinformować, że dnia 
24 maja br. w  Warszawie nastąpiło uroczyste przekazanie inwestycji budowlanej 
Biblioteki Narodowej Urzędowi Miasta Stołecznego Warszawy; protektorat nad tą 
budową objął tow. Józef Kępa.

• Sprawozdanie z tego Sympozjum zob. Prz. bibltot. 1974 z. 4 s. 455-456; tu fragment spra- ■ 
wozdania SBP dot. sympozjum skrócony przez Redakcję.
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2. Prezydium ZG zaopiniowało przekazany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
projekt rozporządzenia w  sprawie ustanowienia nagrody im. Joachima Lelewela 
przyznawanej za wybitne zasługi w  rozwoju bibliotekarstwa, informacji i upow
szechniania czytelnictwa.

Z inicjatywą ustanowienia nagrody im. Lelewela wystąpiło przed kilku laty 
Stowarzyszenie podejmując się związanych z nią prac organizacyjnych. Propozycja 
została przyjęta i z zadowoleniem możemy zakomunikować, że według ostatniego 
projektu nagroda im. Lelewela ma być zatwierdzona decyzją Prezydium Rządu. Na
grodę w  okresie Dni Oświaty, Książki i Prasy przyznawać będzie minister kultury 
i sztuki, który powołuje każdorazowo Komisję Nagród. Do zadań Komisji ma na
leżeć szczegółowe i wszechstronne rozpatrywanie kandydatur oraz opracowanie 
wniosków o przyznanie nagród. Przewiduje się, że w  skład 12-osobowej Komisji 
wejdzie przedstawiciel Stowarzyszenia.

3. W  związku z ukazaniem się Zarządzenia ministra zdrowia i opieki społecz
nej oraz ministra kultury i sztuki z dnia 4 stycznia 1974 r. w  sprawie obsługi biblio
tecznej w  zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej i w  domach opieki społecznej, 
Prezydium skierowało w  marcu br. pismo do ministerstw: Komunikacji, Górnictwa 
i Energetyki, Obrony Narodowej oraz do Krajowego Komitetu Funduszu Ochrony 
Zdrowia i do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. W  piśmie tym pod
kreślono szczególnie konieczność zapewnienia bazy lokalowej dla bibliotek w  no
wych budynkach szpitalnych.

4. Z okazji 25-tej rocznicy powołania Państwowego Ośrodka Szkolenia Biblio
tekarzy w  Jarocinie i z okazji nadania mu imienia J. Lelewela Prezydium w  imie
niu ZG przesłano do dyrekcji Ośrodka adres gratulacyjny.

S t a r a n i a  o l o k a l  d l a  S t o w a r z y s z e n i a

Wieloletnie starania o lokal weszły —  jak się wydaje —  w  stadium realizacji. 
W  1973 r. na podstawie przeprowadzonej korespondencji uzyskaliśmy: 1) z Minister
stwa KiS (Departament Inwestycyjny) zobowiązanie zabezpieczenia w  budżecie roku 
1975 i 1976 odpowiednich środków inwestycyjnych (ponad 4 min) na poczet kosztów 
budowy siedziby SBP, 2) z Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego m. st. 
Warszawy —  po złożeniu wymaganych dokumentów —  zgodę na zarezerwowania lo
kalu dla SBP w  zaprojektowanym budynku biurowym przy ul. Bohaterów Getta. 
Dnia 18 kwietnia br. na konferencji w  Stołecznej Radzie Narodowej uzgodniono 
z przedstawicielem Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta potrzeby lokalowe, usta
lając powierzchnię biurową na 297 m2, magazynową na 80 m2.

D z i a ł a l n o ś ć  R e f e r a t u  W y d a w n i c z e g o

W  okresie sprawozdawczym, czyli w  ciągu 6 miesięcy, ukazały się nakładem 
Stowarzyszenia 3 książki o łącznej objętości 39,5 arkuszy wydawniczych, w  nakła
dzie 15 900 egz. Są to wydawnictwa:

1. Z. Ż y d a n o w i c z :  Bibliografie narodowe bieżące. Przewodnik (7,1 ark. wyd. 
4200 egz.),

2. Literatura Piękna dla Dzieci i Młodzieży 1971. Adnotowany rocznik bibliogra
ficzny (6,4 ark. wyd. 4000 egz.),

3. L. B i l i ń s k i ,  E. G r u b e r s k a ,  K. P o d h o r s k i :  Zbiór przepisów praw
nych dla bibliotek publicznych (26,04 ark. wyd. 7200 egz.).

W  produkcji drukarskiej znajdują się wydawnictwa:
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a) w  łamaniu
1. B. B i a ł k o w s k a :  Książki dla bibliotek. Literatura dla dzieci i młodzieży 

(nakład ok. 5000 egz.),
2. T. Z a r z ę b s k i :  Poradnik kierownika punktu bibliotecznego. Wyd. 2 zmie

nione (nakład ok. 14 000 egz.),
3. J. G r y c z  i W.  B o r k o w s k a .  Skrócone przepisy katalogowania alfabe

tycznego (nakład ok. 8800 egz.),
4. J. K o r  p a ł  a: O bibliografiach i informatorach. Poradnik dla wszystkich 

(nakład ok. 9800 egz.);
b) w  składaniu:
5. Informator Bibliotekarza i Księgarza na 1975 r.,
6. Literatura Piękna 1972. Adnotowany rocznik bibliograficzny wraz z odbitką 

Literatura Piękna dla Dzieci i Młodzieży,
7. Studium o literaturze dla dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod redakcją 

H. Skrobiszewskiej.
Na umieszczenie w  drukarniach oczekują wydawnictwa:
8. R. P r z e l a s k o w s k i :  Biblioteki naukowe w  Polsce,
9. J. B a u m g a r t: Bibliotekarstwo. Biblioteki. Bibliotekarze (znajduje się w  

końcowym stadium opracowania redakcyjnego u prof. dr S. Grzeszczuka).
Plan wydawnictw zwartych na rok 1975 przewiduje —  poza stałymi pozycjami 

ciągłymi (Literatura Piękna i Informator Bibliotekarza i Księgarza) —  następujące 
pozycje:

1. T. Z a r z ę b s k i :  Przepisy prawne dla bibliotek naukowych i fachowych,
2. J. P  e 1 c o w  a: Polskie normy bibliograficzne,
3. S. J e ż y ń s k i :  Wieczory literackie i muzyczne (kontynuacja publikacji 

Z książką za pan brat),
4. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna,
5. E. A s s b u r y ,  T. B r u s z e w s k i ,  J. C z a r n e c k a :  Biblioteka fachowa.
Sprawa wydania pozycji Książki dla bibliotek. Literatura popularnonaukowa

w  opracowaniu L. Opławskiej (zgłoszonej przez Instytut Książki i Czytelnictwa BN) 
rozstrzygnięta zostanie przez Komisję Wydawniczą po zbadaniu możliwości uzyska
nia dodatkowego przydziału papieru i ocenie rentowności wydawnictwa, gdyż jest 
to pozycja o pokaźnej objętości 40 arkuszy.

Ogólnoświatowe ograniczenie zużycia papieru odbija się zarówno na wysokości 
nakładów wydawnictw zwartych Stowarzyszenia, jak i na możliwości podejmowa
nia w  wymiernym czasie poważniejszych inicjatyw wydawniczych. Dla orientacji 
wskazać trzeba, że w  latach sześćdziesiątych roczne zużycie papieru na wydaw
nictwa zwarte SBP wynosiło kilkanaście ton, zaś w  ostatnich trzech latach przy
działy papieru drukowego na wydawnictwa zwarte SBP ograniczone zostały 
przez NZW  do 10 ton rocznie, a na rok 1975 zapowiedziano ograniczenie do 8 ton. 
Rzutowało to w  sposób zasadniczy na koncepcję przedstawionego wyżej planu wy
dawnictw zwartych. Prezydium ZG  podjęło decyzję wszczęcia energicznych zabie
gów u kompetentnych instancji w  Ministerstwie Kultury i Sztuki w  sprawie po
prawy tego stanu rzeczy.

Stan sprzedaży wydawnictw fachowych SBP jest na ogół dobry, a w  odnie
sieniu do wielu tytułów —  bardzo dobry. Spośród pozycji wydanych w  ciągu lat 
1971-1973 godne uwagi remanenty dotyczą siedmiu tytułów. Są to: z nakładów
1971 r.: M. Getter, A. Tokarz: Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie —  565 egz. 
(z nakładu 4750 egz.); Literatura Piękna 1967 —  487 egz. (z 5800); z nakładów 1972: 
Z doświadczeń Bibliotek Szkolnych i Pedagogicznych R. 10 —  971 egz. (z 3000);
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W. Kiedrzyńska: Powstanie warszawskie w książce i prasie —  1712 egz. (z 4800); 
z nakładów 1973 r.: Literatura Piękna dla Dzieci i Młodzieży 1970 —  1955 egz.
(z 5000 __ stawia to na przyszłość pod znakiem zapytania sens kontynuacji tego
wydawnictwa); Z. Zydanowicz: Bibliografie narodowe bieżące. Przewodnik —  1711 

egz. (z 4000).
Z nakładów lat wcześniejszych godny uwagi remanent wykazuje pozycja 

M. Dembowskiej Metoda bibliografii polskiej —  574 egz. (z nakładu 2800 egz.), jest 
to jednak książka nie dezaktualizująca się, która będzie sukcesywnie nadal sprze
dawana.

Referat Wydawniczy rozprowadził w  okresie sprawozdawczym ankietę w  spra
wie wydawnictw SBP opracowaną przez kol. kol. Bernarda Olejniczaka i Witolda 
Pawlikowskiego. Ta sama ankieta została opublikowana w  czasopismach SBP (Bi
bliotekarzu i Poradniku Bibliotekarza). Wyniki jej znajdują się w  opracowaniu 
i posłużą do prac nad planem perspektywicznym wydawnictw zwartych SBP.

Nierytmiczne ukazywanie się czasopism jest nieustanną bolączką Referatu. 
W  okresie sprawozdawczym ukazały się 3 numery Bibliotekarza i 4 numery Porad
nika Bibliotekarza. Poradnik Bibliotekarza jest drukowany przejściowo w  Wojsko
wych Zakładach Graficznych w  Łodzi, co znacznie zwiększa koszty produkcji tego 
czasopisma i zmniejsza jego rentowność. Zgodnie z decyzją Komisji Wydawniczej 
ZG SBP Referat Wydawniczy przeprowadził korespondencję z Państwową Komisją 
Cen w sprawie podwyższenia ceny prenumeraty za Bibliotekarza i Poradnik Biblio
tekarza. Otrzymano odpowiedź negatywną.

W  ostatnim kwartale 1974 r. przypada 25-lecie działalności wydawniczej SBP  
w  zakresie wydawnictw zwartych a także upływa dwadzieścia pięć lat od ukazania 
się pierwszego numeru Poradnika Bibliotekarza, który stał się w  ciągu ćwierćwie
cza najpoczytniejszym wydawnictwem SBP. W  ciągu 25 lat wydano dwieście kilka
dziesiąt książek i broszur w  globalnym parusettysięcznym nakładzie. W  zrozumie
niu poważnego znaczenia działalności wydawniczej SBP dla naszego środowiska 
i całego zawodu bibliotekarskiego Prezydium ZG SBP podjęło 31 maja 1974 r. de
cyzję odpowiedniego zamanifestowania dorobku SBP w  tej dziedzinie pod koniec 
1974 r. Szczegółowy program zamierzonych przedsięwzięć opracowany zostanie 
w najbliższej przyszłości.

Janina Cygańska

KOM UNIKAT O PRZEBIEGU POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SBP  
odbytego dnia 27 czerwca 1974 r.

W  posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego SBP 27 czerwca 1974 r. wziął 
udział również —  serdecznie powitany przez przewodniczącego kol. W. Stankiewi
cza —  wiceminister kultury i sztuki dr Józef Fajkowski. Posiedzenie to było po
święcone omówieniu sytuacji bibliotek publicznych, a przede wszystkim bibliotek 
powiatowych, jako ważnych ogniw w  działalności tej sieci w  terenie.

Referat wprowadzający „Zadania bibliotek powiatowych w  organizacji pracy 
bibliotek terenowych” wygłosił kol. Mieczysław Mazurkiewicz, przewodniczący Sek
cji Bibliotek Publicznych ZG  SBP. Wychodząc z założenia, iż przeprowadzana re
organizacja administracji państwowej i przygotowywana reforma oświaty rzutują 
w sposób zasadniczy na rozwój wszystkich bibliotek, referent podkreślił rolę i za
dania bibliotek powiatowych oraz ich wpływ na pracę bibliotek niższego szczebla, 
a przede wszystkim bibliotek gminnych. Omówił następnie nasilające się tendencje



Z ŻYC IA  SBP 111

włączania tych bibliotek do powiatowych ośrodków kultury, bez zabezpieczenia im 
możliwości działania zgodnie z ustawą o bibliotekach i obowiązującym statutem. 
Według napływających informacji model powiatowej zintegrowanej placówki kul
turalnej często nie zdaje egzaminu, nie usprawnia działalności bibliotecznej; odbi
ja się to ujemnie na możliwościach planowego gromadzenia księgozbiorów, pracy 
instrukcyjno-metodycznej i informacyjnej, upowszechnianiu wiedzy, polityce ka
drowej i organizacji bibliotek gminnych.

W  ożywionej i rzeczowej dyskusji omówiono wszechstronnie problem powiato
wych ośrodków kultury przedstawiając trudności włączonych do nich bibliotek po
wiatowych. Poruszono m.in.: małe możliwości kształcenia na poziomie akademickim 
pracowników bibliotek powiatowych (kol. kol. M. Hudymowa, A. Janik, H. Kra
szewski); rolę bibliotek powiatowych w  państwowym systemie informacji (H. Unie- 
jewska i S. Jarzębowska); konieczność zachowania odrębności kadrowej i prawnej 
wszystkich partnerów (M. Hudymowa); zagwarantowanie bibliotekom powiatowym 
uprawnień w  zakresie tworzenia księgozbiorów i pracy instrukcyjno-metodycznej 
dla bibliotek niższego szczebla (S. Jarzębowska); potrzebę wnikliwej oceny, z punk
tu widzenia wartości społecznej, dotychczasowych eksperymentów przed ich sze
rokim upowszechnieniem (R. Sękowski i S. Badoń). Duże zaniepokojenie wywołały 
fakty ograniczania działalności bibliotek powiatowych w  zakresie propagandy czy
telnictwa oraz prac metodycznych i instruktażowych (M. Hudymowa, J. Burakow
ski, A. Misiowa).

Po dyskusji zabrał głos minister Fajkowski, który podkreślił, iż sprawy bibliotek 
i czytelnictwa należy rozpatrywać na szerokim tle rozwoju kultury i oświaty, bio
rąc jednocześnie pod uwagę zmiany w zarządzaniu i postępującą decentralizację. 
Resort kultury doceniając sprawy bibliotek podjął szereg prac mających pośredni 
lub bezpośredni wpływ na działalność bibliotek. Dotyczą one m.in. rozbudowy bazy 
poligraficznej, reorganizacji instytucji wydawniczych i księgarskich, inwestycji bu
dowlanych i remontowych, lepszego zaopatrzenia bibliotek w  aparaturę reprogra- 
ficzną itp. Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło również energiczne zabiegi dla 
polepszenia warunków pracy bibliotekarzy, ich sytuacji materialnej oraz stworzenia 
im większych możliwości kształcenia i doskonalenia.

Następnie minister zaznaczył, że organizowanie gminnych ośrodków kultury 
już jest faktem (działa ich obecnie ok. 500), natomiast tworzenie powiatowych 
ośrodków kultury należy traktować jako eksperyment podjęty przez resort z ini
cjatywy terenowej. Zostawiając wolną rękę władzom terenowym w  zakresie łącze
nia instytucji kulturalno-oświatowych Ministerstwo opowiada się za wzmocnieniem 
pozycji biblioteki jako samodzielnej .organizacyjnie jednostki, zachowującej odręb
ność merytoryczną.

W  podsumowaniu obrad przewodniczący ZG  SBP kol. W. Stankiewicz pod
kreślił, że Stowarzyszenie jako jedyna organizacja fachowo-zawodowa ma prawo 
domagać się współuczestnictwa w  poczynaniach mających wpływ na działalność 
bibliotek. Zasada fachowej konsultacji wprowadzona do polityki Partii i Rządu 
powinna znaleźć swoje .odbicie również w  stosunku do problemów bibliotekarstwa.

W  czasie posiedzenia ZG  minister Fajkowski udekorował Odznaką Zasłużonego 
Działacza Kultury —  przyznaną na wniosek SBP —  kolegów: Edwarda Domańskiego 
(Biblioteka Politechniki Warszawskiej), Marię Grodek (em. Biblioteka SGPiS), Ste
fanię Osmólską (em.), Teresę Petrynę (Biblioteka Sztabu Generalnego), Wandę 
Salecką (WJH), Elżbietę Sawicką (biblioteka szkolna), Wiesławę Żukowską (Biblio
teka Publ. m.st. Warszawy), Irenę Morsztynkiewiczową (em. Biblioteka GUS), W ła
dysławę Wasilewską (Biblioteka II LO im. Stefana Batorego).
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PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1975 1

W ACŁAW  KAZIM IERZ OLSZEWICZ  
(1888-1974)

Dnia 20 lipca 1974 r. zmarł we Lwowie dr Wacław Olszewicz, zasłużony biblio
tekarz i bibliotekoznawca, od ponad pół wieku czynny w  ruchu bibliotekarskim, 
autor wielu prac naukowych.

Wacław Olszewicz urodził się dnia 23 lipca 1888 r. w  Warszawie. Jako uczeń 
ostatniej klasy miejscowego gimnazjum zaangażował się w  1905 r. czynnie w  ruchu 
strajkowym na rzecz praw języka polskiego w  szkolnictwie zaboru rosyjskiego, co 
spowodowało usunięcie go z gimnazjum i pozbawienie prawa wstępu do wszystkich 
szkół w  cesarstwie rosyjskim. Po wyjeździe za granicę odbył Olszewicz studia w  Pa
ryżu w  tamtejszej Ecole des Sciences Politiques (1906 -1908) oraz w  Brukseli na 
uniwersyteckim wydziale nauk politycznych (1908-1910), uwieńczone doktoratem na 
podstawie rozprawy Unia Polski z Litwą —  studium z prawa międzynarodowego. 
Po studiach zetknął się Olszewicz po raz pierwszy bezpośrednio z bibliotekarstwem, 
rozpoczynając pracę w  Bibliotece Polskiej w  Paryżu. Ów pierwszy kontakt przy
czynić się miał do ścisłego związania się Olszewicza z problematyką bibliotekar
stwa przez całe jego długie i pracowite życie. W  czasie pobytu za granicą nawiązał 
kontakty naukowe z czasopismem genewskim Annales de la Societe J. J. Rousseau, 
na którego łamach opublikował swoją pierwszą pracę naukową Documents polonais 
sur J. J. Rousseau et Therese Levasseur (1911), oraz z paryskim Revue des Sciences 
Politiques, w  którym ogłosił artykuł L’evolution de la constitution polonaise (1912).

Po powrocie do kraju w  1912 r. osiadł Olszewicz w  Zakopanem, gdzie objął 
funkcję bibliotekarza w  Towarzystwie Biblioteki Publicznej. W  tym okresie związał 
się również z ruchem krajoznawczym, zgłaszając akces do Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego, a swym zainteresowaniem tą problematyką miał dać w  przy
szłości wyraz w  kilku wartościowych publikacjach na łamach Ziemi. W  1915 r. 
powrócił Olszewicz do Warszawy. Tuż po przyjeździe rozpoczął pracę w  Bibliotece 
Krasińskich, pełniąc niezależnie od tego funkcję wiceredaktora Ekonomisty. N a j
większą jego zasługą był niewątpliwie współudział w powołaniu do życia w  1915 r. 
Wydziału Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej w  Towarzystwie Miłośników 
Historii. Była to pierwsza próba utworzenia organizacji zawodowej bibliotekarzy 
polskich. Głównym zadaniem Wydziału było przygotowanie modelu organizacji bi
bliotek w  niepodległej Polsce, Wydział zaś stał się bezpośrednim poprzednikiem 
powołanego do życia w  1917 r. Związku Bibliotekarzy Polskich. Wraz z dyrektorem 
Biblioteki Krasińskich Ignacym Tadeuszem Baranowskim, historykiem teatru i b i
bliofilem Mieczysławem Rulikowskim oraz ze swym bratem Bolesławem, znanym 
późniejszym geografem i profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego (zmarłym w
1972 r.), był Olszewicz głównym organizatorem Związku i autorem jego statutu, 
który dnia 10 lipca 1917 r. uzyskał oficjalne zatwierdzenie. Na pierwszym ogólnym 
zebraniu Związku dnia 21 października 1917 r. objął Olszewicz kierownictwo sekcji
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bibliotek naukowych. Działalność swą rozwijał czynnie w  trudnych niewątpliwie 
warunkach niemieckiej okupacji wojskowej.

W  1918 r. rozpoczął pracę w  Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako naczelnik 
Wydziału rkonomicznego; funkcję tę sprawował do 1924 r., kiedy przeniósł się na 
Śląsk. W  okresie tym, obok szeregu rozpraw o tematyce gospodarczej, ogłosił arty
kuł z zakresu bibliotekarstwa Bibliografia w ręku bibliotekarza (Bibliotekarz 1919 
nr 3/4). Na Śląsku objął Olszewicz funkcję generalnego sekretarza Zespołu Hut 
na Górnym Śląsku oraz delegata Związku Polskich Hutników Żelaza w  Katowicach. 
Mimo nawału zajęć w  związku z zajmowaniem odpowiedzialnych stanowisk, nie 
zaprzestał pracy społecznej, naukowej i pisarskiej. W  swych licznych publikacjach 
zajmował się w tym czasie głównie problematyką śląską, poruszając bardzo sze
roki wachlarz zagadnień; przede wszystkim omawiał sprawy ekonomiczne i rolę 
Śląska w  gospodarce państwowej. Opublikował m. in.: Węgiel i morze (Toruń 1932); 
Z dziejów hutnictwa żelaznego na Śląsku (Katowice 1934); O polskość przemysłu 
śląskiego (Katowice 1938). Sprawował w  tym czasie także funkcję wiceprezesa To
warzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, współpracował z Instytutem Śląskim w  Ka
towicach i Instytutem Bałtyckim w  Toruniu. Nie zerwał też kontaktów z biblio
tekarstwem, które pozostało stale w  najbliższym kręgu jego zainteresowań. W  
1932 r. był delegatem na III Zjazd Bibliotekarzy Polskich w  Wilnie, na którym wy
głosił referat pt. Biblioteki regionalne z uwzględnieniem bibliografii regionalnej 
(Prz. bibliot. 1932 R. 6 z. 3). Ogłosił też kilka rozpraw i artykułów z tego zakresu, 
jak np.: Biblioteka króla Stanisława Augusta (Prz. bibliot. 1931 R. 5 z. 1); Biblio
grafia regionalna (Zaranie Śląskie 1936 R. 12 z. 2). W  swoim mieszkaniu w  Siemia
nowicach Śląskich skompletował Olszewicz pokaźną bibliotekę, pełną licznych oka
zów bibliofilskich, która uległa zupełnemu rozproszeniu, gdy we wrześniu 1939 r. 
zmuszony został do ucieczki ze Śląska. Wyjeżdżając na wschód, zatrzymał się we 
Lwowie, z którym to miastem związał się na stałe i w  którym poświęcił się już 
wyłącznie bibliotekarstwu. W  1940 r. objął stanowisko kierownika Działu Koncen
tracji w  Bibliotece Naukowej Akademii Nauk USRR (zawierającej głównie zbiory 
dawnego Ossolineum), gdzie położył duże zasługi w  zabezpieczaniu licznych, opusz
czonych w  czasie działań wojennych księgozbiorów. Wcielając je do zbiorów Biblio
teki Akademii Nauk, ratował od rozproszenia. W  okresie okupacji niemieckiej 
Lwowa w  latach 1941-1944 pracował Olszewicz jako urzędnik w  laboratorium che
micznym, a po wyparciu Niemców w  lipcu 1944 r. powrócił do pracy w  swej do
tychczasowej placówce na stanowisko kierownika działu obsługi czytelników, a na
stępnie bibliografa. Od 1950 r. pełnił tę funkcję najpierw w Obwodowej Składnicy 
Książek, zaś od 1952 r. —  w  Instytucie Nauk Społecznych Akademii Nauk USSR  
aż do momentu przejścia na emeryturę w  1962 r.

W  1957 r. nazwisko Wacława Olszewicza pojawiło się ponownie w  polskim 
piśmiennictwie naukowym. W  okresie tym zainteresowania jego skoncentrowały się 
głównie na problematyce kultury polskiej drugiej połowy XVIII w. Ogłosił z tego 
zakresu kilka interesujących artykułów jak np.: Łazienki i ch dzieje (Stolica 1966 
R. 21 nr 40); O autorze ulotki dotyczącej górnictwa z czasów Sejmu Czteroletniego 
(Stud. Mater. Dziej. Nauki Seria C 1968 z. 13); Korespondencja Stanisława Augusta 
(Rocz. bibliot. 1970 R. 14 z. 1/2); Matematyczno-przyrodnicze zbiory i pracownie na 
Zamku za Stanisława Augusta (Studia Warszawskie 1973 T. 16 z. 2).

Dorobek naukowy Olszewicza z okresu powojennego w  dziedzinie biblioteko
znawstwa zasługuje również na wyeksponowanie, ponieważ z tej tak bliskiej mu 
dziedziny ogłosił również kilka interesujących pozycji, jak np.: Pamiętnik bibliote
karski Józefa Łozińskiego (Rocz. bibliot. 1959 R. 3 z. 1/4); Stefan Żeromski i Biblio
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teka Publiczna w Zakopanem (Prz. bibliot. 1966 R. 34 z. 1/2); Z prehistorii Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich (wraz z Bolesławem Olszewiczem, Prz. bibliot. 1967 
R. 35 z. 2); Z  dziejów bibliotek i miłośnictwa książki w Polsce w X V III  wieku 
(Rocz. bibliot. 1968 R. 12 z. 1/4); Biblioteka królewska na Zamku Warszawskim 
(Rocz. bibliot. 1969 R. 13 z. 3/4); Z archiwum Wielhorskich (Prz. hum. 1970 R. 14 
nr 1-2); Z  dziejów Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku (Biblioteka 
Śląska 1922-1972. Katowice 1973).

Bogate archiwum zgromadzonych przez siebie materiałów i notatek zapisał 
Wacław Olszewicz Polskiej Akademii Nauk. Pozostawił ponadto prawie wykończo
ną obszerną monografię pod roboczym tytułem W kręgu zainteresowań Stanisława 
Augusta, będącą próbą syntezy kultury polskiej epoki stanisławowskiej.

Bolesław Łojmszański
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PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1975 1

KRONIKA KRAJOWA

PAŃSTW OW A RADA BIBLIOTECZNA

Dnia 3 października 1974 r. w  Głównej Bibliotece Lekarskiej odbyło sią po
siedzenie Prezydium Państwowej Rady Bibliotecznej pod przewodnictwem wicemi
nistra kultury i sztuki dra Józefa Fajkowskiego. Zasady specjalizacji zbiorów 
bibliotecznych wraz z projektem powołania organu do spraw specjalizacji zrefe
rował naczelnik Wydziału w  Departamencie Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzy
szeń Regionalnych MKiS mgr Lucjan Biliński. Prace nad zautomatyzowaniem pro
cesów biblioteczno-bibliagraficznych w  Głównej Bibliotece Lekarskiej w  Warszawie 
przedstawił jej dyrektor prof, dr hab. Feliks Widy-Wirski. Dyrektor Instytutu In
formacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej doc. Edmund Szubert omówił pro
gram prac naukowo-badawczych i rozwojowych dla potrzeb zintegrowanej sieci 
placówek informacyjnych. Przedmiotem obrad były również sprawy organizacyjno- 
-programowe wchodzące w  zakres działania Państwowej Rady Bibliotecznej.

KRAJOW A KONFERENCJA N A  TEMAT SELEKTYWNEJ DYSTRYBUCJI 
INFORMACJI

W  dniach 10-13 września 1974 r. odbyła się I Krajowa Konferencja pod nazwą 
Selektywna Dystrybucja Informacji (SDI) w  Krajowym Systemie INTE. Organiza
torami konferencji były: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicz
nej w  Warszawie oraz Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicz
nej (OINT) Politechniki Wrocławskiej. Obrady toczyły się w  dniach 10-12 września 
w  Polanicy Zdroju, a 13 września —  we Wrocławiu. Referaty wygłosili przedsta
wiciele polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się zagadnieniami infor
macji naukowej. M. in. pracownicy Biblioteki Głównej i OINT Politechniki W ro
cławskiej omówili tematy: SDI na tle innych form obsługi informacyjnej użyt
kowników (autorzy: Halina Pabisz i Łucja Talarczyk), Problemy SDI w  wielodys- 
cyplinowej instytucji naukowej (Czesław Daniłowicz). Przedstawiciele Narodowego 
Centrum Badań Naukowych w  Paryżu zaprezentowali opracowania: System 
PASCAL (J. H. d’Olier), Służba SDI Narodowego Centrum Badań Naukowych 
(H. Vigne), Sieć komputerowa CYKLADY (H. Vigne). W  ostatnim dniu obrad przed
stawiono stosowany w  Politechnice Wrocławskiej system informacji naukowo-tech
nicznej W ASC (Wieloabonencki System Cyfrowy). Uczestnicy konferencji zwiedzili 
Bibliotekę Główną, stację końcową systemu W ASC w  Instytucie Cybernetyki Tech
nicznej oraz inne pracownie Politechniki. Pełne materiały Konferencji zostaną 
wkrótce opublikowane.
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SEMINARIUM N A  TEMAT AUTOM ATYZACJI PROCESÓW BIBLIOTECZNYCH

W  dniach 23-24 października 1974 r. odbyło się we Wrocławiu seminarium na 
temat automatyzacji procesów bibliotecznych. Wygłoszono referaty: Charakterystyka 
systemów przetwarzania danych (mgr Wanda Gryziecka), Problemy automatyzacji 
bibliotek na świecie ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych (dr Anna 
Sitarska), Program automatyzacji Biblioteki Narodowej (doc. dr Radosław Cybulski). 
Zwiedzono także Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, Wrocławskie Za
kłady Elektroniczne Elwro, Bibliotekę Główną Politechniki Wrocławskiej oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną w  Kostomłotach. Dr Cz. Daniłowicz poinformował 
uczestników seminarium o systemie informacyjnym Politechniki Wrocławskiej 
WASC.

INFORMACJA NAUK O W A PRZEDMIOTEM NAUCZAN IA  W  AGH

W  semestrze letnim r. ak. 1973/74 w  Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie 
na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej wprowadzono dla Sekcji Ele
ktroniki zajęcia z zakresu informacji naukowej w  wymiarze 32 godzin na pierw
szym roku studiów. Zajęcia były prowadzone przez pracownika Oddziału Informacji 
Naukowej Biblioteki Głównej. W  czasie ćwiczeń studenci zapoznali się z wieloma 
materiałami informacyjnymi oraz z metodyką poszukiwania i rejestrowania lite
ratury.

INFORMACJA NAU K O W A W  KRAKOW IE

Z inicjatywy Kolegium Dyrektorów Bibliotek i Krakowskiej Rady Nauki 
i Techniki powołano zespół do opracowania stanu informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej na terenie m. Krakowa. W  skład zespołu weszli: mgr Zofia Skwar - 
nicka —  ówcześnie kierownik Pracowni Informacji Naukowej ODilN PAN, mgr 
Bogumił Kacperski —  kierownik Branżowego Ośrodka Informacji Naukowej, Tech
nicznej i Ekonomicznej Instytutu Obróbki Skrawaniem, dr Jerzy Zdrada —  wizy
tator bibliotek naukowych sieci PA N  w  Bibliotece PA N  w  Krakowie, mgr Irena 
Aleksandrowicz —  kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki WSE i mgr 
Helena Jarecka —  kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki AGH, jako 
przewodnicząca zespołu. Poddano analizie działalność informacyjną bibliotek PAN, 
bibliotek szkół wyższych, bibliotek fachowych, publicznych, Biblioteki im. Czarto
ryskich, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz zakładowych i branżowych 
ośrodków informacji. Pominięto sieć bibliotek szkolnych, gdyż analizą ich działal
ności zajmował się Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Badania 
oparto na ankietach, uzupełnianych w  razie potrzeby wywiadami. Opracowano trzy 
rodzaje ankiet dostosowując je do specyfiki poszczególnych placówek. Rozesłaniem 
kwestionariuszy i gromadzeniem odpowiedzi zajęła się Pracownia Informacji Nau
kowej ODilN PAN. Dane z poszczególnych sieci opracowano w  sposób jednolity. 
Charakteryzowano potencjał informacyjny placówek, środowisko użytkowników 
oraz potrzeby sieci informacyjnej. W  raporcie przeprowadzono analizę porównaw
czą wykazując dysproporcje i różnice pomiędzy sieciami. We wnioskach końcowych 
stwierdzono, iż konieczne jest: zacieśnienie współpracy między poszczególnymi sie
ciami informacyjnymi na terenie Krakowa (w  zakresie polityki gromadzenia wy
dawnictw zagranicznych, usprawnienia przepływu informacji); uregulowanie spra
wy statusu bibliotek i innych placówek informacyjnych; poprawa sytuacji lokalo-

I



KRONIKA KRAJOW A I ZAG R AN IC ZN A 119

wo-technicznej; podniesienie kwalifikacji personelu, zwłaszcza średniego; przygo
towanie użytkowników (włączenie zagadnień informacji naukowej do programów 
studiów wyższych, podyplomowych i kursów doskonalących). Postulowano również 
utworzenie ośrodka (ew. grupy roboczej), który by prowadził bieżącą analizę stanu 
informacji i formułował wiążące zalecenia usprawniające informację naukową.

INFORMACJA NAUK O W A D LA  CHEMIKÓW

W  październiku 1974 r. Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej we współ
pracy z Resortowym Ośrodkiem INTE Ministerstwa Przemysłu Chemicznego uru
chamia Ogólnokrajowy System Informacji Chemicznej na podstawie Chemical A b 
stracts, dostarczanych w  postaci taśm magnetycznych przez American Chemical 
Society. Wyszukiwanie informacji odbywać się będzie na komputerze IBM 360/50 
według tematów prac naukowo-badawczych zgłoszonych przez zainteresowane in
stytucje. Użytkownicy systemu otrzymywać będą raz w  tygodniu opisy bibliogra
ficzne dokumentów dotyczących zgłoszonego tematu.

CZŁOWIEK —  ŚW IAT —  POLITYKA

Dnia 2 października 1974 r. odbyło się w  Ministerstwie Kultury i Sztuki zebra
nie pod przewodnictwem wiceministra dra Józefa Fajkowskiego w  sprawie organi
zacji V III dni Książki „Człowiek —  Świat —  Polityka”. Powołano zespoły koordy
nujące wszystkie prace przygotowawcze. Centralna inauguracja Dni odbyła się 
w Łodzi dnia 19 listopada 1974 r.

KONKURS N A  W SPOM NIENIA BIBLIOTEKARZY

W  Ministerstwie Kultury i Sztuki odbyło się dnia 9 października 1974 r. wrę
czenie nagród laureatom konkursu „Wspomnienia bibliotekarzy”, zorganizowanego 
przez Komisję Kultury CRZZ i miesięcznik Kultura i Zycie. Pierwszą nagrodę 
otrzymała kol. Maria Trombik z Cieszyna, nagrody drugie przyznano kol. Izabeli 
Nagórskiej z Łodzi i kol. Aleksandrowi Tyczyńskiemu z Krakowa, a trzecie —  kol. 
Marii Ziębie z Tarnowa, kol. Janinie Chudzińskiej z Poznania i kol. Józefowi Przy
bylskiemu z Ostrowa Wielkopolskiego.

NOWE UPOSAŻENIA

Dnia 16 sierpnia 1974 r. zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w  
sprawie wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury, archi
wów państwowych i Filmoteki Polskiej (Dz. U. 1974 nr 30 poz. 176). Rozporządzenie 
dotyczy również pracowników bibliotek publicznych, bibliotek szkół wyższych, B i
blioteki Śląskiej oraz innych bibliotek podległych ministrowi kultury i sztuki. 
Kierownicy innych resortów są upoważnieni do zastosowania zasad wynagradzania 
ustalonych w  niniejszym rozporządzeniu do pracowników odpowiednich grup za
wodowych zatrudnionych w  poszczególnych resortach.

ODWIEDZINY BIBLIOTEKARZY FIŃSKICH

We wrześniu 1974 r. odwiedziła Polskę kilkunastoosobowa grupa bibliotekarzy 
fińskich. Dwa miejskie okręgi SBP, w  Warszawie i Krakowie, zorganizowały zwie
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dzanie przez gości bibliotek: Narodowej i Uniwersyteckiej w  Warszawie, Jagielloń
skiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie. Zainteresowani bibliotekarze 
fińscy zapoznali się również z wieloma bibliotekami specjalnymi w  obu miastach. 
Goście odwiedzili też Oświęcim i Wieliczkę. Na zakończenie ich pobytu zorganizo
wano w  Bibliotece Pedagogicznej w  Krakowie spotkanie towarzyskie.

„NAUKA POLSKA W  30-LECIU PRL”

Wystawę pod takim tytułem zorganizowała Biblioteka PA N  w  Warszawie wspól
nie z Archiwum PAN. Wystawa przedstawiła straty kultury polskiej w  latach 
1939-1945 oraz jej odbudowę i rozwój w  30-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej. W  skondensowanej formie przedstawiono osiągnięcia nauki polskiej ilustrując 
poszczególne zagadnienia (np. szkolnictwo wyższe, Polska Akademia Nauk, wydaw
nictwa naukowe, archiwa, biblioteki, muzea, towarzystwa naukowe, popularyzacja 
nauki, współpraca i kontakty naukowe z zagranicą) dokumentami archiwalnymi, 
tablicami i wykresami, mapami, plakatami, wydawnictwami oraz fotografiami i me
dalami jubileuszowymi. Liczne unikalne dokumenty lub ich kserokopie oraz foto
grafie ludzi nauki budziły szerokie zainteresowanie zwiedzających wystawę, która 
była otwarta od czerwca do końca września 1974 r.

KRONIKA ZAGRANICZNA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UNESCO N A  TEMAT PLAN O W AN IA  
NARODOWYCH INFRASTRUKTUR W  ZAKRESIE DOKUMENTACJI, BIBLIOTEK

I ARCHIW ÓW

Konferencja została zorganizowana w  Paryżu w  dniach 21-28 września 1974 r. 
na podstawie uchwały X V II Sesji Konferencji Generalnej UNESCO z 1972 r. wspól
nie z FID, IFLA  i ICA (International Council of Archives). Uczestniczyło w  niej ok. 
320 osób reprezentujących: 85 krajów, instytucje ONZ, organizacje międzynarodowe 
pozarządowe; byli również obecni eksperci UNESCO. W  skład delegacji polskiej 
wchodzili: dyr. L. Marszałek z BN  i K. Gródecka z IINTE.

Przedmiotem obrad Konferencji były trzy grupy zagadnień: 1) zintegrowane 
planowanie narodowych infrastruktur w  zakresie dokumentacji, bibliotek i archi
wów, 2) planowanie zastosowań nowoczesnych technik w  tymże zakresie, 3) plano
wanie dotyczące personelu zatrudnianego w  ośrodkach dokumentacji, bibliotekach 
i archiwach.

Przyjęto koncepcję narodowych systemów informacji NATIS (National Infor
mation Systems). Nazwą tą określa się systemy informacji działające w  poszcze
gólnych krajach złożone ze skoordynowanych podsystemów. Do każdego systemu 
powinny wchodzić wszystkie służby, które zajmują się dostarczaniem informacji 
dla wszystkich dziedzin wiedzy i dla wszystkich grup użytkowników. Podsta
wową funkcją jest zapewnienie dostępu do aktualnych informacji użytkownikom 
zajmującym się działalnością polityczną, gospodarczą, naukową, oświatową, społecz
ną i kulturalną.

Sformułowano założenia programowe NATIS w  skali krajowej i międzynaro
dowej. Państwa członkowskie, które będą planować i budować systemy narodowe, 
uzyskają pomoc UNESCO w  zapewnieniu udziału w  światowych systemach infor
macji. W  rezolucji przyjętej podczas Konferencji wezwano państwa członkowskie, 
aby podjęły starania w  celu stworzenia narodowych systemów informacji lub in-
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frastruktury niezbędnej dla służb informacyjnych, biorąc pod uwagę ustrój gospo
darczy i społeczny kraju, jego dziedzictwo kulturalne i uwzględniając swoje plany 
rozwoju narodowego. Każde państwo powinno w  najbliższym terminie sporządzić 
inwentarz zasobów, które tworzą obecną infrastrukturę, określić środki techniczne 
i finansowe, niezbędne dla zagwarantowania NATIS, oraz zbadać, w  jakiej mierze 
instytucje już funkcjonujące temu systemowi mogą służyć. W  1978 r. zostanie zor
ganizowana międzyrządowa konferencja, poświęcona sprawdzeniu postępów w  reali
zacji programu.

Intergovernmental Conference on the Planning of 
National Documentation, Library and Archives In
frastructures, Paris 23-27 September 1974. Working 
Document. 1974

SPOTKANIE RADY'W YKONAW CZEJ IFLA

Odbyło się ono w  Tokio w  dniach 27-30 maja 1974 r. Przyjęto propozycję 
Południowokoreańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy, aby 42 Zgromadzenie Rady 
Głównej IFLA  odbyło się w  sierpniu 1976 r. w  Seulu. Miejsce jubileuszowej kon
ferencji IFLA  w  1977 r. (50 lat istnienia IFLA ) nie zostało jeszcze ustalone.

W  czasie spotkania w  Tokio omawiano działalność Komitetu Kierowniczego 
Uniwersalnej Rejestracji Bibliograficznej (UBC Steering Committee) i Komitetu 
Doradczego UBC (UBC* Advisory Committee) oraz sprawy budżetu i personelu Mię
dzynarodowego Biura UBC, które rozpoczęło swą działalność dnia 1 lipca 1974 r. 
w  Londynie.

IFLA News 1974 nr 49 s. 3-4

37 KONFERENCJA FID

Konferencja odbyła się w  Hadze w  dniach 11-20 września 1974 r. i poświęcona 
była posiedzeniom roboczym Zgromadzenia Ogólnego, Rady, Komitetu Wykonaw
czego oraz komitetów problemowych. W  obradach brali udział członkowie delegacji 
narodowych oraz —  jako obserwatorzy —  przedstawiciele organizacji międzynaro
dowych. W  skład delegacji polskiej wchodzili: dyr. doc. E. Szubert i dr E. Scibor 
z IINTE oraz mgr M. Kocięcka z BN.

Przedmiotem obrad zespołów były następujące tematy: Kod wiążący różne kla
syfikacje poszczególnych dziedzin wiedzy (Subject-field Reference Code), Centralny 
Komitet Klasyfikacyjny (Central Classification Committee), Teoria Maszynowych 
Technik i Systemów (Theory of Machine Techniques and Systems), Kształcenie 
i Doskonalenie (Education and Training), Kraje Rozwijające się (Developing Coun
tries), Terminologia Informacji i Dokumentacji (Terminology of Information and 
Documentation).

Podczas posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory członków Rady 
na miejsce osób, których kadencja wygasła w  1974 r. Wiceprzewodniczącym został 
ponownie prof. A. J. Michajłow, dyrektor VINITI. W  związku z trudną sytuacją 
finansową FID-u uchwalono podwyższenie składek członkowskich o 30%.

Postanowiono, że 38 Konferencja FID odbędzie się w  1976 r. w  stolicy Meksyku, 
a jej tematem będą programy informacji i dokumentacji w  krajach rozwijają
cych się.

W  związku z 80-leciem powstania FID-u odbędzie się w  1975 r. w  Brukseli 
specjalne sympozjum. Ogłoszono także, że W sierpniu 1975 r. FID, IFLA  i UNESCO
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zorganizują w  Sheffield (W. Brytania) kurs szkoleniowy (Summer School) dla w y
kładowców i specjalistów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

37th Conference of the International Federation 
for Documentation. The Hague 1974

TRZECIE ZGROMADZENIE OGÓLNE LIBER

Tegoroczna konferencja Europejskiej Ligi Bibliotek Naukowych (Ligue Euro- 
peenne des. Bibliotheques de Recherche —  LIBER) odbyła się w  Strasburgu w  dniach 
25-27 czerwca 1974 r. Uczestniczyli w  niej przedstawiciele ponad 40 bibliotek człon
kowskich z różnych krajów Europy zachodniej. W  związku z wygaśnięciem kaden
cji pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia J. P. Clavela, dyrektora Biblioteki 
Kantonalnej i Uniwersyteckiej w  Lozannie, wybrano na to stanowisko dra K. W. 
Humphreysa, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w  Birmingham (W. Brytania).

Głównym przedmiotem obrad były problemy wymiany osobowej między biblio
tekami różnych krajów. Referat na ten temat wygłosił dr J. Wieder, dyrektor 
Biblioteki Politechniki (Technische Universitat) w  Monachium. Mówiąc o znaczeniu 
wyjazdów bibliotekarzy za granicę w  celu rozszerzenia horyzontów i wymiany do
świadczeń podkreślił, iż powinni w  nich uczestniczyć również ludzie młodzi i pra
cownicy bibliotek zajmujący mniej eksponowane stanowiska. Charakterystykę obec
nej sytuacji w  tym zakresie oparł na wypowiedziach ankietowych uzyskanych 
z różnych krajów od 154 bibliotek, 12 szkół bibliotekarskich i 4 stowarzyszeń fa
chowych. Wśród propozycji, które wysunął w  zakończeniu referatu, był projekt 
utworzenia w  poszczególnych krajach ośrodków informacji o możliwościach mię
dzynarodowej wymiany bibliotekarzy, a także zorganizowania w  ramach LIBER  
grupy roboczej, której zadaniem byłoby zbadanie istniejącego stanu rzeczy w  za
kresie wymiany osobowej, w  szczególności różnych jej form, oraz możliwości jej 
finansowania.

Nachrichten. Nouvelles. Notizie. Vereinigung 
Schweiz. Bibliothekare 1974 nr 4 s. 168-171

NOWE CZASOPISMA

Wydawane dotychczas jako samodzielny periodyk czasopismo IF LA  News bę
dzie od początku 1975 r. stanowić część nowego czasopisma IF LA  Journal. Będzie 
ono ukazywać Się w  lutym, maju, sierpniu i listopadzie. Numer 1 zostanie wydany 
z okazji 40 Sesji Rady Głównej IFLA  (Waszyngton, listopad 1974) pod redakcją 
W. R. H. Koopsa. Od numeru 2 kierownictwo pisma przejmie Komitet Redakcyjny. 
Sekretarzem Redakcji będzie R. L. Collison, wydawcą —  Verlag Dokumentation, 
Monachium. Członkowie IFLA  będą otrzymywali pismo bezpłatnie, prenumerata 
dla nieczłonków wyniesie 48 DM rocznie. Część informacyjna drukowana będzie 
w  języku angielskim, a artykuły —  w  angielskim, francuskim lub niemieckim ze 
streszczeniami w  2 językach. Artykuły (ze streszczeniami do 100 wyrazów) można 
przesyłać pod adresem R. L. Collisona (University of Loughborough, W. Brytania), 
materiały do części informacyjnej —  pod adresem Sekretariatu IFLA  (P.O.B. 9128 
The Hague, Holandia).

IFLA Newjs 1974 nr 49 s. 2

W  1975 r. FID rozpoczyna wydawanie czasopisma pod tytułem International 
Forum on Information and Documentation. Publikowane w  nim prace będą do
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tyczyły różnych aspektów organizowania działalności informacji naukowej, bie
żącej i przyszłej działalności służb informacyjnych, aktualnych problemów mecha
nizacji i automatyzacji procesów informacyjnych, rozwoju systemów wyszukiwaw
czych i języków indeksowania, jak również problemów kształcenia i doskonalenia 
specjalistów w zakresie informacji, potrzeb użytkowników informacji oraz rozwoju 
współpracy międzynarodowej. Poza artykułami problemowymi pismo będzie za
wierało wiadomości o pracach badawczych i wydarzeniach związanych z zagadnie
niami informacji, korespondencje oraz komentarze Komitetu Redakcyjnego i czy
telników. International Forum będzie ukazywało się kwartalnie w  jęz. angielskim
i rosyjskim. Roczna prenumerata wyniesie 20 dolarów. Można ją przesyłać pod 
adresem: FID General Secretariat, 7 Hofweg, The Hague, Holandia. Artykuły i ko
respondencje przyjmuje redakcja czasopisma, mieszcząca się w  VINITI, Baltij- 
skaja 14, Moskwa, A-219, ZSRR.

International Forum on Information and 
Documentation. [Prospekt]. 1974
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George A. E v e r e t t :  A  select bibliography of Gunter Grass. (From 1956 to 1973). 
[New York] 1974.

Elisabeth H e n d l ,  Egon K l e m p :  Nicolaus Copernicus 1473-1973. Ausstellungs- 
katalog. Berlin 1973. Deutsche Staatsbibliothek Berlin.

A  survey of automated activities in the libraries of Asia and the Far East. 
Peoria, 111. 1974. World Survey Series vol. 5.

W Y D A W N I C T W A  C I Ą G Ł E

Annual Report of the Librarian of Congress 1973.
Biblioteka Narodowa. Biuletyn Informacyjny 1974 nr 1(58).
Citatel’. Mesaćnik pre pracu kniżnic 1974 R. 23 cis. 9-10.
Ctenar. Mesićnik pro prąci s knihou 1974 R. 26 ćis. 7-8/9.
The Larc Reports 1974 vol. 7 iss. 2.
Mitteilungen aus dem Wissenschaftlichen Bibliothekswesen der DDR 1974 Jg. 12 

H. 5-7.
Network. International communications in library automation 1974 vol. 1 iss. 5-6. 
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie 1973 R. 19.
Tudomanyos es Muszaki Tajekóztatas 1974 evf. 21 sz. 7.
Zentralblatt fiir Bibliothekswesen 1974 Jg. 88 H. 6.
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