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Nowoczesne technologie elektroniczne stworzyły podstawy do nowego
typu społeczeństwa nazywanego informacyjnym.
Codziennością stało się użytkowanie systemów informatycznych oraz
wykorzystywanie ich do przesyłania i zdalnego przetwarzania
informacji
powszechność dostępu do
globalnych sieci komputerowych

rozwój systemów informacyjnowyszukiwawczych
możliwość teleportacji informacji
(poczta elektroniczna i
nowoczesne urządzenia kopiujące)

www.bu.kul.pl

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Gdzie
szukać?

Źródło informacji → każdy obiekt, z którego są czerpane informacje
zaspokajające określone potrzeby informacyjne:
•
•
•

dokumenty
osoby lub instytucje
zespół warunków: systemy, miejsca, organizacje, konferencje, w których mogą
być uzyskiwane przydatne wiadomości z różnych dziedzin życia i nauki

W informacji naukowej źródło informacji to dokument, z którego pochodzi dana
informacja lub metainformacja (informacja o informacji).
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Różne kryteria klasyfikacji źródeł
• Ze względu na:

1. Sposób utrwalenia danych na określonym nośniku
•
•

Dokumentalne – przedmioty zawierające informacje utrwalone materialnie (za pomocą
pisma, obrazu, dźwięku, mowy)
Niedokumentalne – obiekty przekazujące informację, która nie jest utrwalona materialnie, tj.
przechodzi bezpośrednio ze źródła informacji do odbiorcy (konferencje, seminaria, zjazdy,
nieformalne kanały wymiany informacji)

2. Stopień przetworzenia
•
•

•

Pierwotne – postać sporządzona przez autora
Wtórne – sporządzone z dokumentu pierwotnego lub pochodnego - niezmienione cechy pod
względem treści, a nawet formy (fotografie, kserokopie, skany dokumentu pierwotnego)
Pochodne – sporządzone na podstawie dokumentu pierwotnego lub wtórnego w wyniku
opracowania wg określonych reguł. Przedstawiają informację o dokumencie pierwotnym i
jego zawartości (np. bibliografie, kartoteki, katalogi)
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…kryteria klasyfikacji źródeł

3. Nośnik informacji
• Piśmiennicze (tradycyjne) – informacja zapisana w postaci
wydruku lub odręcznie
• Niepiśmiennicze – informacja zapisana jako dźwięk, obraz
statyczny, obraz ruchomy lub we wszystkich tych postaciach
jednocześnie (utrwalona na taśmie filmowej, taśmie
magnetycznej, płycie gramofonowej, płycie CD-ROM, płycie
DVD, dyskietce, dysku twardym – pamięci operacyjnej
komputera)
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elektroniczne źródła informacji ze względu na typ publikacji
•

•

•

Publikacje elektroniczne o charakterze wydawnictw zwartych: wydawnictwa
informacyjne (encyklopedie, słowniki, kompendia), literatura naukowa,
popularnonaukowa, beletrystyczna, materiały konferencyjne – dostępne na CDROMach i w sieci
Czasopisma elektroniczne – jako wydawnictwa samodzielne lub towarzyszące
(wydania równoległe) swoim wersjom drukowanym – dostępne na CD-Romach i w
sieci
Bibliografie – na dyskach optycznych i w sieci.
tradycyjne źródła informacji w bibliotekach

•
•
•
•

Wykazy, spisy, zestawienia
Kartoteki
Katalogi biblioteczne
Bibliografie
www.bu.kul.pl

Wpływ nowych technologii elektronicznych
na obieg informacji naukowej
łączy się ze zmianą procesów bibliotecznych
nowe zadanie: obok klasycznego
udostępniania źródeł informacji, zapewnienie
do nich bezpośredniego dostępu poprzez
systemy ogólnobiblioteczne i sieci
komputerowe o różnym zasięgu
odmienny warsztat informacyjny (możliwość
korzystania z zasobów metainformacji wielu
bibliotek, baz danych i serwisów
informacyjnych
możliwość zamawiania dokumentów w
postaci elektronicznej
www.bu.kul.pl

Elektroniczne źródła informacji naukowej
w działalności informacyjnej bibliotek:
•

Katalogi → informują o zasobach własnych i innych bibliotek:

wydawnictw zwartych
czasopism
zbiorów specjalnych
• Czasopisma elektroniczne → dostęp online do naukowych tytułów
na poziomie:
•
•
•

spisów treści czasopism
abstraktów artykułów
pełnych tekstów artykułów

•
•

Czasopisma elektroniczne można podzielić na:
elektroniczne wersje tytułów wydawanych w formie drukowanej (kompletne lub
zawierające tylko informacje o periodyku, spisy treści lub archiwa wcześniejszych
numerów)
czasopisma istniejące tylko w wersji elektronicznej

•
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Bazy danych

uporządkowane zbiory informacji z określonej dziedziny lub
tematyki,
zbiór rekordów z informacją w jednym miejscu,
usystematyzowany wg określonej struktury
Zadania:

uporządkowanie
przechowywanie
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wyszukiwanie informacji

Rodzaje baz danych
Bazy abstraktowe
lub adnotowane – oprócz

Bazy dziedzinowe

zbiory informacji z
jednej lub kilku
zbliżonych dziedzin
wiedzy
• humanistyczne,
ekonomiczne,
medyczne,
techniczne
• np. Medline dot.
nauk medycznych,
AGRO – dot.
rolnictwa
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Bazy
bibliograficzne
spis piśmiennictwa
• gromadzą
informacje o
książkach,
artykułach i in.
publikacjach z
danego zakresu
• np. Przewodnik
Bibliograficzny

spisu literatury posiadają przy
każdej pozycji abstrakt lub
adnotacje (krótka informacja
dot. zawartości opisanej pozycji)
• np. Polska Bibliografia
Lekarska, Web of Sciences,
PsycINFO (APA)

Bazy pełnotekstowe –
z dostępem do pełnych treści
dokumentu
• np. EUR-Lex – baza aktów
prawnych Unii Europejskiej

… Rodzaje baz danych

Bazy dziedzinowe – WG ZAKRESU TEMATYCZNEGO DANYCH:
jednodziedzinowe
mieszane
np. baza abstraktowopełnotekstowa BazTech,
dziedzinowa bibliograficzna
Polska Bibliografia Literacka,
dziedzinowa bibliograficznopełnotekstowa BazEkon

Bazy (indeksy) cytowań
•

informacje na temat
artykułów cytujących i
cytowanych
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wielodziedzinowe
(interdyscyplinarne)

Bazy do przeglądania
spisów treści
czasopism naukowych
np. Current Contens

Katalogi kartkowe bibliotek
jako pierwowzór
internetowych katalogów i baz danych
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Polskie i zagraniczne
bazy katalogowe
Biblioteka KUL – zdigitalizowany katalog kartkowy

www.kul.pl

Polskie i zagraniczne
bazy katalogowe
Biblioteka KUL – katalog online

www.kul.pl

Polskie i zagraniczne
bazy katalogowe
Biblioteka KUL – Multiwyszukiwarka Primo
Umożliwia przeszukiwanie nie tylko katalogu internetowego biblioteki
ale i bibliotecznych baz danych i Biblioteki Cyfrowej KUL
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Polskie i zagraniczne
bazy katalogowe
współczesne katalogi biblioteczne umożliwiają przeszukiwanie wielu
materiałów bibliotecznych jednocześnie

przeszukiwanie opisów bibliograficznych wszystkich
materiałów bibliotecznych:
• książki i czasopisma wydawane od XIX wieku do dziś
• druki ulotne, starodruki, rękopisy
• zbiory muzyczne, dźwiękowe i audiowizualne
• publikacje elektroniczne, zbiory kartograficzne,
ikonograficzne, bibliologiczne i mikrofilmy
• opisy artykułów z wybranych czasopism polskich
oraz prac zbiorowych
• INNE ZASOBY: polonika XVI-XVIII wieku z bibliotek
rzymskich lub kolekcji Instytutu Literackiego Kultura
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Katalogi centralne
Biblioteki Narodowej
• rejestrują dane z ponad 1000 bibliotek polskich
• utworzone na początku lat. 50. ubiegłego stulecia

Centralny katalog książek zagranicznych
•
•

ponad 4 mln opisów książek, głównie nabytków powojennych bibliotek polskich
dane od roku 1975 udostępnione jako baza danych

Centralny katalog czasopism zagranicznych
•
•
•
•

dane o ponad 45 tys. tytułów czasopism wydanych po roku 1801
od lat 70. publikowany jako rocznik rejestrujący druki z poszczególnych lat
(w l. 1983-1999 jako "Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych„)
dane od roku 1971 udostępnione jako baza danych
www.bu.kul.pl

…Katalogi centralne i in. BN

centralny katalog czasopism polskich
•
•

dane o ponad 43 tys. tytułów polskich wydawnictw ciągłych, wydanych w
kraju i za granicą w latach 1661-1950
Pozostałe
dostępny jako baza danych

katalogi BN:

•
•
•
•

•

Inwentarz Instytutu Literackiego Kultura (cały zasób archiwalny)
Zasoby informacyjne on-line (dostępne na terenie BN)
ACADEMICA (zasoby cyfrowe ze wszystkich dziedzin wiedzy)
Program MAK (Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne: książek polskich,
czasopism polskich, dokumentów elektronicznych, bibliografie bibliologiczne,
dokumentów dźwiękowych, dokumentów kartograficznych)
POLONA - polska biblioteka cyfrowa
www.bu.kul.pl

Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
katalog zbiorów
polskich bibliotek naukowych (2002)
Katalog centralny → opisy dokumentów ze zbiorów współpracujących polskich
bibliotek naukowych (obecnie ponad 130 bibliotek)
Opisy w katalogu obejmują różne typy dokumentów – książki, czasopisma, nagrania
dźwiękowe, druki muzyczne, filmy, kartografię, ikonografię, dżs, stare druki
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…NUKAT
•

Dla użytkownika → informacja o zasobach bibliotek naukowych i akademickich w
jednym miejscu
• Dla bibliotekarzy → wspólne katalogowanie, kopiowanie opisów publikacji do
lokalnych katalogów
• Wskazuje w jakich bibliotekach znajduje się poszukiwany dokument
(nazwy lokalnych bibliotek pod opisem publikacji są linkami, które odsyłają do ich
katalogów)
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Katalog Rozproszony
Bibliotek Polskich (2001)

• system uzupełniający funkcjonalność katalogu
NUKAT - repozytorium opisów bibliograficznych
najwyższej jakości
• umożliwia poszukiwanie książki spośród 228
katalogów: NUKAT, BN, szkoły wyższe, biblioteki
publiczne i pedagogiczne, instytuty badawcze,
FBC
• można wybrać katalog również ze względu na
dziedzinę (artystyczne, ekonomiczne,
humanistyczne, medyczne, pedagogiczne,
przyrodnicze, itd.)
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…inne katalogi polskie
Centralny Katalog Bibliotek „Fides” (1995)→
Multiwyszukiwarka FIDKAR
•
•

katalogi bibliotek kościelnych
bibliografie tematyczne (dot. nauk kościelnych, historii Kościoła,
Jana Pawła II, Kard. Wyszyńskiego, Elektroniczna Bibliografia
Nauk Teologicznych)
• katalogi prac dyplomowych
• katalogi starych druków
• bibliografie zawartości czasopism
ułatwia sporządzenie bibliografii konkretnej osoby lub wykazu tematycznego
obejmującego książki, artykuły z czasopism, fragmenty z prac zbiorowych i prace
dyplomowe
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Katalogi
zagraniczne
OCLC (Online Computer Library Center)

największy katalog centralny na świecie → informacje o zasobach
ponad 70 tys. bibliotek z ok. 170 krajów
największa na świecie bibliograficzna baza danych → ponad 400
mln opisów bibliograficznych odnoszących się do ponad 1,4
miliarda zasobów fizycznych i cyfrowych w ponad 490 językach i
dialektach
skatalogowane zbiory → głównie w języku angielskim (ok. 40%)
rozwój technologii, nowe nośniki treści → nowe formaty dla
katalogowanych dokumentów (np. transmisje wideo)
polscy dostawcy opisów bibliograficznych: Biblioteka Narodowa
i NUKAT, UW, UŁ, Politechnika Wrocławska, Politechnika
Warszawska i in.
www.bu.kul.pl

…inne katalogi zagraniczne
KVK
•
•

katalog rozproszony
przeszukuje katalogi centralne i narodowe z Europy, Kanady, USA, księgarnie
internetowe i zasoby elektroniczne (Google Books)
dostęp do zbiorów 48 bibliotek narodowych i
wiodących bibliotek naukowych Europy
wspólna wyszukiwarka bibliotek tradycyjnych
oraz bibliotek cyfrowych
→ katalogi Biblioteki Kongresu
→ katalog bibliotek na całym świecie
→ strony internetowe i katalogi
biblioteczne
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Źródła cyfrowe (elektroniczne)
E-printy (preprinty elektroniczne) – materiały, które nie przeszły przez
proces recenzji lub oczekują na publikację w czasopiśmie oraz materiały nigdy
faktycznie nie wysłane do czasopisma a rozpowszechniane
Subject gateways (serwisy tematyczne) – dziedzinowe
przewodniki po zasobach internetowych (dokumentach, obiektach,
witrynach, serwisach) → selekcjonowane, oceniane, opisywane i
katalogowane przez bibliotekarzy lub specjalistów z danej
dziedziny
Źródła cyfrowe na CD-ROMach – komercyjne publikacje multimedialne
• Wydawnictwa samoistne →
encyklopedie i kompendia, atlasy i słowniki
dokumenty elektroniczne o charakterze ciągłym
dokumenty towarzyszące wydawnictwom ciągłym
czasopisma
bazy danych
Internet
www.bu.kul.pl

…

Internet

rozwijany jako sieć wojskowa (DARPA's Internetting Project'), 1973
sieć akademicka i naukowa (NSFNET), 1986
coraz większy udział w gospodarce i nauce w zglobalizowanym
świecie
dominujące źródło pozyskiwania informacji
(korzysta ok. 2 mld ludzi na świecie)

Kompetencje informacyjne
umiejętność (zespół umiejętności)
sprawnego i skutecznego pozyskiwania informacji
www.bu.kul.pl

…Kompetencje informacyjne

samodzielne rozpoznawanie
własnych potrzeb
informacyjnych (ocena, kiedy
informacja jest potrzebna)

podejmowanie działań
w celu znalezienia
informacji

Kwerenda
Każdy humanista staje w pewnym momencie przed koniecznością
poszukiwań literatury do opracowywanego zagadnienia.
Proces poszukiwania i zbierania informacji nazywamy kwerendą.
Główne czynniki decydujące o powodzeniu kwerendy:
• dociekliwość badacza,
• sprecyzowanie tematu / zakresu poszukiwań,
• umiejętność wyszukiwania informacji,
• znajomość źródeł informacji bibliograficznych,
• umiejętność uporządkowania danych i zarządzania nimi
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Typologia źródeł online wg
rodzaju źródła:
Przykłady:

Strony www
-

firmowe, produktowe, promocyjne, np. https://www.toyota.pl/
instytucjonalne, np. https://www.sejm.gov.pl/
informacyjne, zawierające wiadomości
prywatne wykonane pod wydarzenia/ projekty, np. https://www.festiwal.lublin.pl/
wspierające, zalecające , np. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Wyszukiwarki
uniwersalne → Google, Yahoo, Bing
specjalistyczne → Google Scholar, Google Video, Google Grafika
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Efektywne przeszukiwanie
zasobów internetowych

Jak wykorzystać
funkcjonalności
Google

Jak
zadawać
pytania
wyszukiwarce

Jak używać
szerszych zasobów
Internetu w celach
naukowych

www.bu.kul.pl

Zasady wyszukiwania:
Istotne w pytaniu (wyszukiwaniu):
• precyzja →
dokładniej sprecyzowane pytanie = większa szansa na lepszy wynik
• właściwy dobór słów i wyrażeń →
synonimy, wyrazy bliskoznaczne, pokrewne, węższe i szersze, odpowiedniki
angielskie
• różne zestawy pytań

•

Nieistotne w pytaniu (wyszukiwaniu):
• łączenie słów spójnikiem "i" lub znakiem "+"
(Google wyszuka tylko strony zawierające podane hasła)
• wielkość liter
krótkie wyrazy, nie wnoszące wiele do znaczenia hasła (spójniki, przyimki)
(są ignorowane przez Google)
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Zaawansowane funkcje
wyszukiwarki:
Wyszukiwanie przy pomocy sprecyzowanego hasła → („)
•

aby wyszukać konkretną frazę, hasło wyszukiwania należy umieścić w cudzysłowie
(„”) → wyszukiwarka pominie inne trafne wyniki dla takiego hasła, gdzie wyrazy są
w treści wymienione w innej kolejności oraz strony z pojedynczymi słowami

Wykluczenie słów (zawężenie obszaru poszukiwań) → (-)
•

aby sprecyzować wyniki wyszukiwania przez wyeliminowanie jakiegoś słowa (tak,
by nie pojawiało się ono w wynikach) należy wstawić przed nim znak minus (-)

Wyszukiwanie wyłącznie wpisanego przez nas wyrazu → (+)
•

Google wyszukuje równie również terminy różniące się nieco od podanych przez
nas, np. hasła pisane przez "a" i "ą". Jeżeli chcemy zaznaczyć, że chodzi nam
wyłącznie o wpisany przez nas wyraz, należy wpisać operator (+) - używając
konstrukcji +szukane hasło (bez odstępu)
www.bu.kul.pl

…Zaawansowane funkcje wyszukiwarki

Wyszukiwanie jednego z podanych słów → (OR)
•

aby w tekście pojawiło się jedno z wyszukiwanych słów należy wstawić między nie
operator wyszukiwania OR (napisany w całości dużymi literami)

Wyszukiwanie wszystkich słów w tekście → (allintext:)
•

aby w wyszukanym tekście znalazły się wszystkie podane słowa, należy wpisać
przed nimi operator allintext:

Szukanie słów w tytule → (allintitle):
•

aby szukane słowa pojawiły się w tytule wyszukiwanych artykułów – należy frazę
kluczową poprzedzić operatorem allintitle:

Szukanie stron o podobnej treści
→ (related:)

•

aby znaleźć stronę o podobnej treści, do już znanej strony, należy nazwę strony
poprzedzić operatorem related: (np. related:nazwastrony.com)
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…Zaawansowane funkcje wyszukiwarki
→ więcej możliwości precyzyjnego wyszukania danych

Zawężanie wyszukiwanie do określonej domeny → (site:)
•

aby przeprowadzić wyszukiwanie np. w obrębie danej witryny, np. site:nazwa
strony

Synonimy i podobne słowa w wynikach wyszukiwania → (~)

•

aby wyszukać konkretną frazę oraz dołączyć wyniki wyszukiwania, które zawierają
podobne słowa, należy użyć znaku tyldy (~) przed synonimem lub podobnym
słowem, które ma się znaleźć w wynikach wyszukiwania

Szukanie definicji słów → (define:)
•
•

Zapomniany wyraz →
(*)

aby wyszukać definicję słowa
jeżeli zapomnimy jednego wyrazu ze zdania, jakie chcemy wyszukać lub chcemy
zostawić sobie „furtkę” dla szerszego wyszukiwania, brakujące słowo należy
zastąpić znakiem gwiazdki (*) - wyszukiwarka odnajdzie wszystkie zwroty
zawierające w pozycji gwiazdki "*" dowolne słowo – opcja przydatna np. do
odszukania całości cytatu
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…Zaawansowane funkcje wyszukiwarki
możliwości wyszukiwania praktycznych informacji
• Szukanie archiwalnych wydań gazet → Google News Archives:
archiwalne wydania kilkuset największych amerykańskich tytułów wyd. od 1860 r.
•

Wyszukiwanie konkretnego rodzaju plików → należy po frazie kluczowej wpisać
operator filetype: i po nim wybrany format pliku, np. pdf lub ppt

•

Szukanie ciągu liczb → przydatne przy wyszukiwaniu informacji zw. ze statystyką
lub historią. Aby uzyskać dane z kilku następujących po sobie lat lub inny ciąg cyfr,
należy użyć zapisu: X..Y, gdzie X i Y zastępujemy cyframi, a pomiędzy nimi
wstawiamy dwie kropki
Sprawdzenie pogody → aby szybko sprawdzić pogodę w danym miejscu, należy
wpisać słowo weather i następnie nazwę miejscowości
Śledzenie przesyłek kurierskich → aby sprawdzić trasę przesyłki kurierskiej, należy
w oknie wyszukiwania podać numer jej nadania (dot. firm UPS i FedEx)
Szczęśliwy traf → po kliknięciu na przycisk szczęśliwy traf bezpośrednio po
wpisaniu do wyszukiwarki hasła, otworzy nam się od razu pierwsza strona z listy
wyników wyszukiwania, z pominięciem wyświetlania samej listy → opcja przydatna
przy wyszukiwaniu bardzo popularnych haseł lub nazw

•
•
•

www.bu.kul.pl

Niewidoczna / głęboka sieć =
Deep Web / Invisible web

https://www.undernews.fr/undernews/reportage-etude-au-coeur-du-carding-et-deepweb.html

www.bu.kul.pl

…Niewidoczna / głęboka sieć → zawartość

strony i pliki tworzone dynamicznie
lub w czasie rzeczywistym albo
zabezpieczone hasłem dostępu

biblioteczne katalogi i zbiory cyfrowe

bazy danych

słowniki i encyklopedie
dokumenty rządowe
www.bu.kul.pl

grafiki

wzory

repozytoria
OpenAccess

bazy teleadresowe

informacje biznesowe

…głęboka sieć → efektywne korzystanie → narzędzia
zwykłe wyszukiwarki
z wpisaniem w polu wyszukiwawczym database („baza danych”) +
wybrane zagadnienie, np. „classical music database”
wyspecjalizowane wyszukiwarki i katalogi stron deep web
np. deepdyve, CompletePlanet, academicIndex.net, deeperweb
wyszukiwarki naukowe
np. Scirus for scientific information only
The Internet Archive
stare wersje stron internetowych, repozytorium książek, filmów,
muzyki
DOAJ – katalog czasopism z 20 dyscyplin nauki
(medycyna, nauki ścisłe, społeczne, technologia, sztuka)
The WWW Virtual Library – najstarszy katalog źródeł
internetowych, indeksujący źródła informacji (niektóre już
nieaktywne)
• www.bu.kul.pl

…głęboka sieć → efektywne korzystanie → narzędzia

katalogi biblioteczne i profesjonalne bazy danych
katalogi tematyczne (subject gateways) oraz bazy danych
dot. wybranych zasobów lub dyscyplin wiedzy, np.:
Baza Handel Zagraniczny GUS (zestawienia danych)
PubMed (3,5 mln artykułów z zakresu medycyny)
Insigos (Internetowy System Informacji Gospodarczej) – dane
opisujące kondycję poszczególnych sektorów polskiej gospodarki
baza WHO dla zasobów dotyczących regionu europejskiego
The Online Books Page: ponad 25 tys. pełnotekstowych książek
movie-map – filmy, muzyka
www.bu.kul.pl

Bibliografie
Bibliografia – definicja
• z gr. βιβλιο „książka” + γραφία „piszę” –
uporządkowany według pewnych kryteriów i
stworzony dla zaspokojenia określonych potrzeb
informacyjnych spis książek, druków, czasopism,
artykułów oraz dokumentów
• dział nauki definiujący zasady tworzenia
wspomnianych spisów

www.bu.kul.pl

Bibliografie
Często kojarzona jedynie z bibliografią załącznikową czyli
zamieszczaną na końcu pracy listą wykorzystanych w niej
materiałów. Przypisy bibliograficzne mają formę
skróconego opisu bibliograficznego - pozwalającego na
jednoznaczną identyfikację dokumentu
Bibliografie jako jedno z narzędzi poszukiwań
informują o tym, jakie prace na dany temat zostały
opublikowane. Poprawna bibliografia zawiera wszystkie
niezbędne informacje, konieczne do odnalezienia pracy

www.bu.kul.pl

Bibliografie - podział
• ogólne – o pełnym zakresie i zasięgu terytorialnym
(bibliografie narodowe);
• specjalne – o ograniczonym zakresie i zasięgu terytorialnym
(bibliografie wydawnictw zwartych, zawartości czasopism,
osobowe, prac magisterskich lub podyplomowych);
• dziedzinowe - z określonej dziedziny wiedzy, tematyki;
• adnotowane – zawierające informacje o treści opisywanej
publikacji;
• terytorialne, w tym narodowe:
podmiotowe (dzieła wydane na terytorium danego regionu)
przedmiotowe (dotyczące określonego terytorium);
• ikonograficzne – rycin, drzeworytów, miedziorytów, ilustracji,
obrazów, dzieł sztuki;
www.bu.kul.pl

Bibliografie - podział
• osobowe:
podmiotowe (publikacje określonej osoby)
przedmiotowe (dotyczące określonej osoby);
• bieżące – rejestrujące dokumenty na bieżąco, w ciągu
tygodnia, miesiąca, roku;
• retrospektywne – dla dokumentów wydanych co najmniej na
rok przed rejestracją
• prospektywne – spis dokumentów przygotowanych do
opublikowania lub będących w toku publikacji;
• kompletne – wszystkie dokumenty o określonych cechach;
• selektywne (wybiórcze) – zalecające niektóre dokumenty o
określonych cechach.
www.bu.kul.pl

Bibliografie - funkcje
• Informacyjna – informuje o istnieniu dzieła
• Identyfikacyjna - możemy uzupełnić opis bibliograficzny
jeśli nam brakuje jakiś informacji. Identyfikujemy
konkretne wydanie
• Upowszechnienia dokumentu, bibliografia zalecająca wskazanie wartościowych dokumentów
• Pomoc w działalności wydawniczej i księgarskiej wskazuje kierunki wydawnicze w danym państwie
• Dostarczanie danych w celach statystycznych można ocenić zapotrzebowania wydawnicze. Co wydaje
się w danych ilościach, jakie są popularne tematy itp.
www.bu.kul.pl

Bibliografie - funkcje
• Wspomagają naukę - pokazuje źródła, z jakich można
korzystać
• Pomagają bibliotekarzowi - w wyszukiwaniu informacji,
jak i w gromadzeniu zbiorów
• Umożliwiają dzielenie się informacjami między
narodami (poznawanie się narodów)

www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa
Bibliografia narodowa - zbiór opisów bibliograficznych
obejmujących piśmiennictwo narodowe
Twórcy w Polsce: Józef Andrzej Załuski, Feliks Bentkowski,
Adam Benedykt Jocher, Michał Wiszniewski, Karol Estreicher

Kryteria wyróżniania bibliografii narodowej:
• Terytorium – na terenie danego kraju – bez względu na
narodowości autorów, język (bibliografia państwowa)
• Wytwórca – dokumenty wytworzone przez osobę danej
narodowości (bibliografia narodowa)
• Język – dobiera dokumenty w danym języku bez względu
na narodowość i terytorium
www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa
• Jest to bibliografia ogólna – ma pełny zakres (temat),
może mieć zasięg chronologiczny bądź terytorialny
• prymarna – powinna być pierwszą rejestracją dokumentu
• bieżąca lub retrospektywna, nie ma przewidzianego
momentu końcowego.
Bibliografia Polska Karola Estreichera
• obejmuje druki polskie wydane w kraju, bądź napisane
przez Polaków oraz druki dotyczące Polski.
• zawiera druki od początku drukarstwa w Polsce (1472)
do 1900 r. Części I, III i IV posiadają układ alfabetyczny
krzyżowy. W części II zastosowano układ chronologiczny
oraz opis skrócony.
www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa

Bibliografia Polska Karola Estreichera
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreicherów (EBBE) powstała w 2007 r.

www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa
Przewodnik Bibliograficzny
Tygodnik ukazujący się od 1946 r.
Stanowi powojenną kontynuację
„Urzędowego Wykazu Druków
wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Prezentuje w układzie rzeczowym całość polskiej produkcji
wydawniczej: książki, nuty, mapy, ryciny.
Bibliografia nie jest w pełni kompletna przez niepełny wpływ
egzemplarza obowiązkowego (ponad 10% dorobku nie wpływa do
rejestracji), na podstawie którego jest opracowywana.
www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa
Przewodnik Bibliograficzny
– wersja drukowana
W przeszukiwaniu pomagają indeksy:
alfabetyczny i rzeczowy
Numery w indeksach odsyłają
do zrębu głównego

Przewodnik Bibliograficzny – online
• zawiera opisy bibliograficzne książek
wydanych po 1973 r.
• wcześniej funkcjonował jako odrębna baza
tworzona przez Bibliotekę Narodową
• obecnie baza została włączona
w katalog komputerowy Biblioteki Narodowej
www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa
Bibliografia Zawartości Czasopism
– wersja drukowana
• Jest to bibliografia artykułów opublikowanych
w polskich wydawnictwach ciągłych, głównie naukowych
• ukazuje się od 1946 roku
• W przeszukiwaniu zrębu głównego pomagają
indeksy: alfabetyczny i rzeczowy
ukazuje się od 1946 roku
• drukowania BZCZ zaprzestano w 2005 r.
Baza online (Artykułów z Czasopism Polskich)
• zawiera opisy bibliograficzne artykułów wydanych po 1996 roku
• Obecnie włączona w katalog komputerowy Biblioteki Narodowej
Biblioteka Narodowa tworzy także bazę Artykułów z Gazet i Tygodników Polskich
www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa
Pozostałe człony Bibliografii Narodowej:
• Bibliografia Wydawnictw Ciągłych - rocznik wydawany od 1981 r.
Dawniej „Bibliografia Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych.”
Rejestruje tytuły ważniejszych wydawnictw ciągłych (od dzienników
po roczniki), ukazujących się w Polsce w danym roku. Informuje o
czasopismach nowych, zawieszonych i zmieniających tytuł.
• Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990.
Baza zawiera opisów bibliograficznych czasopism polskich
wydawanych w Polsce poza cenzurą
• Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i
Zmieniających Tytuł
• Bibliografia Dokumentów Kartograficznych
• Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych
• Bibliografia Dokumentów Elektronicznych
www.bu.kul.pl

Bibliografia narodowa
Polonica Zagraniczne
„Polonica” - publikacje wydawane za granicą:
napisane w języku polskim, przez Polaków
lub tematycznie związane z Polską.
Bibliografia zawiera opisy publikacji zwartych
oraz nut i map a także prac zamieszczonych
w dziełach zbiorowych.
Polonica w wersji drukowanej ukazywały się do 2006 r. (rejestrowane
od 1928r.)
Baza online zawiera opisy bibliograficzne publikacji od roku 1993,
obecnie również dostępne w katalogu BN
www.bu.kul.pl

Bibliografia – inne rodzaje
Bibliografia bibliografii - bibliografia II stopnia, rejestruje spisy
bibliograficzne (np. Bibliografia Bibliografii Polskich od 1971 r.)

Bibliografie osobowe
• Dotyczą znanych osób, najczęściej pisarzy, naukowców np. Norwida
ułożone są według schematu:
✓ życiorys
✓ b. podmiotowa (dzieła autora)
✓ b. przedmiotowa (o autorze i jego dziełach)

lub zespołów osobowych np.
Bibliografia publikacji pracowników
Sekcji Historii na Wydziale Nauk
Humanistycznych i Instytutu Geografii
Historycznej Kościoła w Polsce
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
z lat 1918-1971

www.bu.kul.pl

Bibliografie terytorialne i regionalne
Bibliografie terytorialne i regionalne wykazują:
• publikacje wydane na obszarze danego regionu i prace
autorów, pochodzących z danego regionu
(b. podmiotowa)
• prace o danym regionie (b. przedmiotowa)
Np.

Bibliografia Historii Województwa Lubelskiego
(Andrzeja Wojtkowskiego)
Obejmuje opracowania i artykuły, które ukazały się
do 1960 r.
Dostępna online na stronie Biblioteki Multimedialnej
Teatru NN
www.bu.kul.pl

Bibliografie terytorialne i regionalne
Bibliografie terytorialne i regionalne wykazują:
• publikacje wydane na obszarze danego regionu i prace
autorów, pochodzących z danego regionu
(b. podmiotowa)
• prace o danym regionie (b. przedmiotowa)
Np.

Bibliografia Historii Województwa Lubelskiego
(Andrzeja Wojtkowskiego)
Obejmuje opracowania i artykuły, które ukazały się
do 1960 r.
Dostępna online na stronie Biblioteki Multimedialnej
Teatru NN
www.bu.kul.pl

Bibliografie terytorialne i regionalne
Przygotowują je najczęściej Biblioteki Wojewódzkie.
Np. Bibliografia Lubelszczyzny (oprac. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie). Obejmuje lata 1944-2000, potem - online

www.kul.pl

Bibliografie dziedzinowe
Bibliografie dziedzinowe
•

Ich rolą jest dokumentacja piśmiennictwa określonej dyscypliny wiedzy

Przykłady:

•
•

•
•
•
•
•

BAZY WIELODZIEDZINOWE np. BazHum, CeON, Bazy Ośrodka
Przetwarzania Informacji (OPI)
BIBLIOTEKOZNAWSTWO np. Polska Bibliografia Bibliologiczna, Bibliografia
Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Bibliografia
Bibliografii Polskich
ETNOGRAFIA np. Bibliografia Etnografii Polskiej w Internecie (BEP)
FILOZOFIA np. Bibliografia Filozofii Polskiej, Polski Indeks Filozoficzny
GEOGRAFIA np. Bibliografia Geografii Polskiej, Bazy Biblioteki Instytutu
Geodezji i Kartografii
GEOLOGIA np. Bibliografia Geologiczna Polski
MATEMATYKA np. DML-PL - Polish Digital Mathematical Library
www.bu.kul.pl

Bibliografie dziedzinowe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

NAUKI BIOLOGICZNE I ROLNICTWO np. AGRO
NAUKI EKONOMICZNE np. BazEkon, Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne
do roku 1939
NAUKI MEDYCZNE np. Polska Bibliografia Lekarska
PEDAGOGIKA np. Baza bibliograficzna "Pedagog", EDUKACJA
POLITYKA np. Bazy Biblioteki Sejmowej;
PRAWO np. Bazy Biblioteki Sejmowej; EUR-Lex: Prawo UE
RELIGIA np. Bibliografia Historii Kościoła 1944 – 1984, Bibliografia Nauk
Kościelnych, Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych
SPORT np. SPORT - bibliografia zawartości polskich czasopism z zakresu
sportu
SZTUKA np. FILM, Bibliografia fonografii polskiej, Bazy na polskim wortalu
teatralnym e-teatr.pl, Baza "Autograf", Bazy Narodowego Instytutu
Dziedzictwa
TECHNIKA np. BAZTECH
WOJSKOWOŚĆ np. Bazy Centralnej Biblioteki Wojskowej
www.bu.kul.pl

Bibliografia historyczna
• HISTORIA np. Bibliografia Historii Polskiej, Bazy IPN, Bibliografia Historii
Bieżąca Bibliografia Historii Polskiej rejestruje druki zwarte i artykuły dotyczące historii
Polski oraz dziejów emigracji i Polonii.
• Jej początki sięgają 1901 roku, od 1953 r. ukazuje się na bieżąco
• Baza online obejmuje roczniki za lata 1980–2011

www.kul.pl

Bibliografia literacka
• LITERATURA, JĘZYKOZNAWSTWO np. Bibliografia Bara, Polska Bibliografia
Literacka
Bibliografia Bara (Retrospektywna Bibliografia Literacka Zawartości Czasopism
XIX i XX w.)
zapoczątkowana podczas okupacji z inicjatywy dr. Adama Bara, kierownika Oddziału
Czasopism BJ. W 1953 r. opracowywanie kartoteki przejęła pracownia IBL w Warszawie. Prac
zaniechano w 1970 r. Obecnie bibliografia zwana kartoteką Bara, stanowi jedno z istotniejszych
źródeł danych bibliograficznych dotyczących literatury polskiej XIX i 1. poł. XX wieku, a także
ówczesnej krytyki literackiej, artystycznej czy filmowej.

www.kul.pl

Bibliografia literacka
Polska Bibliografia Literacka (PBL)
• seria wydawnicza, zapoczątkowana w 1954 r.
• zawiera opisy bibliograficzne publikacji dotyczących twórczości literackiej w
języku polskim, nauki o literaturze oraz krytyki literackiej i teatralnej.
• Rocznik 1989 ukazał się w 2001 w postaci płyty CD-ROM
• od rocznika 1990 PBL jest publicznie dostępną bazą

www.bu.kul.pl

Open Access

www.bu.kul.pl

Otwarty dostęp to…
• wolny, powszechny, trwały i
natychmiastowy dostęp dla każdego do
cyfrowych form zapisu danych i treści
naukowych oraz edukacyjnych.

www.bu.kul.pl

To pojęcie jest ściśle związane z ruchem
naukowym open access (Open Access
Movement), który rozwija się od lat 90. i
działa na rzecz budowy nowego otwartego
modelu komunikacji naukowej. Głównymi
kanałami komunikacyjnymi, dzięki którym
dystrybuuje się wiedzę w tym modelu, są
czasopisma i repozytoria otwarte. Istnieją
także m.in. blogi naukowe, które stają się
nowymi formami komunikacji.
www.bu.kul.pl

Logo Open Access

www.bu.kul.pl

Open Access jest związany ze:
• zmianą myślenia o udostępnianiu informacji;

• zmianą modelu finansowania publikacji naukowych;
• zmianami prawnymi (swobodniejsze licencjonowanie);
• zmianą szybkości i swobody przepływu informacji,
umożliwioną przez internet;
• publikowaniem elektronicznym (nowymi kanałami
dostępu): repozytoriami dziedzinowymi
i instytucjonalnymi; czasopismami otwartymi;
otwartymi kursami i materiałami konferencyjnymi;
własnymi naukowymi stronami WWW;
• otwartym i darmowym dostępem do wiedzy dla
celów edukacyjnych, z zachowaniem praw autora
www.bu.kul.pl do dzieła.

Dwie podstawowe metody
udostępniania artykułów
w wolnym dostępie wg Ruchu Open Access

• Droga złota - opublikowanie artykułu w
recenzowanym czasopiśmie Open Access
(publikują one artykuły recenzowane).
• Droga zielona - umieszczenie tekstu w
otwartym repozytorium [teksty
niepublikowane i nierecenzowane (preprinty),
jak i recenzowane i zaakceptowane do druku
(postprinty)].
www.bu.kul.pl

Udostępnianie treści

●

●

●

Domena Publiczna – utwory, z których można korzystać
bez ograniczeń wynikających z praw autorskich.
Wolne licencje - publiczne umowy licencyjne między
twórcą i korzystającymi z utworu, gwarantujące pełne,
niczym nie ograniczone prawo do korzystania z utworu.
Licencje Creative Commons, na mocy których można
udostępniać w Internecie utwory objęte prawami
autorskimi (pewne prawa zastrzeżone; autor pozostaje
właścicielem praw autorskich; licencja może być zawarta
na dowolny czas).
www.bu.kul.pl

Wybrane polskie
bazy i serwisy
czasopism

www.bu.kul.pl

• ARIANTA – baza naukowych i fachowych, polskich czasopism
elektronicznych;
• BazHum – czasopisma humanistyczne i społeczne w Internecie;
• BazTech – baza danych o zawartości polskich czasopism
technicznych;
• Centralny Katalog Czasopism Polskich i Zagranicznych – bazy
Biblioteki Narodowej;
• Inforlex.pl – czasopisma z zakresu prawa i ekonomii, specjalistyczne i
popularne, spisy treści, pełne teksty wybranych artykułów;
• Katalog Czasopism Kulturalnych – baza czasopism społecznokulturalnych opracowana przez Fundację Batorego; wersje papierowe i
sieciowe; informacje o czasopiśmie, spisy treści i pełne teksty
wybranych artykułów;
• Portal Czasopism Naukowych – Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego; wszystkie czasopisma wydawane na UJ i zgłoszone
przez inne jednostki naukowe udostępniane open access i płatne.
www.bu.kul.pl

ARIANTA
Rejestruje informacje o naukowych i branżowych
czasopismach elektronicznych w Polsce.

www.bu.kul.pl

BazHum
BazHum to program, który opracowuje, digitalizuje
i udostępniania pełnotekstową zawartość polskich
czasopism naukowych z zakresu humanistyki
i innych nauk społecznych.

www.bu.kul.pl

BazTech
Jest to bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z
698 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony
środowiska. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie
załącznikowe, a na podstawie umów z wydawcami - pełne teksty
publikacji.
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Wybrane zagraniczne
serwisy i bazy
czasopism

www.bu.kul.pl

• CEEOL – Central and Eastern European Online Library. Serwis
czasopism Europy Środkowo-Wschodniej z humanistyki i nauk
społecznych
• DOAJ – Directory of Open Access Journals – baza naukowych i
fachowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie
• Free Medical Journals – baza danych czasopism medycznych;
dostęp do abstraktów i pełnych tekstów
• Ingenta – wielodziedzinowa baza bibliograficzna; oferuje dostęp do
spisów treści ponad 28 tys. czasopism naukowych; możliwość
wyszukiwania wg słów kluczowych, autora, roku wydania, tytułu
czasopisma
• PublishersGlobal – portal wydawców; wyszukiwanie wydawnictw
wg kraju, języka, dziedziny, usług itp.
www.bu.kul.pl

CEEOL
Kolekcje CEEOL (Central and Eastern European Online
Library) zawierają źródła w językach ojczystych w wersji
pełnotekstowej (PDF) z zakresu humanistyki i nauk
społecznych w formie artykułów w czasopismach, ebooków oraz „szarej literatury”.

www.bu.kul.pl

DOAJ
Directory of Open Access Journals zawiera spis
międzynarodowych, recenzowanych czasopism
naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera
linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne
artykuły naukowe.

www.bu.kul.pl

Repozytorium a Biblioteka Cyfrowa
Repozytorium to miejsce uporządkowanego
przechowywania dokumentów, z których wszystkie
przeznaczone są do udostępniania.

Biblioteka cyfrowa to dziedzictwo kulturowe,
często domena publiczna, upowszechnienie i
ochrona najcenniejszych dzieł w zbiorach
instytucji.
Repozytorium może być częścią Biblioteki
Cyfrowej.
www.bu.kul.pl

Wybrane
repozytoria
www.bu.kul.pl

Repozytorium Instytucjonalne KUL
Celem repozytorium jest upowszechnienie dorobku naukowego KUL,
promowanie prowadzonych badań naukowych i wspieranie działalności
dydaktycznej. Repozytorium gromadzi, przechowuje i udostępnia
dokumenty cyfrowe w postaci książek, artykułów naukowych,
czasopism, materiałów konferencyjnych, dydaktycznych itp.

www.bu.kul.pl

OpenDOAR
OpenDOAR jest globalnym katalogiem akademickich repozytoriów
otwartego dostępu. Umożliwia identyfikację, przeglądanie i wyszukiwanie
repozytoriów na podstawie szeregu funkcji, takich jak lokalizacja,
oprogramowanie lub rodzaj przechowywanych materiałów.

www.bu.kul.pl

Wybrane
biblioteki cyfrowe

www.bu.kul.pl

Biblioteka Cyfrowa KUL
Gromadzi zdigitalizowane zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

www.bu.kul.pl

Federacja Bibliotek Cyfrowych
Wyszukiwarka FBC umożliwia przeszukiwanie bibliotek
cyfrowych i repozytoriów współpracujących z FBC.

www.bu.kul.pl

POLONA
Polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane
książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne i rękopisy
pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji
współpracujących.

www.bu.kul.pl

Academica
Administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system cyfrowych
wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki
cyfrowej.

www.bu.kul.pl

Europeana
Biblioteka cyfrowa, wirtualne muzeum i archiwum mające za cel
udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w
internecie, które współpracuje z ponad 3 tys. instytucjami kultury w
Europie.

www.bu.kul.pl

Dziękujemy za uwagę
kontakt
infnauk@kul.pl

www.bu.kul.pl

