


 Bibliografia Lubelszczyzny 



• Zakres tematyczny – nieograniczony
• Zakres terytorialny – dotyczy woj. lubelskiego w jego 

granicach administracyjnych, w latach 1975-1998 
województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, 
lubelskiego, zamojskiego, również w granicach 
administracyjnych
• Zasięg językowy – nieograniczony
• Zasięg autorski – nieograniczony
• Zasięg terytorialny (wyznaczony przez miejsce wydania 

rejestrowanych dokumentów) – nieograniczony
• Zasięg chronologiczny – rejestruje dokumenty wydane 

od 1801 r.



Zasięg formalny
• wydawnictwa  zwarte, 
• wydawnictwa ciągłe,
• artykuły (artykuły z czasopism, pojedyncze
  referaty z prac zbiorowych),
• dokumenty kartograficzne,
• ważniejsze dokumenty życia społecznego
  (m.in. katalogi wystaw, programy imprez)
• dokumenty elektroniczne (zapisane na fizycznym
  nośniku typu płyta CD, DVD, 
  zawartość czasopism, dostępnych tylko online,
  ale posiadające archiwum)

 



Bibliografia starych druków 
lubelskich : 1630-1800 / I. Dziok-
Strelnik. – Lublin 1997

Dostęp online w BC WBP: 
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publica
tion?id=88&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&Q
I
=

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=88&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=88&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=88&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI


Retrospektywna Bibliografia 
Lubelszczyzny 

1801-1944
 Elektroniczna baza danych  - format 

MARC21
 Dostęp online na stronie www: 

http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/
makwww.exe
 

  Dostęp online w LBW przez 
multiwyszukiwarkę: http://lbw.lublin.eu 

 

http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makwww.exe
http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makwww.exe
http://lbw.lublin.eu/


       Bibliografia Lubelszczyzny 
1944 - 2000

Łącznie we wszystkich tomach 
zarejestrowano 73 699 
publikacji.

Dostęp online w BC WBP: 
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/p
ublication?id=88&from=&dirids=1&
tab=1&lp=5&QI
=

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=88&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=88&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/publication?id=88&from=&dirids=1&tab=1&lp=5&QI


Bieżąca Bibliografia Lubelszczyzny 
2000-2018

 Elektroniczne bazy danych w 
programie MAK:

• Baza REGION (2000 – 2004) – format 
MARC BN
• Dostęp online na stronie www: 

http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-b
in/makwww.exe
 

 

http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makwww.exe
http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makwww.exe


Bieżąca Bibliografia Lubelszczyzny 
2000-2018

 Elektroniczne bazy danych w programie 
MAK:

 Bazy REGION 2005 – 2018 oraz 2018-- – 
format MARC21

 Dostęp online na stronie www: 
http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makww
w.exe
 

  Dostęp online w LBW przez 
multiwyszukiwarkę: http://lbw.lublin.eu 

 

http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makwww.exe
http://hieronim.wbp.lublin.pl/cgi-bin/makwww.exe
http://lbw.lublin.eu/


Modyfikacje, 
aktualizacje, zmiany,

w Bibliografii 
Lubelszczyzny

 



Opracowanie formalne
 1976-1980 - PN-82/N-01152.01 : Opis 

bibliograficzny. Książki; 
 1996-1997 - PN-N-01152-2 : Opis 

bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe; 
 2018 - zasady opisu bibliograficznego, zalecane 

przez Bibliotekę Narodową, zgodne z RDA.

 



Opracowanie rzeczowe



Układ bibliografii

 Bibliografia Lubelszczyzny jest 
prowadzona w układzie 
systematycznym

 Składa się z 16 działów głównych 
 Każdy dział dzieli się na poddziały 

niższych stopni o coraz węższym 
zakresie treściowym

 



Charakterystyka rzeczowa 
dokumentów

• Indeks przedmiotowy „starego typu” 
(1944-1999)

• Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki 
Narodowej (2000 – Luty 2018)

• Deskryptory Biblioteki Narodowej 
(Marzec 2018 -- )

 



Oczekiwania użytkowników 

a 

bibliografia regionalna



ODBIORCY
  pracownicy naukowi
 regionaliści, pasjonaci
 pracownicy administracji, 

gospodarki, instytucji lokalnych
 pracownicy instytucji kultury, 

mediów i oświaty
 studenci
 uczniowie szkół średnich



• tematyka kwalifikowanych materiałów 
bibliograficznych,

• szczegółowość charakterystyk 
rzeczowych dokumentów, 

• opis formalny,
• zasięg chronologiczny (retrospektywna 

bibliografia 1801-1944),



• zasięg formalny (dżs-y, dokumenty 
elektroniczne, lubliniana zagraniczne),

• postać fizyczna bibliografii (tradycyjne 
kartoteki kartkowe, bibliografia 
drukowana w formie kodeksu, 
komputerowa baza bibliograficzna 
dostępna online),

• ułatwienie dostępu 







 Projekt Lubelska Biblioteka Wirtualna 
 jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

 realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV. 
Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 
Społeczeństwo informacyjne.

 Wartość projektu wynosi 18 980 029,86 PLN,  
w tym kwota dofinansowania z UE to 15 952 
961,21 PLN.



Primo
Indeksowane są:

 katalogi lokalne,
 zasoby bibliotek cyfrowych,
 lokalne bazy danych (w tym bibliograficzne – 

Bibliografia Lubelszczyzny, Bibliografia 
Zamojszczyzny),

 zakupione zewnętrzne bazy danych (dostępy do 
komercyjnych baz danych),

 wykorzystywane przez partnerów projektu zasoby 
Open Source,

 inne zasoby cyfrowe partnerów, np. repozytoria 
wydawnictw i czasopism uczelni oraz dokumentów 
urzędowych. 



Projekt e-usługa OMNIS



OMNIS
 nowa jakość e-usług publicznych;
 jeden punkt dostępu do zasobów Biblioteki 

Narodowej i innych bibliotek w kraju oraz bieżącej 
oferty wydawniczej;

 zwiększenie widoczności zasobów 
bibliotecznych w Internecie;

 zwiększenie efektywności zarządzania zasobami 
bibliotecznymi w Polsce;

 wzrost wykorzystania i zainteresowania 
publikacjami przez różne grupy interesariuszy;

 dostarczenie precyzyjnych informacji o zbiorach 
tradycyjnych i cyfrowych, opracowanych według 
jednolitych zasad;



OMNIS
 zabezpieczenie zasobów cyfrowych i ich 

długoterminowa archiwizacja;
 zwiększenie ochrony prawno-autorskiej;
 poprawa warunków pracy badawczej 

naukowców;
 zmniejszenie kosztów elektronicznej 

archiwizacji zbiorów, utrzymania i rozwijania 
rozproszonych systemów wspierających lokalne 
biblioteki;

 możliwość włączenia zasobów krajowych do 
globalnych sieci danych bibliotecznych



Priorytetowe obszary działań
 rozwijanie, integracja i zapewnienie 

spójności zasobów bibliograficznych, 
w szczególności poprzez: współkatalogowanie 
zbiorów regionalnych, opracowanie 
i aktualizację wspólnych przepisów 
katalogowania materiałów bibliotecznych, 
konsultacje bibliotekarzy dziedzinowych przy 
tworzeniu i modyfikacji deskryptorów 
przedmiotowych oraz ujednolicanie dotychczas 
opracowanych rekordów bibliograficznych 
i wzorcowych;



Priorytetowe obszary działań
 rozwijanie i łączenie zasobów 

informacyjnych, w szczególności 
poprzez: wspólne prace dokumentacyjne, 
rejestracyjne i źródłoznawcze, scalenie 
i wspólne uzupełnianie baz bio-
bibliograficznych i katalogów 
centralnych prowadzonych przez 
biblioteki, ustalenie standardów 
digitalizacji materiałów bibliotecznych. 



Dokąd zmierza bibliografia regionalna?

 uproszczenie dostępu do bibliografii 
regionalnej, 

 prezentowanie jej w sieci w sposób jak 
najbardziej przystępny, 

 włączenie w systemy informacji o regionie (…),
 powiązanie jej zawartości z pełnymi tekstami 

dokumentów,
 dostosowywanie do wymogów odbiorców i 

zmian technologii informacyjno-
komunikacyjnych.



Dokąd zmierza bibliografia 
regionalna?

 wysoki poziomu prac bibliograficznych.

   Jakość stanowi o merytorycznej
 i informacyjnej wartości bibliografii.
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