
(na podstawie badań porównawczych bibliografi 
terytorialnych Polski i Niemiec przeprowadzonych 

wspólnie z dr Agnieszką Łakomy-Chłostą)

Agnieszka Gołda
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bibliografie terytorialne 
- dokonania i perspektywy



Zasady organizacji prac:
Zespół ds. Bibliografii Regionalnej (Trzecia 

Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, 1978 rok)

1983 rok – w ramach Arbeitsgemeinschaft der 
Regionalbibliotheken im Deutschen 
Bibliotheksverband (Grupa Robocza ds. 
Bibliotek Regionalnych przy Niemieckim 
Stowarzyszeniu Bibliotek) powołano podgrupę 
Arbeitsgruppe Regionalbibliographie (od 
1988 roku przewodniczącym AG 
Regionalbibliographie jest Ludger Syré z 
Badische Landesbibliothek w Karlsruhe).



Zasady organizacji prac:
w spotkaniach Arbeitsgruppe Regionalbibliographie i 

Zespołu ds. Bibliografi Regionalnej uczestniczą 
przedstawiciele różnych typów bibliotek;

współpraca bibliotek w zakresie opracowania bibliografi 
terytorialnych (samodzielne prace bibliografczne 9 
bibliotek – Białystok, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 
Kielce, Lublin, Opole, Poznań, Szczecin i Zielona Góra); 

w Niemczech biblioteki krajów związkowych 
(Landesbibliothek), biblioteki innego typu, na które 
nałożono zadania regionalne (np. uniwersyteckie czy 
miejskie – łącznie 23 jednostki) – 9 bibliotek opracowuje 
bazy samodzielnie (Berlin, Drezno, Halle (Saale), 
Hamburg, Jena, Kilonia, Poczdam, Saarbrücken, 
Schwerin).



Organizacja prac nad bibliografiami terytorialnymi:

1951-1960 (Olsztyn, 
Warszawa)

1961-1970 (Białystok, 
Katowice, Lublin, Poznań, 
Rzeszów, Szczecin, Zielona 
Góra)

1971-1980 (Gdańsk, Kraków, 
Łódź, Wrocław)

1981-1990 (Kielce, Opole)

1991-2000 (Bydgoszcz)

1941-1950 (Brandenburgia)

1951-1960  (Bawaria, Berlin)

1961-1970 (Hesja, Meklemburgia-
Pomorze Przednie, Saara, Saksonia,
Saksonia-Anhalt (prace koncepcyjne l. 
50-te), Turyngia)

1971-1980 (Badenia-Wirtembergia, Dolna 
Saksonia, Szlezwik-Holsztyn)

1981-1990 (Nadrenia Północna-Westfalia)

1991-2000 (Hamburg, Nadrenia-
Palatynat –prace koncepcyjne l. 80-te)



 
Bazy bibliografii terytorialnych w Polsce

 Województwo dolnośląskie
Bibliografa Regionalna Dolnego Śląska
 Województwo kujawsko-pomorskie
Bibliografa Województwa Kujawsko-

Pomorskiego od 2014 roku

Bibliografa Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 1999-2013 

Bibliografa Województwa Bydgoskiego 
1993-1998  

Bibliografa Województwa Bydgoskiego 
1945-1975 

Bibliografa woj. kujawsko-pomorskiego 
(region toruńsko-włocławski 2005-2017)

Bazy MAK – bibliografa regionalna w 
rocznych/dwuletnich rejestrach 1995-
2005

 Województwo lubelskie
Bibliografa Lubelszczyzny 2000-2004

Bibliografa Lubelszczyzny 2005-2017

Bibliografa Lubelszczyzny 2018

Bibliografa Lubelszczyzny 1801-1944

 Województwo lubuskie
Bibliografa Ziemi Lubuskiej 

(Bibliografa_lubuska)

Bibliografa Regionalna WiMBP Gorzów 
Wielkopolski

 Województwo łódzkie
Regionalia

Regionalia2

Regionalia3 – System Bibliografi 
Regionalnej Województwa Łódzkiego

 Województwo małopolskie
Bibliografa Małopolski
 Województwo mazowieckie
Bibliografa Woj. Mazowieckiego 1999-

2005

Bibliografa Woj. Mazowieckiego 2006-
 Województwo opolskie
Bibliografa Województwa Opolskiego 

od 1988



Bazy bibliografii terytorialnych w Polsce
 Województwo podkarpackie
Bibliografa regionalna woj. 

podkarpackiego za lata 2000-2005

System Bibliografi Regionalnej 
Województwa Podkarpackiego od 
2008 r.

Bibliografa Rzeszowszczyzny (PDF)

- za lata 1944-63 cz. 1: druki zwarte
- za lata 1944-63 cz. 2: artykuły z 

czasopism 
- za rok 1964  
- za rok 1965   
- za rok 1966   
- za rok  1967 
- za rok  1968
- za rok  1969  
- za rok  1970   
- za rok  1971 
- za rok  1972  
- za rok  1973 
- za lata 1974/75 cz.1 
- za lata 1974/75 cz.2 

Bibliografa województw : krośnieńskiego, 
przemyskiego, rzeszowskiego i 
tarnobrzeskiego PDF):
- za lata 1975/76
- za rok  1977 
- za rok 1978 
- za rok 1979
- za rok 1980 
- za rok 1981 
- za rok 1982 
- za rok 1983
- za rok 1984 
- za rok 1985 
- za rok 1986  
- za rok 1987
- za rok 1988  
- za rok 1989 
- za rok 1990
- za rok 1991 
- za rok 1992 
- za rok 1993 
- za rok 1994   
- za rok 1995

Bibliografa województwa podkarpackiego (PDF):
- za rok  2000

- za rok 2001 

Bibliografa powiatu rzeszowskiego PDF):
- za rok 2000 



Bazy bibliografii terytorialnych w Polsce
 Województwo podlaskie
Bibliografa województw: 

białostockiego, 
łomżyńskiego i suwalskiego 
za lata 1986-1989

Bibliografa województw: 
białostockiego, 
łomżyńskiego i suwalskiego 
za lata 1990-1998

[Bibliografa Regionalna 
Województwa Podlaskiego] 
od 1999 r.

 Województwo pomorskie
Bibliografa Pomorza 

Gdańskiego i Środkowego
 Województwo śląskie
Bibliografa Śląska

Bibliografa Woj. Śląskiego

Województwo świętokrzyskie
Bibliografa regionalna 1999
Bibliografa regionalna 2000
Bibliografa regionalna 2001
Bibliografa regionalna 2002
Bibliografa regionalna 2003
Bibliografa regionalna 2004
Bibliografa regionalna 2005
Bibliografa regionalna 2006
Bibliografa regionalna 2007
Bibliografa regionalna 2008
Bibliografa regionalna 2009
Bibliografa regionalna 2010
Bibliografa regionalna 2011
Bibliografa regionalna 2012
Bibliografa regionalna 2013
Bibliografa regionalna 2014
Bibliografa regionalna 2015
Bibliografa regionalna 2016
Bibliografa regionalna 2017
Bibliografa regionalna 2018



Bazy bibliografii terytorialnych w Polsce
Województwo warmińsko-

mazurskie
Bibliografa Warmii i Mazur 1999-2000
Bibliografa Warmii i Mazur 2001-2002
Bibliografa Warmii i Mazur 2003-2004
Bibliografa Warmii i Mazur 2005-2006
Bibliografa Warmii i Mazur 2007-2008
Bibliografa Warmii i Mazur 2009-2010
Bibliografa Warmii i Mazur 2011-2012
Bibliografa Warmii i Mazur 2013-2014
Bibliografa Warmii i Mazur 2015-2016
Bibliografa Warmii i Mazur 2017-2018

Województwo 
wielkopolskie

Bibliografa Regionalna 
Wielkopolski

Województwo 
zachodniopomorski
e

Bibliogr.Pom.Zach.



Bazy bibliografii terytorialnych w Niemczech

Landesbibliographie von 
Baden-Württemberg

Bayerische Bibliographie
Berlin-Bibliographie
Brandenburgische 

Bibliographie
Hamburg-Bibliographie
Hessische Bibliographie
Landesbibliographie 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Niedersächsische 
Bibliographie (wraz z 
bibliografą Bremy)

Nordrhein-Westfälische 
Bibliographie

Rheinland-Pfälzische 
Bibliographie 

Saarländische 
Bibliographie

Sächsische Bibliografe
Schleswig-Holsteinische 

Bibliographie
Regionalbibliographie 

Sachsen-Anhalt
Thüringen-Bibliographie



Bibliografie terytorialne w formie baz danych:
opracowanie komputerowe w Niemczech w drugiej połowie lat 

80. XX wieku (np. Berlin, Dolna Saksonia);
w Niemczech są to systemy, m.in.: ADABAS (Badenia-

Wirtembergia), Allegro (Bawaria, Berlin, Nadrenia-Palatynat), 
Bibdia (Brandenburgia), Abacus (Dolna Saksonia, Szlezwik-
Holsztyn), ALEPH (Nadrenia-Północna Westfalia), PICA 
(Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saara, Saksonia, 
Saksonia-Anhalt);

w Polsce na początku lat 90. XX wieku (np. w Opolu, 
Warszawie, Łodzi, Olsztynie i Zielonej Górze); 

w tej chwili bazy tworzone są w pięciu systemach: ALEPH 
(Szczecin, Warszawa, Wrocław), MAKWWW (Białystok, 
Bydgoszcz, Kielce, Lublin, Łódź, Olsztyn, Toruń), PROLIB M21 
(dawny PROWEB; Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Katowice, 
Toruń, Zielona Góra), PATRON (Białystok, Gdańsk) i SOWA w 
różnych wersjach (Kraków, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów).





Możliwości wyszukiwawcze:

ikona herbu landu – przejście do konkretnej 
bibliografi;

na podstawie listy bibliografi – z możliwością 
zaznaczania i odznaczania każdej z nich;

według: tytułu, autora, instytucji, roku, 
terminu, osoby, miejsca/regionu;

z użyciem operatora „und”.





Zasięg 

chronologiczny



Białystok 1986

Bydgoszcz 1999

Gdańsk 1989

Gorzów Wielkopolski 2010 (sukcesywnie l. 1945-2009)

Katowice bez ograniczeń

Kielce 1999

Kraków 2000

Lublin 2000

Łódź 1993

Olsztyn 1999

Opole 1988

Poznań 1999 (częściowo 1997-1998)

Rzeszów 2000-2005, od 2008

Szczecin bez ograniczeń

Toruń 1995-1996, od 1999 

Warszawa 1999

Wrocław 1947 
Zielona Góra 1988 (sukcesywnie z l. 1945-1987)



Badenia-Wirtembergia 1973
Bawaria 1996*
Berlin 1985
Brandenburgia -
Dolna Saksonia 1966
Hamburg 1900-1980; od 1992
Hesja 1977*
Meklemburgia-Pomorze 
Przednie retrospektywnie uzupełniane

Nadrenia Palatynat bez ograniczeń
Nadrenia Północna Westfalia 1982
Saara 1991*
Saksonia 1901
Saksonia-Anhalt 1990 (biogramy od 1965)
Szlezwik-Holsztyn 1987-2015

Turyngia 1851-1950 (nie wszystkie publikacje), 
od 1950



Zasięg 

formalny



Zasięg formalny baz w Polsce
- dokumenty bibliografowane najczęściej: 

•  artykuły z czasopism i gazet regionalnych i ogólnokrajowych,

•  książki (osobno również rozdziały),

•  dokumenty kartograficzne,

•  wydawnictwa ciągłe, 

- dokumenty bibliografowane rzadziej:

•  dokumenty życia społecznego (ale jedynie wybrane, jak broszury, katalogi wystaw, niektóre 
wydawnictwa zakładowe, do użytku wewnętrznego/służbowego, foldery, programy imprez, 
informatory, kalendarze, księgi adresowe, prospekty, w tym turystyczne, sprawozdania instytucji),

•  dokumenty elektroniczne, 

- dokumenty bibliografowane jedynie sporadycznie: 

•  dokumenty audialne, 

•  druki muzyczne,

•  dokumenty ikonograficzne,  

•  materiały niepublikowane.



Zasięg formalny baz w Niemczech

- dokumenty bibliografowane najczęściej: 
•  książki (osobno również rozdziały),
•  artykuły z czasopism,
•  dokumenty kartograficzne, 
•  dokumenty elektroniczne, 
•  dokumenty audiowizualne,

- dokumenty bibliografowane rzadziej:
•  artykuły z gazet,
•  dokumenty niepublikowane,

- dokumenty bibliografowane jedynie sporadycznie: 
•  zeszyty naukowe szkół wyższych,
•  prace dyplomowe i magisterskie, 
•  dysertacje,  
•  dokumenty życia społecznego, 
•  dzienniki i teksty ustaw.



Możliwości systemów komputerowych

 wyświetlanie danych w kilku 
formatach,
 historia wyszukiwania,
 drukowanie opisów,
 przesyłanie danych do systemów 
zarządzania bibliografą (duża 
różnorodność menedżerów 
bibliografcznych, np. Citavi, 
EndNote, format BibTex, ISBD),
 korzystanie z GND  (Die 
Gemeinsame Normdatei),
 zautomatyzowane wypożyczanie 
międzybiblioteczne. 

 wyświetlanie danych w kilku 
formatach,
 historia wyszukiwania 
(schowek),
 drukowanie opisów (mail),
 przesyłanie danych do 
systemów zarządzania 
bibliografą (funkcja ISO),
 eksportowanie indeksu 
autorskiego i 
przedmiotowego dla 
wyszukanych rekordów.



Polska Niemcy
•  charakterystyki rzeczowe 

dokumentów,  najczęściej w 
postaci haseł  przedmiotowych 
lub symboli klasyfkacji, 

•  informacje o typie dokumentu, 
•  linki do zasobów bibliotecznych, 
•  linki do pełnych wersji tekstu,
•  skany okładek,
•  adnotacje wyjaśniające i 

zawartościowe,
•  opisy recenzji publikacji i 

informacje o sztukach 
teatralnych,

• oceny publikacji, komentarze i 
recenzje.

• charakterystyki rzeczowe 
dokumentów, najczęściej w postaci 
haseł przedmiotowych lub symboli 
klasyfkacji (w tym lokalnych), 

• informacje o typie dokumentu, 
• linki do zasobów bibliotecznych,
• linki do pełnych wersji tekstu,
• linki do zasobu Google Books i 

WorldCat,
• skany okładek,
• skany spisów treści,
•  adnotacje (w jednym przypadku),
 informacja o dostępności w handlu,
  podpowiedzi podobnych pozycji na  

podstawie klasyfkacji, 
  geolokalizacja.

Cechy opisów bibliograficznych



Opis druku muzycznego z linkiem do biblioteki cyfrowej



Opis z linkiem do podglądu skanu książki w 
google



Opis z przekierowaniem na stronę wydawcy czasopisma



Opis z abstraktem



Opis recenzowanego wydawnictwa zwartego



Opis z linkiem do Worldcat 



Opis z kodem QR



Opis z możliwością bezpośredniego zamówienia



Opis ze wskazaniem miejsc przechowywania



Możliwość zamówienia dokumentu przez SUBITO



Opis z możliwością sprawdzenia dostępności w handlu



Opis z podpowiedziami podobnych dokumentów



Geolokalizacja



Zakończenie:
a) włączanie baz bibliografcznych do większych systemów informacji 

regionalnej (Dolnośląski Zasób Biblioteczny (2001), małopolski serwis 
BR@MA (2005), Zachodniopomorski System Informacji Region@lnej i 
N@ukowej (2007), Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (2007), 
Lubelska Biblioteka Wirtualna (2015); Leo-BW, Virtuelle Deutsche 
Landesbibliographie) 

b) konsorcyjny model przygotowywania baz danych (unikanie dublowania 
prac; opisy bibliografczne przekazywane z centralnej biblioteki kraju 
do bibliotek regionalnych, np. w Czechach),

c) elektroniczna platforma udostępniania danych (rzadko już hybrydowa),
d) dążność do rozszerzania zasięgów – chronologicznego (głównie w 

Polsce) i formalnego (głównie Niemcy), konieczność rejestrowania 
dokumentów sieciowych, audiowizualnych, związanych z 
mniejszościami narodowymi i etnicznymi, także w ich językach,

e) zastosowanie systemów katalogowych do obsługi baz (katalogi 
bibliotek regionalnych jako źródła informacji bibliografcznej, np. we 
Francji),



Korzyści zamieszczenia bibliografii 
w większych systemach informacyjnych: 

łatwiejszy dostęp dla użytkowników (np. poprzez 
multiwyszukiwarki),

promocja materiałów o charakterze 
bibliografcznym,

współpraca z innymi podmiotami wchodzącymi 
w skład systemu,

możliwość uzyskania dofnansowania na 
działania informatyczne/informacyjne w ramach 
konsorcjum.



Zakończenie:
f) dążność do dostosowania systemów do potrzeb użytkowników 

(zwiększanie możliwości wyszukiwawczych, łatwość, intuicyjność, 
responsywność, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), 
wielojęzyczność),

g) dążność do większej standaryzacji i unifkacji prac bibliografcznych, 
np. stosowanie narzędzi kontroli haseł (VIAF), DOI, ORCID,

h) aktywność użytkowników – możliwość zgłaszania błędów, uzupełnień 
(poprzez formularze) – taka aktywność powinna być poddana kontroli 
– informacje bibliografczne muszą być wysokiej jakości,

i) badania użytkowników i ogłaszanie wyników tych badań (np. analiza 
wejść do bazy, analiza zlecających kwerendy),

j) bibliografe terytorialne jako źródła stale rozwijające się (zmieniające 
się w zależności od potrzeb użytkowników zasięgi chronologiczny, 
językowy, formalny; rozszerzające się źródła kwerend),

k) dążenie do bibliografowania jak największej liczby źródeł.
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