
37. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografi Regionalnej 
ZG SBP „Bibliografe regionalne 

w 100-lecie Niepodległości"

Krajoznawstwo i regionalizm 
a przyszłość bibliografi

Henryk Hollender 
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

1



Bibliografa regionalna czyli krajoznawcza?
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Bibliografa regionalna  

• Regionalizm – inne znaczenia! Nie ma konotacji bliskich 
„krajoznawstwu”. 
Ale są „bibliografe regionalne”, a nawet „bibliografe 
terytorialne”

• Krajoznawstwo: ruch społeczny, nie dyscyplina naukowa 
• Krajoznawca – local historian? Krajoznawstwo pomiędzy 

historią, geografą, turystyką 
i „miłośnictwem”

• Varsavianista to jednak nie coś w rodzaju bizantynisty… 
• Tradycja żywa: Библиограф-краевед
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Tradycje historii 
lokalnej, 
organizowanej 
według miejscowości 
lub regionu 
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Euroregion Nysa (1991, Polska/Niemcy/Czechy),
Euroregion Karpacki (1993, Polska/Słowacja/Ukraina/Węgry/Rumunia),
Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (1993, Polska/Niemcy),
Euroregion Pro Europa Viadrina (1993, Polska/Niemcy),
Euroregion Tatry (1994, Polska/Słowacja),
Euroregion Bug (1995, Polska/Ukraina/Białoruś),
Euroregion Pomerania (1995, Polska/Niemcy/Szwecja),
Euroregion Glacensis (1996, Polska/Czechy),
Euroregion Niemen (1997, Polska/Litwa/Białoruś),
Euroregion Pradziad (1997, Polska/Czechy),
Euroregion Bałtyk (1998, Polska/Rosja/Litwa/Szwecja/Dania)
Euroregion Śląsk Cieszyński (1998, Polska/Czechy),
Euroregion Silesia (1998, Polska/Czechy),
Euroregion Beskidy (2000, Polska/Czechy/Słowacja),
Euroregion Puszcza Białowieska (2002, Polska/Białoruś),
Euroregion Łyna-Ława (2003, Polska/Rosja).

Myślmy w kategoriach regionów
…na przykład euroregionów 
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Przykład: 
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku 
Bibliografa województwa podlaskiego 
za lata 2009-2010 
Białystok 2015,  492 s. 

ZASIĘG GEOGRAFICZNY 
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Zakres (1)

• Wrażenie użytkownika: wszystko o regionie. Problem 
dublowania opisów

• „Wektor dodatni” czy fotografa?
• Czy bibliografe regionalne wspierają lokalna emancypację, 

np. języka śląskiego? 
• Opisujemy „sprawy trudne”, np. niemiecką przeszłość miast
• Sprawy jeszcze trudniejsze… Czy abp. Juliusz Paetz jest 

godny odnotowania jako poznaniak i wielkopolanin?
• Co jest „poznańskiego” w sprawie Paetza? Osoba 

czy mechanizmy społeczne?   
• Jeśli jest Paetz, to dlaczego nie ma Wojciecha Krollopa?     
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Zakres (2)
Wrażenie użytkownika: zbyt szerokie kryteria doboru. 

Po co komu w Bibliografi Województwa Mazowieckiego 
następująca pozycja: 
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A po co to 
w Bibliografi 
Warszawy 
i aglomeracji? 



Nadmiar materiału? 

• Opóźnienia w publikacji online 
• Mieszanina pdf i baz danych
• Wycinki czasowe zamiast zasobu 

zintegrowanego
• Niejasności metodyczne
• Odwieczny problem kontroli bibliografcznej: 

jak przetwarzać tylko przydatne dane?  
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Jest w Bibliografi 
Województwa 
Mazowieckiego…
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Nie ma w Bibliografi 
Województwa Mazowieckiego…

5 IV 2011
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Podejście alternatywne: 
centralna baza, lokalna tematyka
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• Nieograniczone możliwości agregacji, integracji, 
wyszukiwania, linkowania (Linked Open Data!)

• Precyzyjne kryteria wyszukiwawcze i fasetowy tryb 
budowania strategii wyszukiwawczych unieważniają 
konieczność ścisłego przyjęcia zakresu i zasięgów

• Dostępność bazy niezdefniowana w momencie 
publikacji – zdefniowana poprzez uprawnienia 
użytkownika  

• Jak nie zmarnować lokalnych inicjatyw 
i lokalnej wrażliwości? 

Bibliografa w dobie baz danych
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Czy możliwa jedna 
„polska bibliografa regionalna”, 

łącząca następujące kryteria wyszukiwawcze?  

Mapa 15

• Publikacja
• Osoba 
• Artefakt
• Wydarzenie
• Instytucja
• Miejsce (lokalizacja)
• Czas 



Dziękuję za uwagę!
h.hollender@lazarski.edu.pl
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