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Alina Grochowska 

Tematy formalne w opracowaniu wydawnictw ciągłych 

 

Zmiany metodyczne  w JHP BN, polegające na wprowadzeniu tematów formalnych 

(w miejsce dawniej funkcjonujących określników formalnych), wymagają nowego podejścia 

do opracowania wydawnictw ciągłych.  

Oddzielenie zawartości  treściowej wydawnictw od ich formy nie powinno być zabiegiem 

mechanicznym, analizy wymagają nie tylko różne typy czasopism, ale i pozostałe periodyki 

opracowywane przez Dział czasopism w naszych zbiorach.  

Zgodnie ze wskazówkami metodycznymi zamieszczonymi na stronie BN 

„Tematy formalne mogą występować z określnikami chronologicznymi tylko w tych 

przypadkach, gdy czas powstania literatury, sztuki itp. nie jest tożsamy z czasem publikacji, 

np. Powieść polska – 20 w.,  

ale nie  

Czasopisma  

Druki ulotne 

Stare druki 

Wydawnictwa urzędowe itd. „ 

 

Wydawnictwa ciągłe to bardzo różnorodna klasa dokumentów opracowywana w 

Języku haseł przedmiotowych BN w różny sposób. Największą grupę stanowią oczywiście 

czasopisma, podzielone na rodzaje w zależności od  treści czasopisma lub jego przeznaczenia, 

np. Czasopisma literackie polskie, Czasopisma młodzieżowe itd.. 

W dotychczasowym opracowaniu tematom Czasopisma towarzyszyły w niektórych  

przypadkach określniki chronologiczne.  W związku z przyjęciem powyższej wskazówki 

metodycznej, musimy rozpatrzeć jaką funkcję  pełniły te określniki, i czy można z nich 

zrezygnować w charakterystyce dokumentów. 

Czasopisma polonijne i czasopisma mniejszości narodowych w Polsce opatrywane były 

określnikiem geograficznym i chronologicznym, wymagają więc również nowych wzorów 

opracowania. 

Poza czasopismami do wydawnictw ciągłych zaliczane były tematy: Gazety…, Kalendarze, 

Roczniki statystyczne, Wydawnictwa urzędowe i inne.  

Bibliografie o charakterze ciągłym, informatory, wydawane corocznie spisy publikacji danej 

instytucji, sprawozdania, orzecznictwo, przeglądy dokumentacyjne opracowywane były 

według swojego charakteru (bez określnika –czasopisma i tematu Czasopisma).  
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Istnieją też takie rodzaje wydawnictw ciągłych, które nie doczekały się adekwatnych do 

swojej formy tematów, tak np., akty prawne opracowywane jako Wydawnictwa urzędowe, 

Biuletyny informacyjne opracowywane  jako Informatory. Podobnie cenniki, spisy osobowe, 

regulaminy czy repertuary teatrów (ich formę sygnalizuje określnik ogólny –ceny, - spis 

osobowy, -statuty i regulaminy, -repertuar). Nie wszystkie  mają charakter cykliczny, ale 

coraz częściej do Działu Czasopism trafiają cyklicznie wydawane albumy konkursów grafiki, 

np.  „Grafika Warszawska”, katalogi aukcyjne, cenniki, jak i inne wydawnictwa 

wielotomowe. 

Warto tu podkreślić, że nie wszystkie wydawnictwa ciągłe, które znajdują się w Katalogu 

Czasopism, w charakterystyce treściowej powinny mieć temat Czasopisma.  

Rodzi się ważne pytanie, czy z punktu widzenia użytkownika informacji istotne jest 

odróżnienie np. Biuletynu Automobilklubu od czasopism motoryzacyjnych, por.  

Biuletyn Informacyjny / Automobilklub Warszawski. – Warszawa, 1974. 

Automobilklub Warszawski 

Sport samochodowy 

???? 

 

Cars : magazyn o samochodach. - [Warszawa], 2010-. 

Czasopisma motoryzacyjne polskie 

 

Czy ważne jest odróżnienie zeszytów naukowych z dziedziny Turystyki od Czasopism 

turystycznych, a zeszytów z dziedziny  Informatyki od Czasopism komputerowych, czy 

zeszytów  naukowych dotyczących Sportu od Czasopism sportowych. Wydaje się, że tak. 

 

Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja / Politechnika Opolska. - Opole, 2006-.  -  Niereg.  

 650  4 Turystyka  

 650  4 Odpoczynek  

 655  4 Czasopisma naukowe  

 

Globtroter : magazyn podróżników / [red. nacz. Sławomir Kunc]. – Kraków,  2006-.  

 -  Dwumies.   

 655  4 Czasopisma turystyczne polskie  

 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Informatica. -  Łódź , 1999-.  

 655  4 Czasopisma komputerowe polskie  

 655  4 Czasopisma naukowe polskie  
 

Computerworld. Raport / [red. nacz. Marian Łakomy]. – Warszawa, 1996-.  

  

 655  4 Czasopisma komputerowe polskie  

 

Kwartalnik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego we  Wrocławiu ; [Wojciech 

Żukowski red. nacz.]. -  Wrocław, 1994-. - Kwart.  
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 650  4 Kultura fizyczna  

 655  4 Czasopisma sportowe polskie  

 

Cyklista : magazyn Polskiego Związku Kolarskiego / [Fundacja Rozwoju Kolarstwa ; red. 

nacz. Sławomir Wilk]. – Warszawa, 1998-.  

   

 650  4 Kolarstwo  

 655  4 Czasopisma sportowe polskie  
 

Nie ulegają zmianie zasady opracowania czasopism naukowych i 

popularnonaukowych, którym, niezależnie od daty wydania, nadawany był tylko temat 

Czasopisma biologiczne, Czasopisma matematyczne, Czasopisma komputerowe, Czasopisma 

popularnonaukowe, Czasopisma geograficzne, Czasopisma teatralne itd. Mają one charakter 

ogólny, dotyczą danej dziedziny, a stosowane przy nich w dotychczasowym opracowaniu 

określniki chronologiczne odnosiły się do daty ich wydania. (Można było stosować określniki 

chronologiczne do wydawnictw o zakończonym procesie wydawniczym sprzed 1945 roku).  

Acta Arithmetica  / Seminarium Matematyczne Uniwersytetu Warszawskiego ; red. Wacław 

Sierpiński. – Warszawa, 1935-1939, 1958-. 

Czasopisma matematyczne polskie 

Kwartalnik Kłosów : pismo naukowe i literackie / Wyd. i red. S. Lewental. –Warszawa, 1877. 

Czasopisma literackie polskie – 19 w.  

Czasopisma naukowe polskie – 19 w. 

Wg nowych zasad: 

Czasopisma literackie polskie 

Czasopisma naukowe polskie 

 

Pierwiosnek, Noworocznik na Rok... Zebrany i Ułożony przez Paulinę K., Obejmujący Pisma 

Samych Dam / Paulina K[rakowowa].  – Kraków, Warszawa, 1838-1843. 

Czasopisma kobiece polskie  

Foyer. – Warszawa, 2004-2005. 

Czasopisma teatralne polskie 

Jeżeli natomiast chronologia istotna jest ze względu na zawartość treściową czasopisma, 

podajemy ją w pozostałych tematach w charakterystyce wyszukiwawczej tego wydawnictwa.  

Pamiętnik Sceny Warszawskiej na Rok.. – Warszawa,1839-1841. 

Warszawa – teatr - 19 w. 

Czasopisma teatralne polskie 
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Czasopisma regionalne i lokalne, nielegalne, polityczne, związkowe, fachowe, społeczno-

kulturalne, ekonomiczne, które  występowały z określnikami chronologicznymi, wymagają 

obecnie dodatkowych tematów ogólnych, wskazujących na zawartość czasopisma i okres, do 

którego się treściowo odnoszą. (Podkreślam, chodzi o przedmiot czasopisma, a nie o datę jego 

wydania).  

 

Ruch Społeczny : dwutygodnik polityczny i naukowy / Wyd. i red. Antoni Górski. – Kraków, 

1898-1899. 

 Polska – polityka – 19 w. 

Czasopisma polityczne polskie 

 

Wydaje się, że w tym przypadku warto poprzez temat geograficzny wskazać zasięg 

chronologiczny działalności politycznej w 19 w.,  która jest przedmiotem tej publikacji.  

Można zastanawiać się, czy konieczne jest użycie określnika chronologicznego w poniższym 

przykładzie (określnik w części powtarza okres działalności związku), ale na pewno byłby ten 

temat nieodzowny w przypadku innych związków zawodowych działających w okresie 

międzywojennym. 

 

Dwutygodnik Bialski / Komitet Obywatelski "Solidarność" w Białej Podlaskiej. - Biała 

Podlaska, 1990. 

NSZZ "Solidarność" 

Związki zawodowe – Polska – 1980-1989 r.  

Czasopisma nielegalne polskie    

Czasopisma związkowe polskie 

 

Głos Pocztowców Okręgu Krakowskiego : organ Związku Pracowników Poczty, Telegrafu i 

Telefonu Rz.P. Okr. Krakowskiego. - [Kraków : s.n.]. -  Mies. - Opis na podstawie: R. 1, nr 2 

(kwiec. 1927).   

 610 24 Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Rzeczypospolitej 

Polskiej. Okręg (Kraków)  

 650  4 Łączność  

 651  4 Kraków (woj. małopolskie ; okręg) – łączność - organizacje  

 655  4 Czasopisma fachowe polskie - 1918-1939 r.  

 655  4 Czasopisma związkowe polskie - 1918-1939 r.  
Obecnie 

 610 24 Związek Pracowników Poczt, Telegrafów i Telefonów Rzeczypospolitej 

Polskiej. Okręg (Kraków)  

 650  4 Łączność – Polska – 1918-1939 r.  

 651  4 Kraków (woj. małopolskie ; okręg) – łączność - organizacje – 1918-1939 r. 

 655  4 Czasopisma fachowe polskie  

 655  4 Czasopisma związkowe polskie  
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Powstaje pytanie, czy w przypadku gazet ogólnopolskich określać chronologię dodając 

tematy ogólne? Innymi słowy, czy dana gazeta jest dokumentem, który wnosi coś do historii 

Polski (temat: Polska – 19-20 w.), czy jest przejawem kultury polskiej w tym okresie (Polska 

– kultura – 19-20 w. ). Czy pozostawić wyłącznie temat Gazety polskie na wszystkie gazety 

ogólnopolskie niezależnie od czasu powstania i kontynuacji.  

 

Kurier Polski : pismo codzienne / Wyd. i red. Wincenty Kosiakiewicz. - Warszawa, 1898-

1939. 

W dotychczasowej wersji 

Gazety polskie - 19-20 w. 

 

Obecnie, tylko  

Kurier Polski : pismo codzienne / Wyd. i red. Wincenty Kosiakiewicz. - Warszawa, 1898-

1939. 

Gazety polskie. 

 

Przyjęto, że Czasopisma regionalne i lokalne mają charakter informacyjny i są świadectwem 

rozwoju danej społeczności, dlatego po temacie geograficznym stosujemy określniki 

chronologiczne. 

Warszawska Gazeta Policyjna. – [Warszawa]. -  Dz., wychodzi codziennie nie wyłączając 

świąt uroczystych i niedziel - Opis na podstawie: 1845, nr 5 (5 stycznia).  

    

 651  4 Warszawa - bezpieczeństwo publiczne - 19 w.  

 655  4 Czasopisma policyjne polskie   

 655  4 Czasopisma regionalne i lokalne polskie  

 

Wiadomości Gospodarcze Polskiej Ajencji Agrarnej i Ogólno-Informacyjnej P.A.A. :[dodatek 

do codziennego serwisu informacyjnego P.A.A.] . - Warszawa, 1938-1939. 

Czasopisma ekonomiczne polskie - 1918-1939 r. 

Czasopisma rolnicze polskie - 1918-1939 r. 

Obecnie 

 Rolnictwo – Polska – 1918-1939 r. 

Polska – gospodarka - 1918-1939 r. 

Czasopisma ekonomiczne polskie 

Czasopisma rolnicze polskie 

 

Pomiary i Klasyfikacja Gruntów : kataster gruntowy: referaty i instrukcje oraz komunikaty 

Głównej Komisji Klasyfikacyjnej przy Ministerstwie Skarbu  / Towarzystwo Oświaty 

Rolniczej. – Warszawa, 1937-1939. 

Grunt – klasyfikacja – Polska - 1918-1939 r. 

Grunt – pomiary – Polska - 1918-1939 r. 
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?Czasopisma rolnicze polskie 

 

Czasopisma polonijne 

Brak bardziej szczegółowego rozróżnienia form wydawniczych powodował, że wszelkie 

wydawnictwa ciągłe wydawane za granicą a skierowane do Polaków początkowo opatrywane 

były tematem Polska – emigracja –  Francja – czasopisma, później Polacy za granicą – 

Francja – czasopisma, aż doczekały się tematu zbiorczego Czasopisma polonijne z 

określnikiem geograficznym i chronologicznym. W 2010 roku nastąpiła zmiana:  

Ustalono sposób opracowania czasopism wydawanych przez emigrantów lub mniejszości 

narodowe i do takich grup adresowanych. W tym przypadku miejsce wydania (które stanowi 

o przynależności publikacji do dorobku wydawniczego danego kraju) znajduje się poza 

obszarem państwa stanowiącego siedzibę danego narodu czy innej grupy etnicznej. Hasła 

przedmiotowe powinny wskazywać na oba aspekty, należy więc hasła formalne zdublować 

używając odpowiedniej cechy językowo-etnicznej. Zgodnie z tą zasadą  

a. Polskie czasopismo społeczno-kulturalne na Litwie otrzyma tematy:  

1. Czasopisma polonijne  

2. Czasopisma społeczno-kulturalne litewskie  

3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie  

 

b. Niemieckie czasopismo społeczno-kulturalne w Polsce otrzyma tematy:  

1. Czasopisma społeczno-kulturalne niemieckie  

2. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie  

 

Moim zdaniem zamiana tematu Czasopisma polonijne – Wielka Brytania na temat 

Czasopisma angielskie  nie oddaje w sposób adekwatny charakterystyki dokumentu. Istnieją 

takie Czasopisma, co do których można powiedzieć, że stanowią cząstkę życia społeczno-

kulturalnego innego kraju, ale nie wszystkie, por. 

Polonez : magazyn informacyjny Związku Rodzin Polsko-Egipskich w Kairze. – Cairo,  

Związek Rodzin Polsko-Egipskich 

Egipt - a Polska 

Polska - a Egipt 

Czasopisma polonijne 

Czasopisma społeczno-kulturalne egipskie 

Czasopisma społeczno-kulturalne polskie 

 

Acta Polonica Monashiensis / [ed. in chief Lila Zarnowski].  

Melbourne , 2001-. 

Polska – kultura  

Czasopisma polonijne 

Czasopisma społeczno-kulturalne polskie 

Czasopisma społeczno-kulturalne australijskie 
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Przykłady czasopism opublikowanych za granicą, ale ich miejsce wydania jest przypadkowe i 

zmienne, por. 

 

Gazeta Polska : dziennik informacyjny Polaków na Bliskim Wschodzie /[red. Tadeusz 

Borowicz].Gazeta Polska i Kurier Polski z Bagdadu1943 nr 219.Jerozolima :Ignacy 

Pokrywa,1941-1948.42 cm.R.1, nr 1 (23 lip.1941)-R.7, nr 303 (1947) [egz. KR U(M)].Ostatni 

R.8 (1948) wg CKCzP online.Od 1943, nr 219 format 49 cm ; od R.7, nr 279 (1 grudz. 1947) 

maszynopis powiel.Od R.2, nr 255 (1942) red. St. A. Balicki ; od R,7, nr 1 (1947) red. Al. 

Robinson, wyd. Marian Nowak. Prasa żołnierska na obczyźnie [1942, nr 80], Polska prasa 

żołnierska [1942, nr 273], Z prasy obozowej W.P. w Rosji [1942, nr 180].Gazeta jest wierna 

linii i metodom Rządu Polskiego w Londynie" [1942, nr 177].Artykuły: w 1941 gen. Sikorski 

w Egipcie (nr 92), w Tobruku (nr 97), w Kujbyszewie (nr 108), w Moskwie (nr 111), w 1942 

w Waszyngtonie ( nr 70), w Meksyku (nr 305), w 1943 w Kairze (nr 130).Od 1942, nr 12 do 

1943, nr 268 (18 list.) rubryka "Nasza gazetka : dwutygodnik dla dzieci i młodzieży" .Gazeta 

wydawana przez Centrum Informacji na Wschód [1943, nr 215]. 

W tym przypadku temat : Czasopisma polonijne - Bliski Wschód zastąpić należy dwoma 

tematami: 

Polacy za granicą – Bliski Wschód – 1939-1945 r. 

Czasopisma polonijne 

Czasopisma wojskowe polskie 

Gazety polskie 

 

Oddzielając zgodnie z pierwszą zasadą, przedmiot publikacji od jego formy i przeznaczenia, 

właściwa charakterystyka wyszukiwawcza dokumentu powinna obejmować temat określający 

miejsce działalności Polaków za granicą oraz chronologię, o ile jest ona istotna dla treści 

dokumentu. 

 

Polacy za granicą – Bliski Wschód – 1939-1945 r. 

Czasopisma polonijne  

 

Pod tematem  ogólnym 

Polacy za granicą – Bliski Wschód – 1939-1945 r.  

zbierać się będą i monografie o Polakach na Bliskim Wschodzie, i materiały konferencyjne, i 

czasopisma polonijne, druki ulotne, jednodniówki związane z ich działalnością. Fakt, że jest 

to element życia kulturalnego, czy społecznego wyraża temat Polacy za granicą – kultura – 

Francja, a nie Czasopisma społeczno-kulturalne francuskie.  

 

Pogończyk : kwartalnik wydawany przez "Pogoń" Francja / [Janusz Zatorski red. nacz.]. - 

Glorieu par Verdun : "Pogoń" Francja, 1963-1964.  

 

Polacy za granicą – kultura – Francja  
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Czasopisma polonijne   

 

Analogicznie dla czasopism innych narodów wydawanych w Polsce, por.  

Naša Gazeta : časopis Pudlâša : Bìel's'k, Gajnuvka, Sìm'âtičì = Nasza Hazeta. -  

 Bìel's'k [etc. :|bs.n.]. - Opis na podstawie: 1999, No 1 (lìeto) = No 14.  

  Czasopisma ukraińskie - Polska  

 Ukraińcy za granicą - Polska  

 Podlasie  

Proponowany 

 

 Ukraińcy za granicą – kultura – Polska  

 Podlasie 

 Czasopisma społeczno-kulturalne ukraińskie 

 

Danziger Juristen-Zeitung / Herausgegeben von Mitgliedern der Danziger Richterschaft. - 

Danzig [Gdańsk],1938. 

Czasopisma niemieckie – Polska - 1918-1945 r. 

Proponowana charakterystyka: 

Wolne Miasto Gdańsk 

Czasopisma (prawnicze) niemieckie 

 

Niederschlesisches Informationsblatt : Zeitschrift der Deutschen Sozial-Kulturellen 

Gesellschaft in Breslau. -  Wrocław, 1998-.  

 Czasopisma niemieckie    

 ?Czasopisma regionalne i lokalne polskie    

 Niemcy za granicą –  kultura - Polska  

 Śląsk, Dolny - od 1989 r.  [Dolnośląskie, województwo] 

 

Znak pytania odnosi się do tego, czy zaliczać czasopisma mniejszości narodowych w Polsce a 

związanych z regionem dolnośląskim do Czasopism regionalnych i lokalnych polskich. 

Praktyka była różna. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy zbieramy wszystkie 

czasopisma regionalne polskie pod jednym tematem (olbrzymi materiał do przeglądania w 

indeksie), czy też przyjmujemy zasadę, że w charakterystyce przedmiotowej Czasopism 

regionalnych i lokalnych podajemy temat geograficzny z określnikiem chronologicznym, 

czyli temat Dolny Śląsk – od 1989 r. , który grupuje zarówno opracowania na temat tego 

regionu, jak  i czasopisma niemieckie wydawane w tym okresie. Czasopisma regionalne i 

lokalne polskie wydawane w tym okresie znajdą się pod tematem Dolnośląskie, województwo  

 

Dolnośląska Gazeta Samorządowa / [red. prowadzący Janusz Rozlał]. - Jelenia Góra, - 

-  Niereg. - Opis na podstawie: 1999, nr 2 (lip./sierp.) = nr 5.  

  

 651  4 Dolnośląskie, województwo  

 655  4 Czasopisma regionalne i lokalne polskie  
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Pytanie następne, czy określać bliżej formę wydawnictw zaliczanych ze względu na 

zamierzoną kontynuację do czasopism, wydawanych za granicą czyli polonijnych. Czy 

wprowadzić tematy Komunikaty, Rozkazy, Biuletyny, i czy powinny one być opisywane jako 

Czasopisma wojskowe? 

Komunikat Związku Ogólnego Byłych Żołnierzy W.P. - Jerozolima :Zarząd Główny ZOBŻ 

WP, 1945.  -  Niereg. - 1945, nr 1 (16 lutego)-1945, nr 6 (16.V).  - Maszynopis powiel. - Na 

prawach rękopisu.  

 

 610 24 Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na Wschodzie  

 655  4 Czasopisma wojskowe polskie – Palestyna - 1939-1945 r.  

  

Czy istotne jest tu miejsce wydania dokumentu?  Czy jest Czasopismo polonijne? 

Przeglądając różne  klasyfikacje czasopism, w tym także te, którymi posługują się 

dystrybutorzy, zastanawiałam się, które z wyróżnionych przez nich typów mogą być 

poszukiwane przez temat formalny. Do takich niewątpliwie należą czasopisma 

motoryzacyjne, ale i inne, nie posiadające odpowiednich tematów, por. Czasopisma o modzie 

lub Magazyny mody 

Bea : dodatek specjalny "Magazynu Rodzinnego" : [magazyn mody] / red. prow. Beata 

Milewska. – Warszawa, Gdynia, 1988-1989.  

 650  4 Moda  

 655  4 Czasopisma kobiece  
 

 

Collection / [red. nacz. Teresa Maria Gałczyńska]. - [Warszawa], 1991-.  

  

    650  4 Moda 

  

Czasopisma o zdrowiu lub Czasopisma o zdrowiu i urodzie 

Uroda : beauty expert. Wydanie Specjalne / [red. nacz. Dorota Maj]. – Warszawa, 2005-.  

  

 650  4 Kobieta - higiena  

 650  4 Kosmetyka  

 655  4 Czasopisma poradnikowe polskie  

 

Listę można rozszerzać. 

Rozterki pozostają w przypadku czasopism o profilu społecznym, które nie pasują 

charakterem do Czasopism socjologicznych. Bywały zaliczane do Czasopism społeczno-

kulturalnych, choć z kulturą nie miały nic wspólnego lub do fachowych. Przyjęty w 

klasyfikacji rodzaj Czasopisma społeczno-polityczne, bardziej by tu pasował, por.  

 

Opiekun Społeczny : miesięcznik poświęcony zagadnieniom służby społecznej w stolicy / 

Zarząd Miejski w m.st. Warszawie ; red. Helena Jawidzyk. Warszawa, 1936-1948. 

 Czasopisma regionalne i lokalne polskie  
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 Czasopisma społeczno-kulturalne polskie 

 Warszawa - opieka społeczna – 1944-1956 r. 

 Warszawa - opieka społeczna - 1918-1939 r. 

 

Inne problemy, to brak ścisłego podziału między Czasopismami biologicznymi a 

Czasopismami przyrodniczymi. Czasopisma z zakresu Zoologii trafiały pod oba tematy. 

Tematyka kynologiczna także trafiała do Czasopism przyrodniczych.    

 

Czasopisma ogrodnicze trafiają do Czasopism rolniczych 

Magazyn Ogrodniczy : [miesięcznik branżowy / red. nacz. Robert Dorosz]. – Białystok, 1997-

.  

 650  4 Ogrodnictwo  

 655  4 Czasopisma rolnicze polskie  

 
Myślę, że listę rodzajów czasopism warto rozszerzyć. 

Biuletyny  

Trudności wiążą się także z opracowaniem biuletynów i biuletynów informacyjnych. Zgodnie 

z definicją są to wydawnictwa ciągłe wydawane na wewnętrzny użytek instytucji. Część z 

nich otrzymuje temat Informatory, część Czasopisma zakładowe, Czasopisma akademickie, 

Czasopisma bibliotekarskie, w zależności od charakteru instytucji. Pytanie, czy wprowadzić 

temat formalny, czy też pozostać przy dotychczasowym sposobie opracowania, i co robić z 

biuletynami, które nie odpowiadają żadnemu z powyższych przydziałów. 

Biuletyn Informacyjny / Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie ; [red. Zbigniew 

Lorkiewicz, Bogdan Lebedowicz, Marek Rozmus]. – Lublin : PAN, 1998,  

Polska Akademia Nauk. Oddział (Lublin)   

Lublin (woj. lubelskie ; okręg) – nauka – od 1989 r.   

?Biuletyny informacyjne 

 ?Czasopisma naukowe polskie 

 ?Informatory 

 

Szalom z Izraela : biuletyn Ambasady Izraela w Warszawie / red. Silva Berladski. - Warszawa 

: Ambasada Izraela w Warszawie, 1996- . 

 

Izrael  

Informatory 

 

Wiadomości Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu / [Botschaft der Republik 

Polen. Konsularabteilung]. – Wien, 1998- 

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej (Austria). Wydział Konsularny 

Polacy za granicą - Austria   

Informatory 
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Biuletyn Informacyjny / Daewoo Motor Polska. -  Lublin, 19]95.  

 610 24 Daewoo Motor Polska  

 650  4 Przemysł samochodowy – organizacja - Polska  

 650  4 Motoryzacja  

 655  4 Czasopisma zakładowe polskie  
 

Biuletyn Informacyjny / Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i 

Ekonomicznej Instytutu Badawczego Leśnictwa ; red. Włodzimierz Fełenczak [et al.].  

-  Warszawa,  1965-1973.  
 

 ??? 

Biuletyn Informacyjny / Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. -- Warszawa : Ag. Rekl.-

Wydaw. A. Grzegorczyk, 1993-. -- 30 cm. 

Leśnictwo  

Czasopisma rolnicze polskie 

    

 Biuletyn Informacyjny / Kancelaria Sejmu. Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych. -- 

Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 1991-. 

  Parlamentaria - Polska 

Biuletyn Informacyjny / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wydział Prasowy. -- Warszawa 

1924-1926. 

Polska - polityka wewnętrzna - 1918-1939 r. 

?Wydawnictwa urzędowe polskie 

 

Biuletyn Informacyjny / Polskie Towarzystwo Agrofizyczne ; [red. Bogusław Szot]. -- Lublin 

: PTA, 1997-. -- 21 cm. 

  Agrofizyka 

  Czasopisma rolnicze polskie 

   

Biuletyn Informacyjny / Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu ; red. Hanna Adamowicz. -

- Opole : RIO, 1997-2007. -- 30 cm. 

  Regionalna Izba Obrachunkowa (Opole) - czasopisma 

Czasopisma fachowe polskie 

  Regionalne izby obrachunkowe - czasopisma 

  Opole (woj. opolskie ; okręg) - czasopisma 
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Dokumentacja prasowa 

Przeglądy prasy, Serwisy agencji prasowych powinny być opatrzone odpowiednim tematem 

formalnym. Pod tematem Agencje prasowe gromadzone były Serwisy informacyjne 

(prasowe), por. 

 

Sprawy Niemieckie - Serwis Specjalny : - fakty, materiały, opinie / Zachodnia Agencja 

Prasowa Dziennikarska Spółdzielnia Pracy. - Poznań  

Dwutyg.  

Opis na podstawie: 1947, nr 6 (1 lipca).  

Tyt. wg nagł.  

 Zachodnia Agencja Prasowa  

 Agencje prasowe – Polska - 1944-1956 r.  

  

Istniejący w SJHP BN temat Dokumentacja prasowa obejmuje 3 rekordy dotyczące sposobu 

sporządzania dokumentacji, a nie wytworów Agencji prasowych. Rekordy wyszukane przez 

tytuł Serwis informacyjny – nie doczekały się jeszcze opracowania przedmiotowego, a kilka 

opracowanych zostało poprzez agencję, a nie charakter dokumentu. 
 

Przegląd Prasowy / Ośrodek Studiów Wschodnich. - [Warszawa : OSW]. -  Niereg. - 

 Opis na podstawie: 1995, nr 40 (26 maja = nr 227.  

  Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.  

 Dokumentacja prasowa  

  

Kalendarze 

Kalendarz / [red. E. Marciniak]. -  Włocławek, 1999-. Jest mutacją czas.: Kalendarz 

Rolników.  

Kalendarze polskie 

 

Jeżeli poza właściwą treścią kalendarza wydawnictwo zawiera dodatkowe informacje, można 

dodać temat określający tę treść, por. 

Eko Kalendarz : informator : tylko dla młodzieży! – Warszawa, 1996-.  

 

 Przyroda - ochrona – Polska – od 1989 r.  

 ?Informatory 

 Kalendarze polskie  
 

UWAGA: Kalendarz za określony rok opracowujemy jak wydawnictwo zwarte, podając w 

określniku chronologicznym datę roczną kalendarza, np.  

 

Wielki Ilustrowany Kalendarz Powszechny czyli Uniwersalny : na rok pański .../ red. K. 

Wojnar. - Kraków : nakładem Księgarni K. Wojnara, 1902.  
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Kalendarze polskie - 1902 r.  

 

Nowości wydawnicze 

Konieczne będzie ustalenie charakterystyki  treściowej tego dokumentu. 

 

Nowości i Zapowiedzi Wydawnicze.- Warszawa, 1993-. 

Nowości wydawnicze – Polska  - czasopisma 

Czy 

Wydawnictwa – Polska od 1989 r.  

Nowości wydawnicze 

 

 

Orzecznictwo 

 

Opracowanie pozostaje bez zmian, natomiast pytanie, czy temat Orzecznictwo zaliczyć do 

tematów formalnych, czy nie?  

 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. – Warszawa, 1983-2004. - Kwart.,1990-

Półrocz.,1981-1989 

 

Naczelny Sąd Administracyjny – orzecznictwo - od 2001 r. 

Orzecznictwo administracyjne – Polska - od 2001 r. 

 

Najnowsze i najciekawsze orzeczenia VAT / [aut. Grzegorz Borkowski et al.]. -  

Warszawa, 2001.  

 

 Naczelny Sąd Administracyjny – orzecznictwo - od 1989 r.  

 Sąd Najwyższy RP - orzecznictwo - od 1989 r.  

 Podatek od towarów i usług – prawo – Polska - stan na 2001 r. 

 

Prasa (wydawnictwa) 

Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i "środków masowego 

przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego" o charakterze informacyjnym, 

wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i 

kolejnym numerem.  

Powstaje pytanie, czy wobec planowanego rozszerzania listy tematów nie należy 

przeanalizować wprowadzonych w SJHP BN odsyłaczy całkowitych Prasa wojskowa zob. 

Czasopisma wojskowe, Prasa fachowa zob. Czasopisma fachowe, Czy Prasa zakładowa 

zob. Czasopisma zakładowe. 

 

Zgodnie z EWoK 
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Prasa podziemna (konspiracyjna) dzieli się następująco: 

Prasa konspiracyjna – produkowana kolportowana bez debitu władz okupacyjnych,  

Prasa powstańcza – wydawana w sposób jawny na terenach znajdujących się pod zarządem 

władz powstańczych, 

Prasa polowa – produkowana i kolportowana w sposób jawny z przeznaczeniem dla 

członków oddziałów partyzanckich lub też ludności obszarów przejściowo wyzwolonych 

przez ruch oporu, 

Prasa obozowa – wydawana tajnie przez więźniów w obozach koncentracyjnych, pracy 

przymusowej, oflagach i stalagach na terenie państw osi i krajów okupowanych.  

 

Prasa powstańcza: 

Stary opis 

Wolny Polak : pismo treści politycznej i historycznej / red. Xawery Bronikowski. – 

Warszawa, 1831. 

Czasopisma polityczne polskie - 19 w. 

Powstanie 1830 r. listopadowe - czasopisma 

Proponowana charakterystyka: 

Powstanie 1830 r. listopadowe 

Prasa powstańcza 

 

Prasa konspiracyjna: 

Stary opis 

Armia Ludowa / [Dowództwo AL w Śródmieściu-Północ ; red. Andrzej Weber].- Warszawa, 

:[s. n.],1944. - Niereg. 

Armia Ludowa – czasopisma 

Powstanie 1944 r. warszawskie – czasopisma 

Czasopisma nielegalne polskie - 1939-1945 r. 

Warszawa - 1939-1945 r. - czasopisma 

Proponowana charakterystyka: 

Armia Ludowa   

Powstanie 1944 r. warszawskie   

Warszawa - 1939-1945 r.   

 Prasa konspiracyjna (Czasopisma konspiracyjne) 

 

Barykada-Warszawa Walczy / [Armia Krajowa. Oddział VI Sztabu ; red. Adam Borkiewicz]. 

- [Warszawa] :[ s. n.],1944. 

Armia Krajowa  

Powstanie 1944 r. warszawskie  

Warszawa - 1939-1945 r.  

Prasa konspiracyjna 

 

Dotyczy to także opracowań, por.  
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Prasa konspiracyjna w Kraju Warty w latach 1939-1945 / Roman Macyra. – Poznań, 2006. 

Czasopisma nielegalne polskie – historia - 1939-1945 r. 

Prasa (wydawnictwa) – Polska - 1939-1945 r. 

Kraj Warty – media 

Proponowana charakterystyka: 

 Kraj Warty – media 

 Prasa  konspiracyjna -  historia – Polska – 1939-1945 r. 

 

Prasa obozowa 

Nasza Myśl : tygodnik. -  Alten-Grabow, 1916.  

 Rękopis powielany.  

 Od 1916, nr 22 podtyt.: pismo tygodniowe jeńców Polaków.  

 Obóz jeniecki Altengrabow (1914-1918)  

 Czasopisma jenieckie polskie  

Do rozważenia, czy chodzi o czasopisma jenieckie, czy nie zmienić na Prasa obozowa.  

 

Raporty 

Raporty stanu środowiska, prac badawczych nie otrzymują tematu formalnego. Przydatny 

byłby ten temat w tych przypadkach, gdy określone raporty pod tytułem ujednoliconym 

trafiają do działu czasopism w bibliotece. Raporty z badań archeologicznych (pod budowę 

autostrad), raporty o stanie degradacji środowiska, ale też istnieją raporty z badań, raporty 

końcowe z programów. 

 

Raport o Stanie Środowiska w Polsce ... / Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

[Inspekcja Ochrony Środowiska]. - Warszawa : Inspekcja Ochrony Środowiska, 2010-. 

Środowisko człowieka – Polska - od 2001 r. 

 

Raport ... : wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy 

autostrad w Polsce za lata ... .Materiały Archeologiczne . Warszawa, 2001-. - Niereg. - 

1996/1999-. 

?Czasopisma archeologiczne polskie 

 

Badania Archeologiczne w Województwie Tarnowskim / Muzeum Okręgowe w Tarnowie. - 

Tarnów, 1986. 

Tarnów (woj. małopolskie ; okręg) – archeologia 

?Czasopisma archeologiczne polskie 

?Raporty 

?Sprawozdania 

 

Semantycznie Sprawozdanie dotyczy tej instytucji, która pisze sprawozdanie, natomiast 

Raporty mogą być zbiorem informacji opracowanych na podstawie danych przez inną 

instytucję, por.  
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Raport o Stanie Handlu Zagranicznego w Roku ... : Polska / Ministerstwo Gospodarki. 

[Departament Analiz Ekonomicznych].  

Handel zagraniczny – Polska - od 1989 r. 

 

Repertuary teatrów 

 

Wydawnictwo ciągłe wydawane na kolejne sezony w teatrze, por.  

 

Repertuar - sezon 97/98 / [red., oprac. graf. Małgorzata Mazurek-Wódz].- Szczecin : Opera i 

Operetka,[1997(s. l. :s. n.]). 

Opera na Zamku (Szczecin) – repertuar 

Teatr operowy polski – repertuar - od 1989 r. 

Teatr muzyczny polski – repertuar - od 1989 r. 

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) – teatr – repertuar - od 1989 r. 

 Repertuary teatrów 

 

Roczniki statystyczne 

 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego [Dokument elektroniczny] / Urząd 

Statystyczny we Wrocławiu. -  Wrocław, 2000-.  

 

 651  4 Dolnośląskie, województwo  

 655  4 Roczniki statystyczne  

 655  4 Dokumenty elektroniczne  

 

Sprawozdania 

 

Sprawozdanie z Działalności za Rok ... / Polski Komitet Olimpijski. – Warszawa, 1959-. 

Polski Komitet Olimpijski 

Organizacje sportowe – Polska - od 1944 r. 

Sprawozdania 

 

Zeszyty naukowe 

Wprowadzenie tego tematu przydatne zwłaszcza w przypadkach zeszytów naukowych, które 

nie odpowiadały profilem do  istniejącego zestawu tematów, np. dotyczące turystyki, sportu, 

kulturoznawstwa, dziennikarstwa.  Przyjęte było założenie, że np. Czasopisma komputerowe 

określane są tym mianem niezależnie od tego, jaki mają charakter, ale nie wszystkie zeszyty 

naukowe z zakresu Informatyki, Automatyki, to Czasopisma komputerowe. Wiele z zeszytów 

otrzymywało temat ogólny Czasopisma naukowe, a do tego dodatkowe tematy określające 

dziedzinę.  

Warto przypomnieć, że w Katalogu BN zeszyty naukowe mają tylko temat ogólny 

odpowiadający dziedzinie wiedzy, którą się zajmują.   
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Rozszerzenie listy tematów  formalnych pozwoli podzielić wielotysięczne zbiory zebrane pod 

tematem ogólnym, np. Matematyka na różne formy dokumentu  

Bibliografia 

Encyklopedie 

Materiały konferencyjne  

Podręczniki 

Podręczniki akademickie 

Prace zbiorowe (Tomy zbiorowe) 

Rozprawy naukowe (Monografie naukowe), 

Zeszyty naukowe 

 

Problemy Komunikacji Społecznej : półrocznik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. – Sosnowiec, 2009- 

Komunikacja społeczna 

Public relations 

 

Nauki Społeczne /Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ; Red. nauk. Antoni A. 

Kamiński. – Wrocław, 2009- 

 Nauki społeczne 

  

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. – 

Białystok, 2008-. 

Turystyka – organizacja 

Wychowanie fizyczne 

?Czasopisma naukowe polskie  

?Roczniki  

?Zeszyty naukowe 

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa.- Warszawa, 2009-. 

Hotelarstwo 

Turystyka – organizacja 

?Czasopisma turystyczne polskie   

 

Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie.- Szczecin, 2007. 

 

Administracja 

?Czasopisma prawnicze polskie => Zeszyty naukowe 

 

 

Na marginesie w bibliografii czeskiej wyróżniane są podobne tematy, por. . informační 

publikace, sborníky,  vědecké časopisy    
 

Acta Universitatis Carolinae. |p Philologica. |p Linguistica Generalia . -  Praha, 1974-1985   
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- Vychází nepravidelně   

  

65007   |a lingvistika |2 czenas   

655 7   |a sborníky |2 czenas   

655 7   |a vědecké časopisy |2 czenas   

 

sborníky  = zbiory prac 

monografie = monografie (nie wydawnictwa zwarte i nie książka), rozprawy naukowe.  

 

Dysfunkce kloubu. |p Podstata konceptu funkční manuální medicíny / |c Miroslav Tichý ; 

[foto Martin Kubica, Miroslav Tichý]  -  V Praze,  2005   

   

65007   |a klouby |2 czenas   

65007   |a funkční poruchy (lékařství) |2 czenas   

65007   |a diagnostika (lékařství) |2 czenas   

65007   |a manuální medicína |2 czenas   

655 7   |a monografie |2 czenas   

 

Podstawy lingwistyki funkcjonalnej / André Martinet ; [dokonał wyboru, przeł. i tom opatrzył 

tyt. pol. Leon Zawadowski]. – Warszawa, 1970. 

Językoznawstwo 

Rozprawy naukowe 

 

Językoznawstwo otwarte / Antoni Furdal. - Wrocław, 1990 

Językoznawstwo 

 Rozprawy naukowe 

 

Studies in cognitive semantics / ed. by Bogusław Bierwiaczonek and Anna Turula. - 

Częstochowa :Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010. 

Językoznawstwo kognitywne 

Semantyka lingwistyczna 

Prace zbiorowe 

 

Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej : praca zbiorowa /pod red. 

Urszuli Zagóry-Jonszty ; [poszczeg. rozdz. oprac. Barbara Danowska-Prokop et al.]. – 

Katowice, 2009. - Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w 

Katowicach 

Ekonomia – filozofia 

Ekonomia – historia – Francja - 18-19 w. 

Ekonomia – historia – Polska - 18-19 w. 

Ekonomia – historia - Wielka Brytania - 17-19 w. 

Prace zbiorowe 
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W podsumowaniu referatu pragnę sformułować postulaty nieodzowne w opracowaniu 

wydawnictw ciągłych: 

 

Odróżnienie Czasopism od biuletynów, zeszytów naukowych i innych wydawnictw 

ciągłych; 

 

Odróżnienie Czasopism polonijnych od innych wydawnictw wydawanych za granicą;  

 

Wprowadzenie nowych tematów formalnych adekwatnych do rodzaju dokumentu:  

Biuletyny (informacyjne) 

Czasopisma o modzie 

Czasopisma o zdrowiu i urodzie …  

Okólniki 

Prace zbiorowe (Tomy zbiorowe) 

Prasa konspiracyjna 

Repertuary  

Rozkazy 

Rozprawy naukowe (Dysertacje naukowe) 

Spisy osobowe 

Zeszyty naukowe itd. 

 

Przedstawione tu propozycje przedyskutowane zostaną  na Posiedzeniu Zespołu ds. 

Rozwoju JHP BN. Jeżeli poprzecie Państwo w dyskusji moje propozycje, sprawi mi to wielką 

satysfakcję. 

 

 

 

 


