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BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM OD 2010 ROKU 

 

Od 2010 r. zdecydowano się wprowadzić zmiany w opracowaniu Bibliografii 

Zawartości czasopism. Dotyczyć one będą doboru czasopism do bibliografii, 

wprowadzenia klasyfikacji i opracowania edycji PDF. 

Jeśli chodzi o dobór czasopism, zdecydowano, że od 2010 r.  Bibliografia Zawartości 

Czasopism zmieni profil z uniwersalnego na humanistyczno-społeczny. Nie będzie 

rejestrowała czasopism matematyczno-przyrodniczych. Czasopisma przyjęte do 

rejestracji w BZCz wytypowano uwzględniając podział nauk wprowadzony przez  

Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów uchwałą z dnia 24 października 2005 

roku w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i 

artystycznych (Monitor Polski z dnia 12 grudnia 2005). Pomocna była także 

systematyka nauk według OECD z 2004 r. Zgodnie z tym podziałem Bibliografia 

Zawartości Czasopism od 2010 r. będzie rejestrowała zawartość czasopism z 

następujących dziedzin: 

- nauki ekonomiczne (ekonomia, nauki o zarządzaniu i organizacji, ekonometria, 

stosunki przemysłowe, geografia ekonomiczna) 

- nauki humanistyczne i społeczne (archeologia, etyka, etnologia, filozofia, historia, 

językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o polityce, nauki o 

poznaniu i komunikacji społecznej, pedagogika, psychologia, religioznawstwo, 

socjologia, praca socjalna, geografia społeczna, geografia polityczna, folklorystyka) 

- nauki o sztuce (historia sztuki, muzykologia, teatrologia, nauka o filmie, radiu i 

telewizji, projektowanie architektoniczne) 

- nauki o kulturze fizycznej 

- nauki prawne (nauka o administracji, prawo, prawo kanoniczne, kryminologia, 

penologia) 

- nauki teologiczne. 

Należy zaznaczyć, że w działach nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych, 

rolniczych i wojskowych w BZCz będą rejestrowane opisy artykułów z czasopism 

ogólnych.  

Kolejną zmianą w BZCz będzie ponowne wprowadzenie klasyfikacji. Zdecydowano, 

że w BZCz nie wróci do poprzedniej klasyfikacji opartej na klasyfikacji Knižnej Palaty, 
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lecz podobnie jak inne człony bibliografii narodowej, np. Bibliografia Wydawnictw 

Ciągłych lub Bibliografia Dokumentów Elektronicznych, będzie posługiwała się 

Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną. Wspólnie z Pracownią Uniwersalnej Klasyfikacji 

Dziesiętnej BN przygotowano wykaz działów,  wzorowany na wykazie działów UKD 

dla Przewodnika Bibliograficznego. Został jednak rozbudowany o wybrane działy i 

odpowiedniki słowne do symboli. Ze względu na profil piśmiennictwa rejestrowanego 

w BZCz wprowadzono znacznie więcej działów podrzędnych (np. dział 3 Nauki 

społeczne) niż ma to miejsce w przypadku PB. W schemacie przygotowanym z 

myślą o BZCz umieszczono 130 działów UKD. Dla porównania w PB jest 71 działów. 

W procesie klasyfikowania będą używane tylko te symbole, które  znajdują się w 

przygotowanym dla BZCz wykazie działów UKD.  

Jednocześnie układ działów UKD wykorzystany zostanie do prezentacji Bibliografii w 

postaci plików PDF. Utrzymana zostanie miesięczna częstotliwość, zrąb główny 

uzupełniony będzie o indeks autorski, indeks recenzji i wykaz zarejestrowanych w 

danym numerze BZCz tytułów czasopism.  

 

 

 

 

 

 


