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• baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z wybranych 
dzienników i tygodników polskich od 2005 r. 

 

• rekordy za 2005 r. opracowane zostały w Zakładzie Bibliografii 
Zawartości Czasopism BN,  
zarejestrowano zawartość 2 dzienników i 14 tygodników 

 

• w 2006 r. do tworzenia bazy przyłączyło się 11 Wojewódzkich 
Bibliotek Publicznych 

 

• obecnie bazę współtworzy 10 Wojewódzkich Bibliotek Publicznych i 
2 biblioteki pedagogiczne, 
rejestrowanych jest 6 dzienników i 19 tygodników 



Bloomberg Businessweek Polska  Nowe Forum 

Do Rzeczy     Polityka 

Dziennik Gazeta Prawna   Polska (Metrop. Warsz.) 

Forum      Przegląd 

Gazeta Polska     Przekrój 

Gazeta Wyborcza    Puls Biznesu 

Głos Nauczycielski    Rzeczpospolita 

Myśl Polska     Tygodnik Powszechny 

Najwyższy Czas    Tygodnik Solidarność 

Nasz Dziennik     Uważam Rze 

Nasza Polska     Wprost 

Newsweek Polska    wSieci 

Niedziela     Źródło 
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Bibliografia Punkty dostępu treściowego 
1) 

Punkty dostępu treściowego 
2) 

rosyjska klasyfikacja - 

łotewska JHP - 

macedońska JHP - 

litewska słowa kluczowe - 

słoweńska słowa kluczowe - 

chorwacka słowa kluczowe klasyfikacja 

czeska słowa kluczowe klasyfikacja  

norweska słowa kluczowe klasyfikacja 

serbska JHP klasyfikacja 

duńska słowa kluczowe adnotacje 

polska JHP adnotacje 



Warto: 
 

 
 
● stosować więcej niż jedno narzędzie opisu rzeczowego, np. 
język haseł przedmiotowych i klasyfikację, język deskryptorowy i 
klasyfikację oraz zaoferować różny poziom szczegółowości 
indeksowania (np. wyszczególniające hasła przedmiotowe i 
uogólniające symbole klasyfikacji), w uzasadnionych przypadkach 
dopuścić użycie słownictwa niekontrolowanego. 
 
 

W. Klenczon 



Adnotacje            słowa kluczowe    Klasyfikacje 
 Niekontrolowane 

 
+   uogólnienie 
 
 
+   hierarchia 
 
-    notacja 

 
+   słownictwo 
     naturalne 
 
+  elastyczność 
 
-   subiektywizm 
 
-    brak kontroli 
 

 
+   słownictwo 
     naturalne 
 
+  elastyczność 
 
+  doprecyzowanie 
 
-   odmiana 
 



323(438) 



statystyka artykułów w wybranych tygodnikach w liczbach 
(pierwsze półrocze 2013 r.) 

tytuł suma Nekrologi Biografie Wywiady Recenzje bez typu 

Bloomberg Businessweek 154 0 2 24 0 128 

Do Rzeczy 286 2 23 46 23 192 

Gazeta Polska 535 0 48 46 61 380 

Najwyższy Czas! 328 0 5 13 24 286 

Newsweek Polska 313 1 42 55 6 208 

Polityka 723 1 87 81 9 545 

Tygodnik Powszechny 648 14 72 80 121 361 

Uważam Rze 328 4 24 52 1 247 

Wprost 485 3 85 102 0 295 

wSieci 633 2 15 84 2 525 



statystyka artykułów w wybranych tygodnikach w % 
(pierwsze półrocze 2013 r.) 

tytuł Nekrologi Biografie Wywiady Recenzje bez typu 

Bloomberg Businessweek 0 1,30 15,58 0 83,12 

Do Rzeczy 0,70 8,04 16,08 8,04 67,13 

Gazeta Polska 0 8,97 8,60 11,40 71,03 

Najwyższy Czas! 0 1,52 3,96 7,32 87,20 

Newsweek Polska 0,32 13,42 17,52 1,92 66,45 

Polityka 0,14 12,03 11,20 1,25 75,38 

Tygodnik Powszechny 2,16 11,11 12,35 18,67 55,71 

Uważam Rze 1,22 7,32 15,85 0,30 75,31 

Wprost 0,62 17,53 21,03 0 60,82 

wSieci 0,32 2,37 13,27 0,32 82,94 



statystyka artykułów w wybranych tygodnikach w % 
(pierwsze półrocze 2013 r.) 
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statystyka artykułów w wybranych tygodnikach w % 
(pierwsze półrocze 2013 r.) 
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Statystyka dla całej bazy w liczbach i procentach 
(stan na 4 IX 2013 r. ― 222.032 opisy) 
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Statystyka dla całej bazy w liczbach i procentach 
(stan na 4 IX 2013 r. ― 222.032 opisy) 
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określniki:  – krytyka, – prognozy 

 

określnik „ – krytyka”: 
 
8.612 opisów, co stanowi 3,88 % całej bazy 



określniki:  – krytyka, – prognozy 

 

określnik „ – prognozy”: 
 
5.657 opisów, co stanowi 2,55 % całej bazy 
 





gatunki  informacyjne 

• informowanie o aktualnych wydarzeniach w sposób 
obiektywny bez subiektywnego wartościowania 

  

• podmiot jest ukryty i bezstronny 
 

• obowiązuje rzeczowość i skrajny obiektywizm 
 

• zadaniem tekstów jest maksymalne poszerzanie wiedzy  
o rzeczywistości 

 

• język przejrzysty i bez naleciałości 
 

• mają na celu uwzględnianie potrzeb i interesów 
wszystkich grup społecznych 



gatunki  publicystyczne 

• informowanie o ważnych społecznie wydarzeniach 
połączone z interpretacją rzeczywistości, wyjaśnianiem, 
odnoszeniem się do szerszych kontekstów, także z 
subiektywną, lecz motywowaną oceną, prognozowaniem 
na podstawie faktów 

  

• podmiot jest widoczny i słyszalny, wzorem gatunków 
literackich może podlegać autokreacji (esej, felieton) 

 

• dopuszczalne jest puentowanie faktów, stawianie pytań 
 

• istotą gatunków publicystycznych jest pogłębianie, 
problematyzowanie wiedzy o rzeczywistości 



gatunki  publicystyczne 

• subiektywizm jest pożądany ― chodzi o przekonanie 
odbiorcy do tej wizji świata jaką ma autor przekazu 

 

• nacisk zostaje położony na sposób argumentacji, 
sugestywność i obrazowość języka; nie unika się 
emocjonalności, kolokwializmów, paradoksów itd. 

 

• głównym zadanie publicystyki jest kształtowania opinii 
publicznej, wywarcie wpływu na odbiorcę przekazu,  
na jego opinie, sądy i wartościowanie rzeczywistości 

 



gatunki  pograniczne 

• częściowo pełnią rolę typowo informacyjną, a częściowo 
publicystyczną 

 

• pokazują fakty, a zarazem ujawniają poglądy osób 
biorących udział w rozmowie 

 

• tworzą lub wzmacniają tzw. zjawiska medialne 
 

• niekiedy noszą znamiona sensacji czy reżyserowanego 
skandalu 

 



gatunki dziennikarskie 

informacyjne publicystyczne pograniczne 
 

wzmianka 
notatka 
zapowiedź 
sprawozdanie 
relacja 
raport 
korespondencja 
biogram (sylwetka) 
przegląd prasy 
reportaż fabularny 
fotoreportaż 

 

artykuł publicystyczny 
artykuł wstępny 
reportaż problemowy 
reportaż interwencyjny 
felieton 
komentarz 
recenzja 
esej 
dziennik 
powieść w odcinkach 
nekrolog (wspomnienie) 

 

wywiad 
dyskusja 
debata 
list do redakcji 
odpowiedź na list 
            do redakcji 



Polemika ― przykłady 



Polemika ― indeks „słowo” 

348 opisów = 0,16 % bazy 



Korespondencja z … 

 
4.928 opisów, co stanowi 2,22 % bazy 



Powieść w odcinkach?   



źródło nowego słownictwa dla SJHP BN 

Artykuły prasowe bardzo szybko reagują na nowe trendy, 
zjawiska, sytuacje, procesy, wydarzenia itd. 

 

Zatwierdzenie nowego „terminu” przez literaturę fachową  
i źródła leksykograficzna bywa długotrwałe, tymczasem 
powstają kolejne artykuły, które trzeba jakoś tematować. 

 

Bywa też tak, że popularny temat traci swą aktualność i 
znika z łamów prasy zanim utrwali się w piśmiennictwie. 

 

 Zatem co robić? W jaki sposób mają się zachować autorzy 
Słownika Haseł Przedmiotowych?: dodawać nowe 
tematy, uzupełniać już istniejące, ignorować nowinki? 



drony ― uzupełnienie rekordu? 



marihuana i haszysz ― rozbicie rekordu? 

Marihuanę otrzymuje się zbierając szczytowe części kwiatowe i owoconośne konopi 
indyjskich, liście; po posiekaniu i wysuszeniu uzyskuje postać tytoniu lub herbaty. 
 

Haszysz otrzymuje się z żywicy krzewu konopi indyjskich, zagęszczany jest substancją 
wiążącą (wosk, henna, klej); może występować w postaci brunatnych kawałków  
i bryłek dających się łatwo ugniatać, a także w postaci kostek, małych twardych 
placków lub tabliczek o mocnym, charakterystycznym zapachu. 

 
http://www.narkotykitwojazguba.pl/marihuana.htm 

http://www.narkotykitwojazguba.pl/marihuana.htm


kibice, szalikowcy, pseudokibice, kibole …? 



nowe tematy do SJHP BN ??? 

• Fundusz Kościelny 
• Dyskusyjne Kluby Książki 
• Jobbik (Skrajnie prawicowa partia na Węgrzech) 
 
• samospalenie  
• paleogenetyka 
• infrahumanizacja (ograniczanie człowieczeństwa innych) 
• poliamoria (wielomiłość) 
• egzoszkielety 
• fast food 
• bitcoin (waluta wirtualna) 

 
Powyższe terminy dość łatwo wyobrazić sobie w SJHP BN. 



nowe tematy do SJHP BN ??? 

Z innymi jest już trochę trudniej: 
 

• wojny walutowe 
• związki partnerskie 
• pomniki-ławeczki (znanych ludzi) 
• start-upy 
• innowacyjność 
• lemingi 
• single 
• oburzeni 
• ustawa deregulacyjna 
• otwarcie zawodów (np. prawniczych) 
• sygnaliści (osoby zgłaszające nieprawidłowości w swoim 

                   miejscu pracy lub środowisku zawodowym) 



nowe tematy do SJHP BN ??? 

Jeszcze inne trudno jednoznacznie sformułować: 
 
• zabójstwo małej Madzi 
• sprawa Madzi z Sosnowca 
• porwanie Madzi z Sosnowca 
• zabójstwo Madzi z Sosnowca 
 
• morderstwo Olewnika 
• porwanie Olewnika 
• uprowadzenie Olewnika 
• sprawa Krzysztofa Olewnika 
 
• „spółdzielnia” Grabarczyka 
• spółdzielnia ministra Grabarczyka 
• spółdzielnia ministra Cezarego Grabarczyka 

 



• Dodatkowe punkty dostępu treściowego 
 
• Tematy formalne 
 
• Źródło nowych terminów 



Dziękujemy 
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