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LIST DO REDAKCJI
W ZWI¥ZKU Z 60-LECIEM �POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LITERACKIEJ�

Szanowna Redakcjo,

W tym roku swój jubileusz �wiêtuje �Polska Bibliografia Literacka�, dzie³o, które od
60 lat dobrze s³u¿y przede wszystkim badaczom literatury, funkcjonuj¹c od pewnego cza-
su równie¿ jako komputerowa baza danych. £amy �Pamiêtnika Literackiego� wydaj¹ siê
miejscem najodpowiedniejszym, by u�wiadomiæ u¿ytkownikowi rolê tej bibliografii i by
przybli¿yæ mu zasady korzystania z jej formy elektronicznej.

W�ród wszystkich bibliografii szczególnie wa¿na dla naukowca jest bibliografia lite-
racka. Literaturoznawca znajduje siê bowiem w specyficznej sytuacji w stosunku do in-
nych badaczy: bibliografia z jego dziedziny rejestruje nie tylko opracowania dotycz¹ce
przedmiotu badañ, ale równie¿ same przedmioty badane, tj. utwory literackie. Rozsiane po
czasopismach, czêsto drugorzêdnych, niejednokrotnie pozostaj¹ zapomniane bez rejestru-
j¹cej je dokumentacji bibliograficznej 1.

Powstanie literackiej bibliografii bie¿¹cej by³o odpowiedzi¹ na potrzeby �rodowiska
naukowego, któremu kompendium zawieraj¹ce podstawowe, bie¿¹ce informacje biblio-
graficzne sta³o siê nieodzowne, a jego przygotowanie mog³o byæ tylko efektem pracy ze-
spo³owej.

8 grudnia 1948 odby³o siê pierwsze zebranie organizacyjne utworzonej w Poznaniu
Pracowni Bibliograficznej, której kierownikiem zosta³ prof. Stefan Vrtel-Wierczyñski,
i bezzw³ocznie przyst¹piono do opracowania polskiej bibliografii literackiej za rok 1948.
Rocznik ten ukaza³ siê drukiem dopiero w r. 1954, po licznych interwencjach cenzury
dotycz¹cych uk³adu bibliografii i jej tre�ci oraz decyzjach zmieniaj¹cych siê redaktorów
naukowych 2. Niezale¿nie jednak od og³aszania nastêpnych roczników PBL, zespó³ autor-
ski przygotowywa³ kolejne, opracowuj¹c równie¿, obok bie¿¹cych, roczniki bibliografii
za lata 1944/1945�1948. Mimo nieustannych zagro¿eñ � interwencje cenzury, wysokie
koszty publikacji, a tym samym zagro¿enie egzystencji Pracowni i jej zespo³u � dzisiaj
dysponujemy pe³n¹, drukowan¹ bibliografi¹ literack¹ za lata 1944/45�1988 3.

�Polska Bibliografia Literacka� � dostêpna w formie komputerowej bazy danych
w Internecie pod adresem http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/ � umo¿liwia swoim u¿ytkowni-
kom korzystanie z informacji bibliograficznych o nie spotykanym dot¹d zakresie. Zgro-

1 Zob. J. Z i o m e k, Ocena �Polskiej Bibliografii Literackiej� za rok 1981 (niepublikowana
wewnêtrzna recenzja z 15 IX 1986, powsta³a na zamówienie IBL PAN; mpis w posiadaniu Pracowni
Bibliografii Bie¿¹cej IBL PAN w Poznaniu).

2 Zob. J. S a n d e c k i, Stefan Vrtel-Wierczyñski. W krêgu bibliografii i bibliotekarstwa. War-
szawa 2007, s. 116�119.

3 Zob. J. B i e s i a d a, Piêædziesi¹t lat �Polskiej Bibliografii Literackiej�. �Nauka� 2004,
nr 1, s. 137�141. Ponadto artyku³ jest dostêpny w Internecie pod adresem: http://www.pan.pl/ima-
ges/stories/pliki/publikacje/nauka/2004/01/N_104_13_biesiada.pdf (odczyt 06 VI 2008).
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madzony i ogólnie dostêpny materia³ bibliograficzny obejmuje lata 1990�1995, a zakres
bibliografii komputerowej jest taki sam, jak w drukowanych rocznikach PBL za lata 1944/
45�1988 oraz w roczniku 1989 (na CD ROM-ie). Przeszukiwania drukowanych tomów
PBL dokonywano poprzez indeksy � osobowy i rzeczowy, oraz poprzez przegl¹danie dzia-
³ów i hase³. Stworzona nowa, elektroniczna struktura PBL, powsta³a dziêki �cis³ej wspó³-
pracy cz³onków Pracowni Bibliografii Bie¿¹cej z informatykami Politechniki Poznañskiej,
oferuje znacznie szerszy zakres przeszukiwania bazy bibliograficznej. Powsta³y nowe in-
strukcje i przepisy metodologiczne, maj¹ce na celu zachowanie dotychczasowych tre�ci
PBL, ale ju¿ w wersji elektronicznej.

Obecnie bazê PBL mo¿na przeszukiwaæ wed³ug indeksu nazwisk, kartoteki �róde³, po-
przez szukanie tytu³u lub s³owa w tytule, a tak¿e � wzorem roczników drukowanych � mo¿-
na przegl¹daæ materia³y zgromadzone w poszczególnych dzia³ach i has³ach bibliografii.

Poszukuj¹c nazwiska w PBL, korzysta siê z indeksu osobowego, który z³o¿ony jest
z indeksu twórców (pisarze, literaturoznawcy, ludzie teatru i filmu), indeksu autorów (au-
torzy ksi¹¿ek, opracowañ ksi¹¿kowych i czasopi�mienniczych), indeksu osób wspó³two-
rz¹cych (redaktorzy, t³umacze, ilustratorzy itd.) oraz indeksu osób, których nazwiska zo-
sta³y umieszczone w adnotacjach do ksi¹¿ek i artyku³ów.

Materia³ dotycz¹cy informacji o osobach znajdujemy wybieraj¹c z menu INDEKS NA-
ZWISK, a nastêpnie wpisuj¹c potrzebne nazwisko (i imiê) w okienko wyszukiwarki lub kli-
kaj¹c w wybran¹ literê alfabetu zamieszczonego poni¿ej okienka. Po takim dzia³aniu wy-
�wietli siê informacja �W bazie danych zosta³y znalezione nastêpuj¹ce nazwiska� oraz lista:

� nazwisk pisarzy, którzy maj¹ swoje odrêbne has³a w PBL;
� nazwisk autorów artyku³ów, ksi¹¿ek, recenzji, itd.;
� osób wspó³tworz¹cych: t³umaczy, ilustratorów, re¿yserów, itp.;
� osób wymienionych w adnotacjach i tytu³ach.
Do znalezionych nazwisk s¹ przyporz¹dkowane rekordy z informacjami bibliogra-

ficznymi, które rozwijamy, klikaj¹c � najpierw: �poka¿ listê�, a po wy�wietleniu � w �szcze-
gó³y� (s¹ to informacje o osobie nosz¹cej dane nazwisko, np. daty ¿ycia, pseudonimy,
transliteracja nazwiska, itp.); z tego miejsca mo¿na równie¿ obejrzeæ wszystkie rekordy
dotycz¹ce tego nazwiska w PBL lub cofn¹æ siê do poprzedniego wy�wietlenia i klin¹æ
w �zapisy�. Uwaga: baza PBL posiada bardzo du¿o zapisów i proces wyszukiwania infor-
macji mo¿e trochê potrwaæ, nie nale¿y siê zniechêcaæ d³u¿szym okresem przeszukiwania
bazy. Przeszukiwanie pod k¹tem indeksu osobowego umo¿liwia najg³êbsz¹ penetracjê bazy
PBL, gdy¿ odsy³a u¿ytkownika do informacji zwi¹zanych z nazwiskami twórców, auto-
rów opracowañ, osób wspó³tworz¹cych, znajduj¹cych siê we wszystkich dzia³ach biblio-
grafii, tak¿e w dzia³ach Teatr, Radio i Film. Dzia³y Teatr, Radio i Film opieraj¹ siê na kilku
innych, mniejszych bazach danych, które s¹ niewidoczne w strukturze menu, a nale¿¹ do
nich: kartoteka spektakli teatralnych, wystawianych w polskich teatrach dramatycznych,
kartoteka literackich audycji radiowych oraz kartoteka polskich filmów fabularnych.

Przeszukuj¹c bazê poprzez kartotekê czasopism � czyli wykaz �róde³ PBL, opraco-
wywanych do ka¿dego rocznika � wybieramy z menu: �Czasopisma�, wpisujemy w okienko
wyszukiwarki tytu³ lub jego czê�æ, a kiedy uka¿e siê, po klikniêciu w �szczegó³y� otrzy-
mamy informacje na temat czasopisma i wykaz, za jakie lata zosta³o opracowane, gdy za�
klikniemy w s³owo �wyszukaj� � wy�wietl¹ siê wszystkie rekordy z danego czasopisma
zawarte w PBL, umieszczone ju¿ w strukturze jej dzia³ów. Mo¿na równie¿ kartotekê cza-
sopism przeszukiwaæ klikaj¹c w wybran¹ literê alfabetu poni¿ej okienka wyszukiwarki.

Przeszukiwania mo¿na równie¿ przeprowadziæ poprzez kryterium SZUKAJ TUTU£U
� S£OWA W TYTULE; jest to wyszukiwarka penetruj¹ca bazê w polu tytu³u publikacji.
Wpisuj¹c odpowiednie s³owo w okienku wyszukiwarki, dotrzemy do tytu³ów wierszy, prozy,
ksi¹¿ek i artyku³ów. Po klikniêciu w �szczegó³y�, wy�wietlone rekordy pozwol¹ na znale-
zienie tytu³u publikacji interesuj¹cej u¿ytkownika.
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Przeszukiwanie bazy PBL wed³ug spisu dzia³ów nawi¹zuje do dawnej formy PBL �
linearnej lektury bibliografii � i stanowiæ mo¿e najciekawszy sposób jej przegl¹dania, gdy¿
umo¿liwia orientacjê w 5-letnim dorobku, zarówno twórczym, jak i w zakresie dokonañ
krytycznych w poszczególnych dzia³ach, pozwala zapoznaæ siê z nazwiskami pisarzy pol-
skich i obcych, z ich dzie³ami, jak i te¿ z recepcj¹ ich twórczo�ci. Zaznajamia z g³ównymi
problemami badawczymi dzia³ów rzeczowych PBL i z ¿yciem literackim.

Dzia³y PBL maj¹ du¿¹ liczbê zapisów, st¹d te¿ � aby znale�æ interesuj¹c¹ nas pozycjê
w danym dziale, nale¿y dotrzeæ do poddzia³ów poprzez klikniêcie w �rozwiñ�. Nastêpnie,
po wyszukaniu odpowiedniego poddzia³u � wybraæ �poka¿ zapisy� (rekordy), a po wy-
�wietleniu klikn¹æ w �szczegó³y�, aby zobaczyæ pe³en opis wraz z adnotacj¹ i ewentual-
nym dalszym powi¹zaniem danego materia³u z innymi publikacjami.

Baza danych �Polska Bibliografia Literacka� znajduj¹ca siê w Internecie jest penetro-
wana przez wyszukiwarki internetowe (m.in. Google), tote¿ ich u¿ytkownicy s¹ odsy³ani
do rekordów zawartych w bazie PBL, a tym samym poznaj¹ tê bazê.

Z programu statystycznego PBL, odnotowuj¹cego czêstotliwo�æ odwiedzin (z ca³ego
�wiata) i sposób penetracji bazy, wynika, ¿e przeciêtnie w ci¹gu miesi¹ca liczba odwiedzin
waha siê miêdzy 161 993 a 337 237; w r. 2007 odwiedzin w PBL by³o 1 725 046. Odwie-
dzaj¹cy w wiêkszo�ci wybieraj¹ bezpo�redni adres bazy PBL, co �wiadczy o tym, ¿e ich
poszukiwania s¹ ju¿ �ci�le ukierunkowane.

W sytuacji tak du¿ego odzewu u u¿ytkowników i w perspektywie zwiêkszaj¹cej siê
ich liczby ze wzglêdu na upowszechnianie siê Internetu du¿e obawy i zdziwienie budzi
redukcja Zespo³u Pracowni Bibliografii Bie¿¹cej w Poznaniu i wysoko�æ wynagrodzeñ,
bardzo daleka od �redniej krajowej. 60-letnia dzia³alno�æ Pracowni by³a ju¿ wielokrotnie
zagro¿ona, jednak zawsze udawa³o siê uchroniæ dzie³o � Polsk¹ Bibliografiê Literack¹.
Taka idea przy�wieca³a jej twórcy: prof. Stefanowi Vrtelowi-Wierczyñskiemu, jego am-
bitnemu zespo³owi, taka przy�wieca nam � uczniom i spadkobiercom.

Zyta Szymañska
(Instytut Badañ Literackich PAN �
Institute of Literary Research of the
Polish Academy of Sciences, Poznañ)

A b s t r a c t

LETTER TO THE EDITOR IN CONNECTION TO 60 YEARS
OF �POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA [POLISH LITERARY BIBLIOGRAPHY]�

The letter, addressed to the Editor, presents briefly the history and function of �Polska Biblio-
grafia Literacka [Polish Literary Bibliography]� and describes the principles of using its database.


