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Wydawnictwa ciągłe 

 Zgodnie z normą ISO 3297:2007 (ISSN) wydawnictwo ciągłe to 

wydawnictwo rozpowszechniane na dowolnym nośniku, publikowane 

w częściach – zwykle oznaczonych numerycznie lub chronologicznie – 

ukazujących się w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, 

bez ustalonego z góry terminu zakończenia. Zalicza się do nich 

wydawnictwa : periodyczne, seryjne, zbiorowe. 

 



wydawnictwa periodyczne i seryjne 

To wydawnictwa ukazujące się pod tym samym tytułem, bez ustalonego terminu 
zakończenia, publikowane w następujących po sobie częściach, zwykle oznaczone 
kolejnymi numerami lub datą nominalną :  

 czasopisma publikowane regularnie (począwszy od dziennika), 

  czasopisma publikowane nieregularnie, 

  wydawnictwa zbiorowe,  

 bibliografie o charakterze ciągłym,  

 informatory, biuletyny 

 wydawane corocznie spisy publikacji danej instytucji, 

 sprawozdania okresowe, raporty 

 orzecznictwo,  

 przeglądy dokumentacyjne,  

 kalendarze 

 



Dokument jako źródło informacji - 

wydawnictwa informacyjne 

funkcje 

 pełnią przede wszystkim funkcję 
powiadamiania 

 są oparte na bezpośrednio 
zebranych, autentycznych 
materiałach 

 pozwalają przekazywać 
wiadomości w sposób zwarty i 
rzeczowy 

 umożliwiają odbiorcy 
rozszerzenie wiedzy na określony 
temat 

 

gatunki 

 biuletyny 

 sprawozdania 

 raporty 

 kalendarze 

 bibliografie 

 informatory 

 orzecznictwo 

 



Czym jest sprawozdanie 

 jest oficjalnym dokumentem o charakterze administracyjnym lub 
informacyjnym dotyczącym działalności danego ciała zbiorowego                                  

                  (wg PN-N-01230:2001) 

 jest ważnym elementem działalności wielu instytucji, spełniającym 
pewne standardy jakościowe; 

 ma bardzo podobną formę do protokołu i bardzo często jest z tego tytułu 
z nim mylone;  

 zawiera tylko te fakty, które stanowią istotę rzeczy i w sposób 
przejrzysty dają pewną całość; 

 jest najczęściej publikacją o charakterze ciągłym, ze względu na 
konieczność stałej aktualizacji danych;  

 w zależności od rodzaju opisywanych wydarzeń, sprawozdanie może 
mieć kilka form : liczbowe, ankietowe, opisowe.  

 



Ogólna charakterystyka 

 kiedy chcemy zrelacjonować  np.: wycieczkę, jakieś przeżycia, 
wówczas jest to forma reportażu  (sprawozdanie-reportaż).  

 w sytuacji gdy opisujemy wydarzenie kulturalne, filmy, książki – 
wówczas jest to wypowiedź na pograniczu recenzji   (sprawozdanie-
recenzja).  

 w sytuacjach urzędowych – taki typ dokumentów nazywa się 
sprawozdaniem …, raportem … (dawniej też: protokołem) 

- treść i forma sprawozdań administracyjnych podlega regulacjom 
prawnym ogłaszanym w Dziennikach Ustaw oraz przepisom k.k. 

(np.: Ustawa o rachunkowości Dz.U. z 2002, nr 76, poz. 694 z późn, zm., 
Rozporządzenie Min.Finansów w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości (Dz.U. 2001, nr 137, poz. 1539, Ustawa o fundacjach Dz. 
U. z 1991, nr 46, poz. 203 z późn. zm., Rozporządzenie 
Min.Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z 
działalności … Dz.U. 2001, Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)  

 



Sprawozdanie – definicja wg ODLIS  

Sprawozdanie (ang. report, account ; fr. compte rendu, rapport ; niem. Bericht ; 
ros. otčet, doklad)  

 oddzielnie publikowana informacja o wynikach badań naukowych, 
technicznych a także badań będących w toku, zazwyczaj kolejno numerowana 
;  

 również jako oficjalna informacja na temat działalności ciał zbiorowych, z 
posiedzeń organów zarządzających lub z przebiegu działań zleconych przez te 
ciała, niezależnie od tego czy są publikowane czy poufne ; sprawozdania te są 
zazwyczaj archiwizowane i udostępniane władzy zwierzchniej, dobrowolnie 
lub na podstawie odpowiedniego zarządzenia ; 

 w bardziej ogólnym znaczeniu jest to zwięzła, oficjalna relacja z przebiegu 
jakiejś działalności, zdarzenia, przedstawiająca szczegółowe fakty i ich 
następstwo w czasie, wydawana często w regularnych odstępach. 



Inne definicje 

 Sprawozdanie – prezentacja zdarzeń o wyjątkowym charakterze, które 

już się zakończyły i mają swój finał. Cechą charakterystyczną 

sprawozdania jest przedstawienie faktów w sposób dynamiczny, w 

porządku czasowym, możliwie wiernie, zachowując obowiązkowo 

chronologiczne następstwo wydarzeń, którego zmieniać nie wolno, chociaż 

czasami dla zaciekawienia odbiorcy odstępuje się od tej reguły. Cechuje je 

przedstawienie zdarzeń z wielu punktów widzenia w celu zachowania 

obiektywności.  

 Raport – odmiana sprawozdania, w której dominuje chronologiczne 

przywoływanie faktów, niezbędnych do przybliżenia tła zagadnienia i ich 

zestawienie w celu wywołania lepszego kontrastu. (doniesienie służbowe) 

Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej 

Kaliszewski, Wojciech Furman. -  Warszawa, 2006. 

 



Sprawozdanie (w dziennikarstwie) 

 jest uważane również za gatunek spokrewniony z informacją ; 

upodabnia je do niej wykorzystywanie zbliżonych środków wyrazu (np. w 

zakresie stylu językowego) oraz rzeczowy, ścisły i zwięzły sposób 

prezentacji faktów. Sprawozdanie, o ile nie jest krótką informacją pras., 

stanowi przedmiot prawa autorskiego. 

 w ubiegłych wiekach sprawozdaniem określano też rodzaj pamiętnika (np. 

sprawozdanie z podróży) 

 Za pierwsze pras. s. parlamentarne uważa się s. zamieszczone przez 

londyński „Gentelman’s Magazine” w 1736. W W. Brytanii w 1847 (Izba 

Lordów) i 1852 (Izba Gmin) sprawozdawcy pras. po raz pierwszy oficjalnie 

obserwowali obrady parlamentu ze specjalnej galerii.  

(Encyklopedia wiedzy o prasie / pod red. Juliana Maślanki. – Wrocław, 

1976.)  

 



Rodzaje sprawozdań 

ze względu na dziedziny, których dotyczą, sprawozdania bywają 
publikowane okresowo (periodycznie) lub jednorazowo 

 Sprawozdania naukowe (raporty naukowe i techniczne) 

 Sprawozdania statystyczne 

 Sprawozdania finansowe, budżetowe 

 Sprawozdania parlamentarne 

 Sprawozdania sądowe 

 Sprawozdania merytoryczne (roczne, półroczne, kwartalne, miesięczne 
np.: z przebiegu działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czego) 

 Sprawozdania okolicznościowe (z podróży, uroczystości, zdarzenia itp.) 



Sprawozdawczość 

 Sprawozdawczość jest ważnym składnikiem działalności wielu 

instytucji, w których istnieje wymóg składania sprawozdania po 

pewnym okresie pracy np.: co miesiąc, co kwartał, co roku. 

  sprawozdania takie mogą być publikowane w prasie czy periodykach 

wewnętrznych większych instytucji lub jako wydawnictwa 

samodzielne.  

 zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym Art. 196a § 1. Instytucje, 

fundacje, stowarzyszenia oraz  organizacje społeczne  wpisane do 

wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości …, są 

obowiązane do końca każdego roku kalendarzowego przekazać 

Ministrowi Sprawiedliwości aktualne informacje o swoich 

podstawowych zadaniach lub celach statutowych, zaś stowarzyszenia 

oraz organizacje społeczne również informacje o zasięgu działania. 

 



Sprawozdanie roczne 

 (ang. annual report) drukowana publikacja, najczęściej nie dłuższa niż 

100 stron, składana przez urzędników niższych szczebli władzom 

zwierzchnim (lub innym ciałom np.: rządowym) w formie książkowej, 

zawierająca czytelny przegląd rozwoju działalności jednostki i jej sytuacji 

oraz wskazująca na ważne wydarzenia, które wystąpiły od zakończenia 

roku obrachunkowego za określony czas. Powinna też wskazywać 

prawdopodobny przyszły rozwój jednostki oraz jej działalność w 

dziedzinie badań i rozwoju.      

      obecnie niektóre instytucje publikują swoje sprawozdania     roczne 

online.  

    Sprawozdania roczne mają ustaloną numerację i są archiwizowane 

(przechowywane). 



Sprawozdania naukowe 
 (inna nazwa :raporty naukowe i techniczne) (ang.: proccedings, transactions ; fr. 

comptes rendus) - wg EWoK: „nowa forma dokumentów, która rozwinęła się po 
drugiej wojnie światowej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Przy nieustannym 
wzroście badań naukowych, prowadzonych przez różne instytuty naukowo-badawcze, 
placówki rządowe i wielkie firmy przemysłowe, większość wyników badań jest 
ogłaszana w formie S.n . (najczęściej powielanych) o charakterze wewnętrznym, nie 
rozprowadzanych normalną drogą księgarską … W Polsce informacje o 
niepublikowanych sprawozdaniach i badaniach naukowych są ogłaszane centralnie w 
wydawnictwach CIINTE …” 

 często  określane jako „szara literatura” przechowywana w formie maszynopisu 
w instytucjach macierzystych, zawierająca wnioski z badań lub zestawienie 
wyników z danej dziedziny i posiadające ściśle określoną kompozycję ;  
wydawane poza tradycyjnymi kanałami dystrybucji, najczęściej nie są objęte 
kontrolą bibliograficzną; 

 bywają też publikowane okresowo w specjalistycznych czasopismach 
naukowych (np.:Nuclear Science Abstracts) lub jednorazowo (J. Muszkowski. 
Przegląd bibliografii polskiej 1900-1918. – Warszawa, 1919). Obecnie 
większość instytucji naukowych publikuje takie sprawozdania online na 
stronach domowych instytucji. 



Sprawozdania naukowe wg ODLIS 

ang. transactions 

 publikowane pełne teksty prac naukowych 

lub abstrakty wystąpień prezentowanych na 

konferencji, sympozjum lub sesjach 

naukowych towarzystw lub stowarzyszeń, 

zawierające szczegółowy zapis z przebiegu 

wydarzenia.  

 Termin ten pojawia się również w tytułach 

czasopism zawierających pełne teksty 

wystąpień zarówno tych prezentowanych, jak 

i nie prezentowanych ustnie na w.w. 

spotkaniach np. Transactions of the American 

Mathematical Society 

ang. proceedings 

 publikowany zapis z konferencji, kongresu lub 

spotkania patronowanego przez towarzystwo lub 

stowarzyszenie, zazwyczaj, ale nie koniecznie, 

zawierające abstrakty lub komunikaty o pracach 

naukowych prezentowanych przez uczestników. 

 Termin ten jest również używany w tytułach 

czasopism wydawanych przez (dawno założone) 

instytucje naukowe (np.: Proceedings of the 

National Academy of Sciences) a także sądy (np.: 

The proceedings of the Old Bailey) 



Sprawozdanie finansowe 

jest podstawowym źródłem informacji ekonomicznej i najważniejszym 
sprawozdaniem jednostki gospodarczej 

 

 Sprawozdanie finansowe – (ang. account report) wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. 
Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub 
inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikający z przepisów 
prawa podatkowego. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku 
polskim oraz w walucie polskiej. 

 Podstawa prawna : aktualna Ustawa o rachunkowości i Rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i 
zakresu ramowego sprawozdania. 



Sposoby opisu sprawozdań w kartkowych katalogach 

bibliotecznych 

W katalogach bibliotek sposoby udostępniania informacji o sprawozdaniach są 
przeróżne, najczęściej odnajdziemy je w katalogach wydawnictw ciągłych : 

 opisane alfabetycznie pod nazwą własną instytucji w układzie wg miejsc 
wydania bez względu na miejsce siedziby instytucji 

 opisane alfabetycznie pod nazwą własną instytucji w układzie wg miejsc 
siedziby 

 opisane alfabetycznie wg tytułów (sprawozdania …/sprawozdanie…) bez 
rozróżnienia miejsca wydania 

 opisane alfabetycznie wg rodzajów sprawozdań i miejsca wydania np.: 
sprawozdania szkolne, sprawozdania towarzystw , … 

(czasem sprawozdania publikowane jednorazowo, dotyczące całego okresu działania 
instytucji, która została rozwiązana również odnajdziemy w katalogu wydawnictw 
ciągłych) 



Katalog Podstawowy  
Biblioteki Jagiellońskiej  
układ alfabetyczny wg miejsc wydania 

Informacja o sposobie ułożenia kart 



Przykład karty katalogowej katalogu kartkowego BJ 



drukowany katalog czasopism polskich Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Warszawie 

Katalog czasopism polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. [4], Warszawa. [Cz. 4], Kalendarze-Sprawozdania. –  

Warszawa, 1986. W katalogu zastosowano układ wg miejsc wydania =pierwsza miejscowość zamieszczona na karcie tytułowej  

czasopisma w adresie wydawniczym. („Sprawozdania administracyjne zostały opisane pod nazwą instytucji podaną w  

mianowniku liczby pojedynczej. Te z nich, które posiadają nazwę własną zostały opisane pod tą nazwą bez odsyłaczy od nazwy właściwej np. 

„Czytelnik” Spółdzielnia Księgarska …”). 

 



Kryteria biblioteczne 

Forma wydawnicza 

 samoistne 

 niesamoistne, wchodzące w 

skład innego wydawnictwa i 

połączone z nim wspólną kartą 

tytułową lub numeracją stron 

 

Typ wydawnictwa 

 zwarte 

 ciągłe 



Sprawozdania okolicznościowe 

 Sprawozdania okolicznościowe jednorazowe, relacje oparte na 
bezpośrednio zebranych, autentycznych materiałach np.: w czasie 
wycieczki, spotkania, pobytu w jakiejś miejscowości, uczestnictwa w 
takiej czy innej uroczystości, zdarzeniu itp.  - należy opracować jak 
wydawnictwo zwarte. 

 Zaliczamy do nich : nadbitki, odbitki, reportaże, pamiętniki z odbytych 
podróży, a także sprawozdania zawierające działania jednorazowe z 
realizacji określonych zadań i ich efekty. 

Definicja :  

 Sprawozdanie ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakiejś 
działalności ; szczegółowe zdanie sprawy z czego, opis wypadków, 
zdarzeń, relacja. 

 Mały słownik języka polskiego / pod red. Stanisława Skorupki, Haliny Auderskiej. – 
Warszawa, 1968. 

 

 



Sprawozdanie jednorazowe 

Przykłady : 

 Sprawozdanie z podróży naturalistów odbytej w r. 1854 do Ojcowa / \c 

Antoni Stanisław Waga [et al.], ze wstępem prof. dr. hab. Jerzego 

Pawłowskiego ; [oprac. indeksu: Jerzy Pawłowski i Józef Partyka]. - 

Warszawa : w Drukarni Gazety Codziennej, 1857. 

 Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu Pomocy ofiarom Powodzi w 

Lublinie od lipca 1934 r. do końca akcji / oprac. Wieńczysław 

Karwacki. – Lublin, czerwiec 1937 (Druk. J. Baranowski i J. 

Polakowski). 

(podane wyżej przykłady zawierają materiał sprawozdawczy absolutnie 

jednorazowy, bez zamiaru kontynuacji) 

 



Sprawozdania periodyczne 

 Sprawozdania publikowane bez zamierzonego zakończenia należy 

katalogować jak wydawnictwa ciągłe. Podstawę opisu powinien 

stanowić pierwszy zeszyt, pod którym tytuł się ukazał.  

 opis bibliograficzny sprawozdania powinien zarówno minimalizować 

możliwość przeoczenia dokumentu jeśli  dla danego  zapytania 

informacyjnego ma istotne znaczenie, jak i ułatwić pominięcie go jeśli 

znaczenie jego jest nikłe. 

 przejmując dane do opisu należy uwzględniać niewielkie zmiany tytułu 

umieszczając je jako tropy w polu 246, chyba że zmiana tytułu łączy się 

z innymi zmianami, które powodują konieczność utworzenia nowego 

opisu. 

 



Nieistotne zmiany tytułu 

  jeżeli w czasie ukazywania się wydawnictwa tytuł uznany z właściwy w 
niewielkim stopniu zmienia się, to zmiany te lub informacje o nich 
można podać w strefie uwag, zgodnie z zaleceniami IFLA „International 
Standard Bibliographic Description for Serials and Other Contituing 
Resources”. Wyd.3  

np.: 

    - Sprawozdanie Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, 
Handlu i Finansów  z Działalności za Rok ....    

    - Sprawozdanie z Działalności  Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, 
Górnictwa, Handlu i Finansów za Rok ... 

 

  



zmianę wzajemnej relacji tytułu i nazwy instytucji sprawczej 

 traktujemy jako nieistotną, sporządzamy trop w p. 246 np.: akronim zastąpiony 

pełną nazwą  

     lub odwrotnie. 

Tu niepotrzebnie utworzone  
trzy opisy bibliograficzne 

 

Jeżeli na stronie tytułowej występuje jedynie 

nazwa rodzajowa i instytucja sprawcza a po 

jakimś czasie w tytule pojawia się np. w 

dopełniaczu nazwa instytucji, której dotyczy 

sprawozdanie to informacje te podajemy jako 

trop w p. 246 (wskaźniki 13 jeśli wariant tytułu 

pojawia się na s. tyt.) z podpolem \f  

zawierającym numer zeszytu, z którego został 

przejęty tytuł.  



wariant nazwy instytucji występujący w tytule 

występujący w tytule wariant nazwy instytucji, której dotyczy sprawozdanie 

możemy uznać za zmianę nieistotną, o ile nazwa ta jest umieszczona w tropach 

rekordu hasła formalnego a wariant tytułu umieścić w polu 246 

hasło korporatywne 

Jeżeli w tytule sprawozdania pojawiają się warianty nazwy, używane 

przez instytucję i jednocześnie warianty te są podane w haśle 

ujednoliconym dla nazwy tej instytucji, możemy taką zmianę tytułu 

potraktować jako odmianę tytułu właściwego uwzględniając ją w polu 

246 (wskaźniki 13)  z podpolem \f zawierającym numer zeszytu, z 

którego został przejęty wariant tytułu. 



funkcje kierownicze w tytule 

Dodanie w tytule sprawozdania funkcji kierowniczych np.: …Dyrekcji …, …Prezesa…, 

… Zarządu … itd. nie jest podstawą do tworzenia nowego opisu bibliograficznego, 

ponieważ dotyczy działalności instytucji, którą dane ciało/osoba reprezentuje. W takich 

przypadkach należy zastosować wariant tytułu w polu 246 

W opisie brak kluczowego pola 710 dla nazwy instytucji 

pole 780 dotyczy działalności Śląskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego (warianty nazwy  

podano w haśle ujednoliconym instytucji), w tytule dodana jest funkcja Dyrektora  ale sprawozdanie 

dotyczy działalności biblioteki, więc tworzenie osobnych opisów bibliograficznych jest zbędne  



zmiany końcówek fleksyjnych 

 odnotowujemy jedynie w p. 246 jako wariant tytułu, w celu 

łatwiejszego wyszukiwania w indeksie tytułowym 



zmiany interpunkcyjne i ortograficzne 

 tworzenie tropu w p. 246 dla uwspółcześnionej pisowni n-tego wyrazu 

tytułu w tym przypadku jest niepotrzebne 

 

 

 

 

 utworzenie tropu dla tytułu z uwspółcześnioną pisownią jest zasadne w 

przypadku pierwszych pięciu wyrazów tytułu 



dodanie, usunięcie lub zmiana kolejności 

 dodanie, usunięcie wyrazu lub przejściowa zmiana kolejności wyrazów w 

tytule jeżeli nie zmienia zakresu tematycznego jest nieistotna (np.: 

sprawozdania stenograficzne … = stenograficzne sprawozdania …) 

 

 

Dodanie w tytule wyrazu określającego formę aktywności danego ciała zbiorowego nie powoduje konieczności 

tworzenia nowego opisu bibliograficznego, ponieważ jedynie dookreśla tytuł rodzajowy : sprawozdanie z czego (z 

działalności, z czynności itp.) ; dotyczy to również dodania w tytule miejsca siedziby instytucji. 
 



tytuły części sprawozdania 

 ze względów wydawniczych wydane w dwóch częściach o indywidualnych 

tytułach, które stanowią całość sprawozdania umieszczamy w tropach pola 

246 jako indywidualny tyt. zeszytu 



Cyfry … w tytulaturze 

 Występujące w tytulaturze cyfry rzymskie (duże i małe), arabskie, 

wyrażone słowami lub w połączeniu dwa, a nawet trzy powyższe 

systemy należy oddawać w opisie cyframi arabskimi np.:  Comptes 

Rendus. Série II. Méchanique  w opisie bibliograficznym zapiszemy 

Comptes Rendus. Série 2. Méchanique ; 

 Wyjątek stanowi numeracja wydziałów instytucji  naukowych i 

szkół,  którą oddaje się cyframi rzymskimi (zgodnie z hasłami 

formalnymi).  

np.: Sprawozdanie Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. St. 

Konarskiego w Rzeszowie za Rok Szkolny ... 



Przykłady występowania cyfr rzymskich w tytulaturze i odmienne sposoby ich zapisywania  



określenia dotyczące numeracji 

określenia słowne lub cyfrowe dotyczące numeracji nie są 
uwzględniane w tytulaturze 

Nietypowy zapis 

numeracji 



Dokument towarzyszący czy dodatek 

 sprawozdania ukazują się często jako dodatki do czasopism 

branżowych a czasem jako dokumenty towarzyszące przeznaczone do 

wykorzystywania łącznie z wydawnictwem głównym (np. płyty CD) 

lub jako samodzielna publikacja 

Informacja o dokumencie  
towarzyszącym 

Sprawozdanie/raport jako dokument  

towarzyszący (samodzielna publikacja)  

dołączany czasem do różnych czasopism, 

wymaga utworzenia osobnego opisu  

bibliograficznego.  Informacje o jego  

dołączaniu do innego tytułu czasopisma  

możemy podać w polach uwag w opisie 

bibliograficznym tego dokumentu np.: 

500   W 1925 dołączany do tygodnika  

         „Przemysł i Handel”. 



Dodatek samoistny ciągły 

 Sprawozdania ukazujące się jako dodatek samoistny ciągły do wydawnictwa 

zasadniczego publikowane regularnie przez dłuższy okres czasu, posiadające 

własną częstotliwość a nierzadko również formę powinny posiadać własny opis 

bibliograficzny z odpowiednim powiązaniem w polach związków.  

Wydawnictwo główne 



Sprawozdania niesamoistne wydawniczo 

Informacje o sprawozdaniach samoistnych 
piśmienniczo a niesamoistnych wydawniczo  
np. ukazujących się jako zawartość numeru 
innego tytułu można podawać w polach 
uwag o ile, chociażby ze względów  
finansowych zostały w taki sposób czasowo 
opublikowane. 



jako dodatek do czasopisma branżowego  

niektóre sprawozdania są czasowo 
publikowane jako dodatek do 
czasopisma branżowego lub oznaczone 
kolejnym numerem czasopisma 
głównego i opatrzone własną numeracją 
– informacje o tych zeszytach możemy 
podać w polach uwag. 

dodatek do „Miesięcznika Statystycznego” 
przekształcony w samodzielne czasopismo  
p.t. „Handel Zagraniczny Polski” 



Wydawnictwa poszytowe 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na wydawnictwa poszytowe/ciągłe, 

które nie tworzą odrębnej całości piśmienniczej, są wydawane w 

tymczasowej okładce w postaci poszytów posiadających paginację 

wydawnictwa głównego (często przedmowa, spis treści czy wykaz 

członków towarzystwa  otrzymuje odrębną numerację rzymską 

ponieważ drukuje się je najpóźniej).  

 Opis bibliograficzny niektórych wydawnictw ciągłych może 

przysparzać problemów np.: brak s. tytułowej, brakujące części, składki 

bez tymczasowej okładki, sfingowane daty, podmienione okładki 

 



Wydawnictwo poszytowe 

Tytuł 
wydawnictwa 

Numer poszytu 

Rocznik wydawany jako kolejno numerowane  

poszyty zachowujące jego paginację  



Wydawnictwo poszytowe 

 

Poszyty niestanowiące kompletnych jednostek ewidencyjnych, będące częścią wydawnictwa 

zasadniczego nie powinny otrzymywać odrębnego opisu bibliograficznego. 

 



Strona tytułowa 
R. 6 (1913) 

poszyt 1do R. 6, nr 1 
poszyt 6 do R. 6, nr 1 

Kolejne wydawnictwo wydawane w postaci poszytów miesięcznych z zachowaniem oddzielnej paginacji 

dla każdego Wydziału. Komplet wydanych w ciągu roku zeszytów „Sprawozdań” stanowi rocznik. 



W R. 11-18 (1918-1925) [wyd.1927 ] informacja 

: „uchwałą z dn. 15 marca 1926 Zarząd Towarzystwa  

Naukowego Warszawskiego postanowił dla ożywienia 

ruchu wydawniczego wznowić regularne wydawanie 

„Sprawozdań z posiedzeń Towarzystwa”. Przytem dla 

zachowania ciągłości wydawnictwa zdecydowano się 

użyć numeracji wg lat istnienia Towarzystwa tj. z 

uwzględnieniem lat przerwy … by była zachowana 

pewna ciągłość Zarząd postanowił wydać jeden wspólny 

tom.”  

 

 

Powinien być utworzony jeden opis 
bibliograficzny (na s. tyt.  R. 6 (1913) 
Sprawozdania … \p Wydział I i II), 
poza tym brak w opisach informacji o 
roczniku wydanym wspólnie dla trzech 
wydziałów Towarzystwa : R. 11-18. 
Czytelnik jest zagubiony w gąszczu 
opisów bibliogr. tych sprawozdań. 



               Związki bibliograficzne 

Należy unikać tworzenia 
niepotrzebnych związków 
bibliograficznych ; w tym przypadku 
we wstępie ostatniego rocznika 
informacja : „Sprawozdanie 
niniejsze zamyka okres działalności 
Funduszu Bezrobocia …” 

Opis powinien obejmować lata 1934/35 – 
1937/38 a pole związku (pole 780) dla 
tyt. poprzedniego : Fundusz Pracy w 
Latach… 

Pola 580 i 785  
są zbędne 



Opis bibliograficzny sprawozdania 

 PN-89/N01224 – uporządkowany zestaw danych o dokumencie służących 

do jego identyfikacji, z reguły przejętych z opisywanego dokumentu w 

niezmienionej postaci oraz informacji uzupełniających te dane. 

 opis bibliograficzny musi uwzględniać potrzeby użytkowników.  

 w przypadku sprawozdań, zwłaszcza administracyjnych dla czytelnika 

ważniejsza jest nazwa instytucji, której dotyczy sprawozdanie, niż często 

zmieniające się tytuły. Co prawda są to czasami odmienne wyrazy tytułu 

(np. s. ekonomiczne – s. gospodarcze, albo s. z sesji – s. z posiedzeń), które 

nie zmieniają tematyki sprawozdania, bo dotyczą tej samej instytucji ale 

czasem mogą tą tematykę rozszerzać.  

 dokładne zasady katalogowania zostaną podane wkrótce na stronach 

NUKAT. 

 



 Podstawę opisu, tak jak w przypadku wydawnictw ciągłych, powinien stanowić 

pierwszy zeszyt, pod którym tytuł się ukazał. Niewielkie zmiany tytułu 

występujące w trakcie ukazywania się wydawnictwa podajemy jako warianty w 

polach odsyłaczy a informacje o nich w strefie uwag, chyba że zmiana tytułu 

łączy się z innymi zmianami, które powodują konieczność utworzenia nowego 

opisu. 

 odrębne opisy bibliograficzne  sprawozdań powinny być tworzone w przypadku 

zmiany nazwy instytucji (odrębne hasło korporatywne) – to dotyczy również 

Roczników ..., Raportów …, Biuletynów …,  Zeszytów Naukowych … 

 opisy bibliograficzne sprawozdań posiadające w tytule zmieniające się 

określenia funkcji kierowniczych instytucji nie powinny otrzymać odrębnych 

opisy bibliograficznych 

 



Dziękuję za uwagę 

a.wojtysiak@umcs.pl 


