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MACIEJ SZABLEWSKI

Czasopisma w Zakładzie Zbiorów
Bibliotecznych Biblioteki Narodowej

Zakład Zbiorów Bibliologicznych (ZZB) pełni funkcję specjalistycznej biblioteki, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały z zakresu bibliologii¹. Warsztat naukowo-badawczy tworzą przede wszystkim dokumenty
życia społecznego, w tym katalogi antykwarskie, aukcyjne, księgarskie oraz
wydawnicze, a także książki i czasopisma. W połowie 2017 roku zaktualizowano
zasady polityki gromadzenia ostatniego z wymienionych rodzajów materiałów
bibliotecznych.
Prace rozpoczęto od ustalenia, na podstawie zapisów w księdze ewidencyjnej, wpływu czasopism do ZZB od 2012 roku. Następnie sporządzony spis tytułów został porównany z aktualną listą czasopism punktowanych Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), bazą Journal Citation Reports (JCR)
oraz katalogiem głównym Biblioteki Narodowej. Na tej podstawie przystąpiono
do wyboru periodyków, które powinny być gromadzone w ZZB.
1 Biblioteka Narodowa na mocy ustawy o bibliotekach jest zobligowana do „prowadzenia badań z zakresu bibliotekoznawstwa, nauki o książce i pokrewnych dziedzin wiedzy”. Ustawa z dnia
27 czerwca 1997 o bibliotekach, Dziennik Ustaw 1997, nr 85, poz. 539, t. 1 – http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/1997/s/85/539/1 [dostęp: 12.03.2018].
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Czasopisma polskie
W przypadku czasopism polskich najważniejszym kryterium wyboru była tematyka. Wytypowano tytuły z zakresu bibliotekoznawstwa i księgoznawstwa, w tym
periodyki dotyczące papiernictwa, drukarstwa, księgarstwa, ruchu wydawniczego, czytelnictwa i czasopiśmiennictwa. W zbiorze tym znalazły się wszystkie
wydawnictwa bibliologiczne wymienione w Części B wykazu czasopism naukowych
MNiSW², czyli: „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” (ISSN: 0860-7435);
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum
Scientiam Pertinentia” (ISSN: 2081-1861); „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”
(ISSN: 0518-3766); „Biblioteka” (ISSN: 1506-3615); „Bibliotekarz Lubelski” (ISSN:
0137-9895); „Bibliotekarz Podlaski” (ISSN: 1640-7806); „Bibliotheca Nostra”
(ISSN: 1734-6576); „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” (ISSN: 0006-3940); „Fides.
Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (ISSN:1426-3777); „Folia Bibliologica” (ISSN:
1230-2376); „Folia Toruniensia” (ISSN: 1641-3792); „Forum Bibliotek Medycznych”
(ISSN: 1899-5829); „Nowa Biblioteka” (ISSN: 1505-4195); „Pamiętnik Biblioteki
Kórnickiej” (ISSN: 0551-3790); „Polish Libraries” (ISSN: 2300-9217); „Przegląd
Biblioteczny” (ISSN: 0033-202X); „Przegląd Biblioterapeutyczny” (ISSN: 2391-971X); „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” (ISSN: 2080-4938); „Rocznik
Biblioteki Narodowej” (ISSN: 0083-7261); „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU
i PAN w Krakowie” (ISSN: 0079-3140); „Rocznik Historii Prasy Polskiej” (ISSN:
1509-1074); „Rocznik Muzeum Papiernictwa” (ISSN: 1897-7685); „Rocznik
Prasoznawczy” (ISSN: 1897-5496); „Roczniki Biblioteczne” (ISSN: 0080-3626);
„Studia o Książce i Informacji” (ISSN: 0524-4471); „Toruńskie Studia Bibliologiczne”
(ISSN: 2080-1807); „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” (ISSN:
1897-0788); „Zarządzanie Biblioteką” (ISSN: 2081-1004); „Zeszyty Prasoznawcze”
(ISSN: 0555-0025). Pozostałe dwa tytuły: „Biblioteka i Edukacja” (ISSN: 2299-565X)³ oraz „Podkarpackie Studia Biblioteczne” (ISSN: 2084-9338)⁴ ukazują
się tylko w wersji elektronicznej. Kolekcję uzupełniają pozostałe bibliologiczne
2 W części B wymienione są tytuły czasopism naukowych, które nie posiadają współczynnika
wpływu / oddziaływania impact factor (IF), ale za publikację w tych periodykach przyznawane są punkty
MNiSW. W części A wykazu, zawierającej czasopisma mające IF, nie figuruje żaden polski tytuł bibliologiczny – http://www.nauka.gov.pl/ujednolicony-wykaz-czasopism-naukowych/wykaz-czasopismnaukowych-zawierajacy-historie-czasopisma-z-publikowanych-wykazow-za-lata-2013-2016.html
12.03.2018], http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/fe2250172136f15056f2b49c9bbde974.pdf
[12.03.2018].
3 „Biblioteka i Edukacja. Elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” – http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/index [12.03.2018].
4 „Podkarpackie Studia Biblioteczne” – http://psb.ur.edu.pl [12.03.2018].

Czasopisma w Zakładzie Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej

czasopisma naukowe, popularno-naukowe i metodyczne o zasięgu regionalnym
lub wręcz lokalnym np. „Sowa Mokotowa” (ISSN: 1897-9432), a także cyklicznie
ukazujące się bibliograﬁe.
W czytelni bibliologicznej można skorzystać również z innych, punktowanych przez MNiSW periodyków, reprezentujących pokrewne dziedziny nauki.
Z zakresu informatologii dostępne są: „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej
i Technicznej” (ISSN: 1230-5529) oraz „Zagadnienia Informacji Naukowej” (ISSN:
0324-8194). Gromadzeniem nie objęto natomiast czasopisma „Studia i Materiały
Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą” (ISSN: 2451-4543), gdyż jest
ono ukierunkowane na nauki ścisłe, bez ujęcia humanistycznego. W przypadku
archiwistyki, wymieniony wcześniej tytuł „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”
uzupełnią „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” (ISSN: 1895-9075) oraz „Archiwista
Polski” (ISSN: 1425-9893). Na łamach obu czasopism regularnie poruszane są
problemy, z którymi borykają się również bibliotekarze. W czytelni bibliologicznej dostępny jest także „Notes Konserwatorski” (ISSN: 1509-5681). Wydawane
przez BN czasopismo omawia zagadnienia związane z ochroną różnorodnych
materiałów bibliotecznych. Pozostałe periodyki z tej dziedziny np. publikowane
przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, „Wiadomości Konserwatorskie”
(ISSN: 0860-2395) w ostatnich latach nie podejmują tematyki konserwacji zabytków piśmienniczych, w związku z czym nie będą gromadzone w ZZB.
W części B listy czasopism punktowanych znalazły się ponadto trzy tytuły
zagraniczne z zakresu bibliologii i informatologii: „International Journal of Library
Science” (ISSN: 0975-7546), „Journal of Data Mining and Knowledge Discovery”
(ISSN: 2229-6662) oraz „World Research Journal of Library and Information
Science” (ISSN: 2278-702X). W przypadku publikacji zagranicznych zastosowano
inne kryteria selekcji.

Czasopisma zagraniczne
Wybór periodyków zagranicznych był zadaniem znacznie trudniejszym ze względu
na ogromną ich liczbę. W księdze ewidencyjnej ZZB znajdowało się 108 tytułów,
które gromadzono od 2012 roku w ramach płatnych prenumerat lub bezpłatnej
wymiany z instytucjami działającymi w innych państwach. Zbiór ten budził
zastrzeżenia pod względem językowym (czasopismo japońskojęzyczne), topograﬁcznym (gromadzono anglojęzyczne czasopismo dotyczące koreańskiego rynku
książki) oraz tematycznym (nadreprezentowana była informatologia), kolekcja
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nie cieszyła się zainteresowaniem użytkowników. Dotychczasowa polityka gromadzenia czasopism zagranicznych wymagała więc rewizji.
Za podstawę selekcji przyjęto posiadanie przez dany periodyk IF. Wskaźnik
cytowań wzbudza ożywione dyskusje, ale jest najdłużej i najczęściej wykorzystywanym przez naukowców i bibliotekarzy kryterium oceny czasopisma⁵.
Wykaz takich tytułów zawierała kategoria Information Science and Library
Science w bazie JCR⁶. Listę porównano z Częścią A wykazu czasopism naukowych
MNiSW⁷ oraz wynikami pochodzącymi z wyszukiwarki www.impactfactor.pl⁸.
W kolejnym kroku podzielono tytuły na dwie grupy zgodnie z założeniem, iż
bibliologia i informatologia to niezależne dyscypliny naukowe⁹. Porównanie
z zasobem ZZB wykazało, iż sześć tytułów z zakresu informatologii posiadających IF było nadal prenumerowane: „Information and Culture” (ISSN: 2164-8034,
zasób od 2012 roku); „Information Development. The International Journal for
Librarians, Archivists and Information Specialists” (ISSN: 0266-6669, zasób
od 1991 roku); „The Journal of Documentation. Devoted to the Recording
Organization and Dissemination of Specialized Knowledge” (ISSN: 0022-0418,
zasób od 1945 roku); „Journal of Information Science. Principles and Practice”
(ISSN: 0165-5515, zasób od 1979 roku); „Knowledge Organization. International
Journal Devoted to Concept Theory, Classiﬁcation, Indexing and Knowledge
Representation” (ISSN: 0943-7444, zasób od 1994 roku); „Online Information
Review. The International Journal of Digital Information Research and Use”
(ISSN: 1468-4527, zasób od 2000 roku).
Dalsze sześć tytułów było gromadzone fragmentarycznie w różnych okresach: „ASLIB Proceeding” (ISSN: 0001-253X, zasób z lat 1949–2011); „EContent”
(ISSN: 1525-2531, zasób z lat 2000, 2002–2008); „Information Systems Journal”
5 Por. K. Maciąg, Impact Factor – czy aby na pewno wiesz co to jest? Opinia dr. Emanuela Kulczyckiego – http://biotechnologia.pl/biotechnologia/impact-factor-czy-aby-na-pewno-wiesz-co-to-jestopinia-dr-emanuela-kulczyckiego,13445 [12.03.2018]. Zob. też raporty i publikacje na portalu Web of
Science – http://wokinfo.com/essays [12.03.2018].
6 Journal Citation Reports – https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHome
Action.action?SID=A2-Qx2BIdQeLECqZws52psrU31QbSYwSltJPi-18x2dOL48zja1YKhTPTpUU0DGKQx
3Dx3DmgpFza0hOhmF2M7asDCyygx3Dx3D-iyiHxxh55B2RtQWBj2LEuawx3Dx3D-1iOub
Bm4x2FSwJjjKtx2F7lAaQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes# [12.03.2018].
7 Zob. – http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/964b9d4fd07c847ec0150745fae26feb.
pdf [12.03.2018].
8 Ranking kategorii czasopism – http://impactfactor.pl/kategorie/328 [12.03.2018] oraz http://
impactfactor.pl/kategorie/161 [12.03.2018].
9 Zob. M. Szablewski, Nowa klasyfikacja Polskiej Bibliografii Bibliologicznej, „Rocznik Biblioteki
Narodowej” 2016, t. 47, s. 171–210 – http://www.bn.org.pl/download/document/1506504430.pdf
[12.03.2018].
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(ISSN: 1350-1917, zasób z lat 1994–2009); „Interlending and Document Supply.
The Journal of the British Library Lending Division” (ISSN: 0264-1615, zasób z lat
1983, 1986–1992, 1994–2014); „Journal of the Medical Library Association” (ISSN:
1536-5050, zasób z lat 2002–2007); „Reference and User Services Quarterly”
(ISSN: 1094-9054, zasób z lat 1997–2002).
Pozostałe pięćdziesiąt tytułów informatologicznych, wśród których znalazły się także specjalistyczne periodyki dotyczące informacji medycznej,
geograﬁcznej i prawniczej, mające IF nie było wcześniej gromadzone w ZZB:
„Aslib Journal of Information Management” (ISSN: 2050-3806); „Data Base for
Advances in Information Systems” (ISSN: 0095-0033); „Ethics and Information
Technology” (ISSN: 1388-1957); „European Journal of Information Systems”
(ISSN: 0960-085X); „Government Information Quarterly” (ISSN: 0740-624X);
„Health Information and Libraries Journal” (ISSN: 1471-1834); „Information
and Management” (ISSN: 0378-7206); „Information and Organization” (ISSN:
1471-7727); „Information Research. An International Journal” (ISSN: 13681613); „Informaçao & Sociedade. Estudos” (ISSN: 0104-0146); „Információs
Társadalom” (ISSN: 1587-8694); „The Information Society” (ISSN: 0197-2243);
„Information Systems Research (ISR). A Journal of the Institute of Management
Sciences” (ISSN: 1047-7047); „Information Technology and Libraries” (ISSN:
0730-9295); „Information Technology and People” (ISSN: 0959-3845);
„Information Technology and Management” (ISSN: 1385-951x); „Information
Technology for Development” (ISSN: 0268-1102); „International Journal of
Computer-Supported Collaborative Learning” (ISSN: 1556-1607); „International
Journal of Geographical Information Science” (ISSN: 1365-8816); „International
Journal of Information Management” (ISSN: 0268-4012); „Journal of ComputerMediated Communication” (ISSN: 1083-6101); „Journal of Global Information
Management” (ISSN: 1062-7375); „Journal of Global Information Technology
Management” (ISSN: 1097-198X); „Journal of Health Communication” (ISSN:
1081-0730); „Journal of Information Technology” (ISSN: 0268-3962); „Journal
of Informetrics” (ISSN: 1751-1577); „Journal of Knowledge Management” (ISSN:
1367-3270); „Journal of Management Information Systems” (ISSN: 0742-1222);
„Journal of Organizational and User Computing” (ISSN: 1546-2234); „Journal
of Scholarly Publishing” (ISSN: 1198-9742); „Journal of Strategic Information
Systems” (ISSN: 0963-8687); „Journal of the American Medical Informatics
Association” (ISSN: 1067-5027); „Journal of the Association for Information
Science and Technology” (ISSN: 2330-1635); „Journal of the Association for
Information Systems” (ISSN: 1536-9323); „Knowledge Management Research
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and Practice” (ISSN: 1477-8238); „Law Library Journal” (ISSN: 0023-9283);
„Learned Publishing. Journal of the Association of Learned and Professional
Society Publishers” (ISSN: 0953-1513); „MIS Quarterly” (ISSN: 0276-7783); „MIS
Quarterly Executive” (ISSN: 1540-1960); „El Profesional de la Información”
(ISSN: 1386-6710); „Qualitative Health Research” (ISSN: 1049-7323); „Research
Evaluation” (ISSN: 0958-2029); „Revista Española de Documentación Cientiﬁca”
(ISSN: 0210-0614); „Scientist” (ISSN: 0890-3670); „Scientometrics” (ISSN: 0138-9130); „Social Science Computer Review” (ISSN: 0894-4393); „Social Sciences
Information” (ISSN: 0539-0184); „Telecommunications Policy” (ISSN: 0308-5961); „Telematics and Informatics” (ISSN: 0736-5853) oraz „Transinformação”
(ISSN: 0103-3786).
Zdecydowano, że z listy obejmującej łącznie sześćdziesiąt dwa tytuły czasopism informatologicznych mających IF, w ZZB gromadzony będzie „The Journal
of Documentation”. Jest to najdłużej prenumerowane wydawnictwo z zakresu
informatologi, ZZB posiada kompletny zasób od pierwszego numeru z 1945 roku.
Kwerenda w bazie JCR wykazała, iż ZZB prenumeruje siedem tytułów bibliologicznych mających IF: „The Electronic Library. The International Journal for
the Application of Technology in Information Environments” (ISSN: 0264-0473,
zasób od 1991 roku); „The Journal of Academic Librarianship” (ISSN 0099-1333,
zasób od 2017 roku); „Library Collections, Acquisitions and Technical Services”
(ISSN 1464-9055, zasób z lat 1999–2016); „Library Hi Tech” (ISSN 0737-8831,
zasób z 1983 roku i od 1993 roku); „The Library Quarterly” (ISSN: 0024-2519,
zasób od 1931 roku); „Library Trends” (ISSN: 0024-2594, zasób od 1953 roku);
„Libri. International Library Review” (ISSN: 0024-266, zasób od 1950 roku).
Ponadto, w darze od Bayerische Staatsbibliothek, ZZB regularnie otrzymuje
czasopismo „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie” (ISSN: 0044-2380, zasób od 1954 roku)¹⁰.
Zdecydowano, że ZZB będzie regularnie gromadzić także pozostałe dziewięć czasopism bibliologicznych posiadających IF (sześć z nich prenumerowano częściowo w różnych okresach): „African Journal of Library Archives and
Information Science” (ISSN: 0795-4778); „Australian Library Journal” (ISSN:
0004-9670, zasób z lat 1957–2009); „Canadian Journal of Information and Library
Science” (ISSN 1195-096X, zasób z lat 1993–2009); „Journal of Librarianship
and Information Science” (ISSN: 0961-0006, zasób z lat 1991–2009); „Library
10 Zasób od 2003 roku (nr 50) jest dostępny na stronie wydawcy – http://zfbb.thulb.uni-jena.de/
receive/jportal_jpjournal_00000014 [12.03.2018].
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and Information Science” (ISSN: 0373-4447, zasób z lat 1971–2016); „Library
and Information Science Research” (ISSN: 0740-8188); „Library Journal” (ISSN:
0363-0277, zasób z lat 1976–2007); „Portal. Libraries and the Academy” (ISSN:
1531-2542); „Serials Review” (ISSN 0098-7913, zasób z lat 1987–2000).
Czasopismo „Australian Academic and Research Libraries” (ISSN: 0004-8623) wymienione w bazie JCR zawiesiło działalność w 2016 roku¹¹.
Trzy czasopisma bibliologiczne mające IF ukazują się tylko w wersji elektronicznej, dostępnej bezpłatnie w Internecie: „College and Research Libraries”¹²
(ISSN: 0010-0870, zasób z lat 1941–1942, 1946, 1949–2007); „Investigación
Bibliotecológica” (ISSN: 0187-358X)¹³; „Malaysian Journal of Library and
Information Science” (ISSN: 1394-6234)¹⁴.
Zakończono prenumeratę trzydziestu czterech tytułów bibliologicznych
nieposiadających IF, które od 2012 roku traﬁały do ZZB: „Alexandria. The
Journal of National and International Library and Information Issues” (ISSN:
0955-7490, zasób z lat 1989–2014 i od 2016 roku); „American Libraries” (ISSN:
0002-9769, zasób z lat 1970–2014 i od 2017 roku); „Archiv für Geschichte
des Buchwesens. Historische Kommission des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels” (ISSN: 0066-6327, zasób z lat 1956–2015); „Biblioteche Oggi: rivista bimestrale di informazione, ricerca e dibattito” (ISSN: 0392-8586, zasób od
1987 roku); „The Bodleian Library Record” (ISSN: 0067-9488, zasób z lat 1951–
2012); „The Book Collector” (ISSN: 0006-7237, zasób z 1958 roku oraz od 1964
roku); „Börsenblatt. Wochenmagazin für den deutschen Buchhandel” (ISSN:
1611-4280, zasób od 2003 roku); „BuB. Forum für Bibliothek und Information”
(ISSN: 0340-0301, zasób od 2001 roku); „Cataloging and Classiﬁcation
Quarterly” (ISSN: 0163-9374, zasób z lat 1982–2016); „Collection Management.
A Quarterly Journal Devoted to the Management of Library Collections”
(ISSN: 0146-2679, zasób od 1985 roku); „Documentaliste. Revue d’information
et de techniques documentaires” (ISSN: 0012-4508, zasób z lat 1967–2014);
„Documentation et Bibliothèques" (ISSN: 0315-2340, zasób z lat 1993–2016);
„France graphique. La grande revue mensuelle des arts et industries du
11 Informacja opublikowana przez wydawcę – https://www.alia.org.au/publications-and-news/
australian-academic-and-research-libraries-aarl [12.03.2018].
12 Zasób od 2004 roku dostępny bezpłatnie na stronie czasopisma – http://crln.acrl.org/index.php/
crlnews/issue/view/1077 [12.03.2018].
13 Zasób (od 1986 roku) dostępny na stronie Narodowego Uniwersytetu Meksyku – http://iibi.
unam.mx/revistaCuib.html [12.03.2018].
14 Zasób (od 1996 roku) dostępny na stronie University of Malaya – http://ejum.fsktm.um.edu.my/
VolumeListing.aspx?JournalID=3 [12.03.2018].
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livre” (ISSN: 0015-9565, zasób z lat 1948, 1950, 1955–2014 i od 2017 roku);
„Information Processing and Management” (ISSN: 0306-4573, zasób od 1975
roku); „International Information and Library Review” (ISSN: 1057-2317, zasób
od 1992 roku); „Journal of Electronic Resources Librarianship” (ISSN: 1941-126X,
zasób od 2008 roku); „Journal of Library Administration” (ISSN: 0193-0826,
zasób z lat 1981–2016); „Library Hi Tech News” (ISSN: 0741-9058, zasób od 1993
roku); „Library Resources and Technical Services” (ISSN: 0024-2527, zasób z lat
1957–2014); „New Library World” (ISSN: 0307-4803, zasób z lat 1972–2016); „New
York Review of Books” (ISSN: 0028-7504, zasób od 1963 roku); „Printing History.
The Journal of the American Printing History Association” (ISSN: 0192-9275,
zasób od 1989 roku); „Program. Electronic Library and Information Sciences”
(ISSN: 1758-7301, zasób od 1968 roku); „The Reference Librarian” (ISSN: 0276-3877, zasób z lat 1983–2016); „Reference Services Review” (ISSN: 0090-7324,
zasób od 1993 roku); „Revue de la Bibliothèque nationale de France” (ISSN: 1254-7700, zasób z lat 2010–2013 i od 2017 roku); „Science and Technology Libraries”
(ISSN: 0194-262X, zasób od 1981 roku); „The Serials Librarian” (ISSN: 0361-526X,
zasób od 1976 roku); „Slavic and East European Information Resources” (ISSN:
1522-8886, zasób z lat 2000–2016).
Kontynuowana będzie prenumerata tygodnika „Publishers Weekly. The
International Book Magazine of Book Publishing and Bookselling” (ISSN: 0000-0019). W ZZB znajduje się komplet czasopisma od 1925 roku. Wydawnictwo
nazywane jest „biblią rynku książki” i oprócz specjalistycznych artykułów,
zawiera zestawienia statystyczne oraz spisy bibliograﬁczne¹⁵.
Dodatkowo, dzięki darom innych instytucji, do ZZB regularnie przekazywanych jest dwanaście tytułów czasopism bibliologicznych¹⁶: „Biblioasia”
(ISSN: 0219-8126, zasób od 2006 roku); „Biblioteka. Massovyj illjustrirovannyj
žurnal” (ISSN: 0869-4915, zasób od 1992 roku); „Bibliotekovedenie. Naučnopraktičeskij žurnal” (ISSN: 0869-608X, zasób od 1993 roku); „Bibliotheksforum
Bayern” (ISSN: 0340-000X, zasób od 1973 roku); „Biblis. Tidskrift för bokhistoria, bibliograﬁ, bokhantverk, samlande” (ISSN: 1403-3313, zasób od 1998 roku);
„BIS. Das Magazin der Bibliotheken in Sachsen” (ISSN: 1866-0665, zasób od
2008 roku); „Bulletin du bibliophile” (ISSN: 0399-9742, zasób od 1969 roku);
15 Informacje z portalu czasopisma – https://www.publishersweekly.com/pw/corp/aboutus.html
[12.03.2018].
16 Czasopismo „NextSpace: the OCLC newsletter” (ISSN: 1559-0011), które również trafiało do
ZZB dzięki darom, przestało ukazywać się w 2015 roku. Pełen zasób (od 2006 roku) dostępny na stronie
wydawcy – http://cdmresolver.worldcat.org/oclc/62313411/viewonline [12.03.2018].
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„Choice” (ISSN: 0009-4978, zasób od 1981 roku); „Dialog mit Bibliotheken”
(ISSN: 0936-1138, zasób od 1994 roku); „IFLA Journal. Oﬃcial Quarterly Journal
of the International Federation of Library Associations” (ISSN: 0340-0352, zasób
od 1975 roku); „School Library Journal” (ISSN: 0362-8930, zasób od 1962 roku);
„Vestnik Bibliotečnoj Assamblei Evrazii” (ISSN: 0869-608X, zasób od 2002 roku).
W innych komórkach organizacyjnych BN dostępne są następujące czasopisma bibliologiczne: „Einband Forschung” (ISSN: 1437-8167); „Emergency
Planning and Response for Libraries, Archives and Museums” (ISSN: 1016-4987);
„Journal of the Institute of Conservation” (ISSN: 1945-5224); „Print Quarterly”
(ISSN: 0265-8305); „Restaurator” (ISSN: 0034-5806); „Restauro” (ISSN: 0933-4017); „Scriptorium. Revue internationale des études relatives aux manuscrits
médiévaux” (ISSN: 0036-9772); „Studies in Conservation” (ISSN: 0039-3630);
„Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte” (ISSN: 0341-2253).

Zakończenie
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach
bibliotecznych, polscy wydawcy są zobligowani do przekazywania Bibliotece
Narodowej dwóch egzemplarzy każdej publikacji¹⁷. Dzięki temu, w przypadku
wytypowanych czasopism bibliologicznych i periodyków z pokrewnych dyscyplin naukowych, jeden egzemplarz każdego numeru traﬁać będzie do zbiorów
głównych – tworząc tym samym narodowy zasób biblioteczny, zaś drugi – jako
zasób użytkowy do ZZB.
Kolekcję polskich wydawnictw uzupełnią gromadzone w jednym egzemplarzu czasopisma zagraniczne: osiemnaście prenumerowanych tytułów bibliologicznych posiadających IF; dwanaście tytułów czasopism bibliologicznych bez
IF, otrzymywanych w darze od innych instytucji; jeden tytuł z zakresu informatologii mający IF oraz najważniejszy tytuł dotyczący międzynarodowego
rynku książki. W czytelni bibliologicznej zapewniony jest dostęp do wydawnictw polskich i zagranicznych ukazujących się jedynie w formie elektronicznej.
W przypadku większości tytułów zagranicznych wykupienie płatnej prenumeraty wersji papierowej umożliwi również dostęp do cyfrowych wersji bieżących
i archiwalnych numerów.
17 Ustawa z dnia 7 listopada 1996 roku o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, Dziennik
Ustaw 1996, nr 152, poz. 722 – http://dziennikustaw.gov.pl/du/1996/s/152/722 [12.03.2018].
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Bieżące numery czasopism zagranicznych oraz kompletne ciągi polskich
czasopism wymienione w Części B wykazu czasopism naukowych MNiSW znajdują się w księgozbiorze podręcznym czytelni bibliologicznej. W okresie realizacji projektu nowej aranżacji przestrzeni czytelniczej Biblioteki Narodowej,
wszystkie tytuły bibliologiczne będą udostępniane, na zamówienie, w czytelni
tymczasowej. Po zakończeniu prac czasopisma bibliologiczne będą ponownie,
ale w szerszym zakresie, eksponowane w księgozbiorze podręcznym nowej
czytelni bibliologicznej.
Zastosowanie obiektywnych kryteriów wyboru czasopism gromadzonych
w ZZB umożliwi stworzenie warsztatu pracy złożonego z najważniejszych
wydawnictw z kilku obszarów językowych i geograﬁcznych, zmniejszy się jednocześnie (w stosunku do 2017 roku) koszt ich prenumeraty. Zaoszczędzone
fundusze będzie można przeznaczyć na zakup większej niż dotychczas liczby
zagranicznych książek bibliologicznych. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie
w 2018 roku.

SUMMARY

M AC I EJ S Z A B L E W S K I

Periodicals in the Bibliological Collections Department
of the National Library of Poland
The middle of the year 2017 saw an update in the guidelines of selecting titles
of Polish and foreign periodicals for the Bibliological Collections Department to
subscribe to. In the case of Polish periodicals, the thematic criterion was used.
Thus the Bibliological Reading Room will have all titles related to bibliology and
library science currently present on the list of academic periodicals published
by the Ministry of Science and Higher Education, as well as popular-science
and professional periodicals, both of national and regional range. To foreign
periodicals the thematic criterion was hardly applicable given the considerable
number of such publications. Consequently it was decided that the only foreign
periodicals to be subscribed to will be those having an Impact Factor. The article
discusses in detail the changes in gathering policies resulting from the above-mentioned guidelines.
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