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Jest to dzieło, którego idea wydania powstała przed wielu laty w Polskim Towarzystwie
Kryminalistycznym, zainicjowana przez prof. dr hab. Brunona Hołysta i prof. dr hab. Huberta
Kołeckiego. Dotychczas w Polsce nie ukazał się żaden kompleksowy zbiór danych o pracach
z zakresu kryminalistyki, a i na świecie tego rodzaju publikacje należą do wyjątków. Niniejszy tom
bibliografii obejmuje prace kryminalistyków polskich z dziedziny kryminalistyki i nauk
pokrewnych oraz tłumaczenia opublikowane w latach 1980÷1989. Jest to jedna z pięciu
planowanych części bibliografii, na którą składa się łącznie 5 tomów obejmujących kolejno lata:
1918÷1959 (tom I), 1960÷1979 (tom II), 1980÷1989 (tom III), 1990÷2000 (tom IV), 2001÷2008
(tom V).
Zrąb główny zbioru został uporządkowany w układzie systematycznym, w którym
wyodrębniono pięć działów głównych. W ramach poszczególnych działów zastosowano drugi,
trzeci i niekiedy czwarty stopień szczegółowości. Kryteria wyodrębnienia działów i poddziałów
stanowiła problematyka opisywanych prac oraz zamierzenie zachowania ciągłości podziału dla
poszczególnych tomów bibliografii.
W obrębie działów i poddziałów materiał został uszeregowany alfabetycznie według
nazwiska autora w przypadku druków zwartych lub według tytułów w przypadku prac zbiorowych
i artykułów opublikowanych w czasopismach. Opisy mają numerację ciągłą w ramach zrębu
głównego Bibliografii.
W opracowaniu zastosowano skrócony opis bibliograficzny oparty o polskie normy.
W przeważającej większości opisy sporządzono z autopsji. Tam gdzie nie było to możliwe za
podstawę opisu przyjęto materiały źródłowe. Tym należy tłumaczyć fakt, że niekiedy brakuje
w opisie numerów stron.
W Bibliografii zamieszczono dostępne publikacje bez zamiaru stosowania selekcji
materiału. Została rozpisana zawartość czasopism kryminalistycznych, które ukazywały się
w okresie objętym niniejszym tomem bibliografii. Rozpisano też dostępne materiały ze zjazdów,
sympozjów, konferencji i innych imprez kryminalistycznych (niestety z braku opublikowania lub
możliwości dotarcia nie zawsze są one kompletne).
W okresie obejmującym niniejszy tom znaczną część literatury stanowiły tłumaczenia
i przekłady, którymi posiłkowała się nauka i praktyka kryminalistyczna w Polsce, a zatem celowe
wydało się umieszczenie tych materiałów w bibliografii kryminalistyki polskiej. Publikacje typu
podręczniki, skrypty, prace zbiorowe prezentowane są w postaci jednego opisu (bez rozpisywania

zawartości) pod nazwiskiem autora, w przypadku prac autorskich, bądź też pod tytułem,
w przypadku prac zbiorowych. Recenzje zostały opisane pod nazwiskami autorów dzieł
recenzowanych, a w przypadku prac zbiorowych pod tytułem.
Zrezygnowano z umieszczania odsyłaczy cyfrowych na końcu działów i poddziałów na
rzecz bardzo szczegółowego indeksu przedmiotowego. Znaczna część prac zamieszczonych
w bibliografii ma bowiem charakter „wielotematyczny" i konsekwentne uwzględnienie ich
wzajemnych powiązań pomiędzy działami spowodowałoby zbyt duże ilości przywoływanych
pozycji (odsyłaczy cyfrowych), co w efekcie dałoby niepraktyczną i mało przydatną informację
z punktu widzenia użytkownika.
Bibliografia zaopatrzona jest w indeksy: autorski, przedmiotowy, tytułowy oraz spisy
pomocnicze: spis uwzględnionych czasopism i skróty ich tytułów oraz wykaz skrótów.
Indeks autorski wykazuje w kolejności alfabetycznej nazwiska (kryptonimy, pseudonimy)
autorów, redaktorów, tłumaczy, współpracowników.
Indeks przedmiotowy zawiera hasła przedmiotowe (temat i określniki) odzwierciedlające
treść dokumentu oraz wskaźnik cyfrowy pod którym dokument opisany jest w zrębie głównym.
Temat hasła podany jest w mianowniku liczby pojedynczej (z nielicznymi odstępstwami od
przyjętej zasady). Jak już zostało wspomniane indeks przedmiotowy opracowano dość
szczegółowo. Myśl przewodnią stanowiła idea możliwie pełnego odzwierciedlenia treści publikacji
oraz dotarcia do niej z różnych punktów widzenia. Tematy haseł to słowa kluczowe dla danego
opracowania opatrzone określnikami informującymi o aspekcie ujęcia zagadnienia. Jednakże mimo
starań nie udało się zastosować pełnej konsekwencji w logicznym powiązaniu haseł. Dlatego też
szukając np. opinii pismoznawcy należy także sprawdzić takie hasła bliskoznaczne, jak: ekspertyza,
opiniowanie, biegły, pismo ręczne. Dla oszczędności miejsca zrezygnowano z tematu
„przestępstwo" dla każdego rodzaju przestępstwa i np. „przestępstwo niegospodarności” jest pod
hasłem „niegospodarność”, ale „przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu” jest zamieszczone pod
tak samo brzmiącym hasłem.
Indeks tytułowy obejmuje tytuły uwzględnionych prac uszeregowane w porządku
alfabetycznym.
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