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Polska Bibliografia Kryminalistyczna 2001÷2008. Tom V. jest kolejnym z kolei tomem 

realizowanego konsekwentnie planu założeń redakcyjnych dla całości „Polskiej Bibliografii 
Kryminalistycznej” .  

Zasadniczo nie odbiega od przyjętej konwencji przy tworzeniu tomu III i IV przez ze-
spół redakcyjny. Wszelkie zmiany w doborze materiału narzuca jedynie ciągły rozwój nowych 
form współczesnej przestępczości i metod badawczo-wykrywczych, mieszczących się w sferze 
zainteresowań kryminalistyki i nauk pokrewnych. Narzuca to konieczność rozbudowania dzia-
łów i poddziałów bibliografii w stosunku do publikacji chronologicznie starszych. 
Na podstawie niniejszego tomu wyraźnie także widać, iż dynamicznie przybywa piśmiennic-
twa z tej dziedziny.  

Zrąb główny bibliografii stanowi zbiór opisów bibliograficznych uporządkowanych 
według kryteriów treściowych zarejestrowanych w układzie systematycznym. Schemat układu 
systematycznego, podobnie jak w poprzednich tomach, został stworzony dla potrzeb bibliogra-
fii przez wybitnych naukowców z tej dziedziny. Układ ten porządkuje materiał w ramach okre-
ślonych grup, które tworzą logicznie zbudowany system. Występujące w systemie działy pod-
stawowe (grupy nadrzędne) są podzielone na poddziały drugiego i trzeciego stopnia oraz 
w miarę potrzeby dalszego stopnia. Rozbudowa poszczególnych działów uzależniona jest od 
ilości zgromadzonego materiału. Kolejność działów i poddziałów jest wynikiem logicznego 
podziału całej dziedziny kryminalistyki. Poszczególne działy i poddziały oznaczone są arab-
skimi symbolami cyfrowymi z zachowaniem hierarchii ważności. Poddziały drugiego stopnia 
oznaczone są symbolami dwucyfrowymi, trzeciego stopnia - trzycyfrowymi itd. W obrębie 
działów i poddziałów zastosowano szeregowanie alfabetyczne.  

Opisy bibliograficzne zostały sporządzone w przeważającej części z autopsji. Groma-
dząc materiały do Bibliografii korzystano z zasobów bibliotecznych zarówno bibliotek policyj-
nych jak i krajowych bibliotek centralnych. Bardzo przydatna była również pomoc Polskiego 
Towarzystwa Kryminalistycznego i jego oddziałów terenowych. Bezpośredni dostęp do pi-
śmiennictwa miał swój wpływ na opis bibliograficzny, zwłaszcza w przypadku książek.  

Opisy bibliograficzne książek sporządzone z autopsji opracowane zostały według dru-
giego (bądź nawet trzeciego) stopnia szczegółowości, a w przypadku źródeł pochodnych zasto-



sowano opis skrócony (najczęściej brakuje lokalizacji stron).  
W doborze materiału do bibliografii zastosowano umiarkowaną selekcję. Starano się 

uwzględniać wszystkie tytuły czasopism związane ściśle z kryminalistyką rozpisując ich całą 
zawartość. Natomiast tytuły czasopism o charakterze bardziej ogólnym uwzględniono w wybo-
rze stosując większą selekcję (dotyczy to w dużej mierze czasopism prawniczych). Przy selek-
cji materiału kierowano się także aspektami naukowymi oraz ilością piśmiennictwa na dany 
temat (w przypadku dużej ilości stosowano ostrzejszą selekcję). Priorytet zachowują opraco-
wania innowacyjne. W Bibliografii zamieszczono także nieliczne materiały o charakterze pu-
blicystycznym wychodząc z założenia, iż posiadają one wartość poznawczą i są często cennym 
uzupełnieniem podziałów, gdzie było utrudnione dotarcie do źródeł naukowych.  

Bibliografia rejestruje różne formy wydawnicze, począwszy od książek (monografie, 
bibliografie, podręczniki, albumy ...) poprzez artykuły, materiały konferencyjne, rozdziały 
w wydawnictwach zbiorowych, recenzje, polemiki, przeglądy zagranicznych czasopism, kro-
niki, artykuły jubileuszowe ... . 

Pod względem zasięgu terytorialnego Bibliografia zawiera piśmiennictwo opublikowa-
ne na terytorium Polski oraz prace autorów polskich wydane w oryginale lub w tłumaczeniu za 
granicą (polonica zagraniczne).  

W Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej 2001-2008 występuje kilka rodzajów opisów 
bibliograficznych odpowiadających różnym typom publikacji. Przy opracowaniu oparto się na 
najnowszych normach bibliograficznych: PN-ISO-690-2002, PN-IS 2:1999, PN-82/N-
01152.01, PN-N-01152.2, PN-85/N-01158, PN-N-01201:1983.  

Tytuły czasopism zostały podane w pełnym brzmieniu, dużymi literami. W przypadku 
publikacji obcojęzycznych zachowano oryginalną pisownię tytułów i oznaczeń odpowiedzial-
ności, a w przypadku słowiańskich alfabetów cyrylickich zasady transliteracji zgodne z normą 
PN-N-0120l:1983. Opis artykułu rozpoczyna wyróżniony graficznie pierwszy wyraz tytułu 
(następnie podtytuł, autor i cytata wydawnicza). Informacje o polemikach, omówieniach, uzu-
pełnieniach, recenzjach znajdują się na końcu, po opisie zasadniczym, podane mniejszym dru-
kiem. Opisy artykułów recenzowanych zawierają w pierwszej kolejności skrócony opis dzieła 
recenzowanego, a następnie nazwisko i imię recenzenta, tytuł i dane bibliograficzne niezbędne 
do identyfikacji umieszczonej recenzji.  

Opis książek rozpoczyna się od autora ze strony tytułowej dzieła i jest wyróżniony 
graficznie wytłuszczonym drukiem. Według najnowszych norm bibliograficznych w haśle au-
torskim występuje tylko 1 autor. Książki kilku autorów uwzględniają w opisie zrębu głównego 
nazwisko pierwszego autora, a pozostali autorzy występują po tytule dzieła (w tzw. drugiej 
strefie odpowiedzialności). Prace zbiorowe, redakcyjne, teksty prawne są opatrzone hasłem, 
którego funkcję przejmuje pierwszy wyraz tytułu i jest oczywiście wyróżniony graficznie.  

Materiały z konferencji, kongresów, sesji, sympozjów, zjazdów, ważnych spotkań ro-
boczych, wystaw, targów, mistrzostw, konkursów opublikowane są pod własnym tytułem. Na-
zwy własne konferencji np. Europejska Konferencja Kynologiczna Grupy Roboczej działającej 
w ramach Interpolu (4; 12-15.04·2005; Budapeszt, Węgry) traktowane są jako hasło przedmioto-
we. Po nazwie konferencji podana jest w nawiasie okrągłym arabska cyfra oznaczająca kolej-
ność spotkania, a następnie data i miejsce odbycia konferencji. W bibliografii został utworzony 
dział (1.2.4) poświęcony konferencjom, zjazdom, sympozjom, kongresom ... , lecz z uwagi na 
bardzo liczne publikacje na ten temat materiały konferencyjne najczęściej zostały przypisane 
do innych działów, z uwagi na swoją tematykę, gdzie znacznie wzbogaciły wielokroć skromny 
materiał źródłowy. Użytkownik zainteresowany wyłącznie konferencjami może je bez trudu 
odnaleźć w indeksie przedmiotowym.  

Bibliografia została zaopatrzona w indeks autorski i przedmiotowy oraz odsyłacze. In-
deks autorski obejmuje w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona autorów, współautorów, 
redaktorów, tłumaczy, recenzentów, autorów przedmowy, prowadzących rozmowę (wywiad) 
... . 

Indeks przedmiotowy w porządku alfabetycznym prezentuje w jednym miejscu 



wszystkie ujęcia przedmiotu wynikające z treści dokumentu, oprócz głównego wyrazu tytułu 
(tematu) hasło przedmiotowe obejmuje nazwy ciał zbiorowych, imprez (np. konferencji), or-
ganizacji. Hasło przedmiotowe zostało uzupełnione tzw. określnikiem, który pozwala nam na 
bliższe sprecyzowanie ujęcia przedmiotu np. Korupcja - zwalczanie - metody - Stany Zjedno-
czone.  

Uzupełnieniem wymienionych indeksów są odsyłacze, które są umieszczone na końcu 
działów i poddziałów i odsyłają do numeru bieżącego danej pozycji bibliograficznej w zrębie 
głównym.  

Integralną częścią Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej 2001-2008 oprócz indeksów  
i odsyłaczy są spisy pomocnicze, do których należy przedmowa, wstęp, wykaz skrótów, spis cza-
sopism uwzględnionych w bibliografii oraz użyte skróty ich tytułów.  
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