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Z wielką radością i niekłamaną dumą oddajemy do Waszych rąk ostatnie dwa 

tomy Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej wydane łącznie (tom I obejmujący publi-
kacje do roku 1959 i tom II obejmujący publikacje z lat 1960-1979). 

Niniejszy tom bibliografii był najtrudniejszy do opracowania, zwłaszcza pod 
względem doboru materiału. Z jednej strony chcieliśmy odwołać się do najstarszych 
publikacji, zarysowując genezę polskiej kryminalistyki jako nauki praktycznie stoso-
wanej, a z drugiej strony towarzyszyło nam przekonanie, że dostęp do tych publikacji 
jest bardzo ograniczony, a ich wartość merytoryczna w znacznym stopniu zdewalu-
owała się w kontekście dynamicznego rozwoju nowych gałęzi kryminalistyki. Nato-
miast posiadają one olbrzymią wartość historyczną, którą z biegiem lat będzie coraz 
trudniej odtworzyć. Ze względu na okres, w jakim publikowano zawarte w tych to-
mach prace, relatywnie wiele pozycji bibliograficznych dotyczy medycyny sądowej, 
która, jak wiadomo, kładła podwaliny pod naukową kryminalistykę u zarania jej po-
wstawania. Znalazły się tutaj więc m.in. wczesne publikacje stanowiące tłumaczenia 
z literatury europejskiej, a wśród nich najstarsza pozycja zawarta w Bibliografii - wy-
dany w 1811 r. przekład J. P. Brinckmanna pt.: „Wykaz prawideł podług których przy 
sądowych obdukcyach medycy lub chirurgowie tak zwane visa reperta spisywać 
i sporządzać mogą”. Praca ta stanowi więc granicę, która wytycza dolne ramy czasowe 
całej bibliografii. Nie zdradzimy tajemnicy, jeśli wspomnimy, że pierwotnie taka gra-
nica miała być przesunięta na czas znacznie późniejszy (we wczesnych planach wy-
dawniczych miały to być pozycje wydane od roku 1918), jednak bogactwo i wartość 



wcześniejszych publikacji skłoniły nas do rozszerzenia listy włączonych do Bibliogra-
fii opracowań. Do znaczących pozycji odnotowanych w tomach I i II należą także pra-
ce wydane już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdyż zarówno powstanie 
Policji Państwowej, jak i nieskrępowany rozwój kryminalistyki w tworzącym się pań-
stwie sprzyjały prowadzeniu badań i publikowaniu opracowań kryminalistycznych. 
Wtedy też powstawały publikacje dotyczące wyłaniających się właśnie nowych rodza-
jów badań kryminalistycznych, takich jak daktyloskopia, ekspertyza pisma i broni pal-
nej, fizykochemia, toksykologia. Ten silny trend, przejawiający się zwiększaniem się 
liczby publikacji towarzyszący rozwojowi badań kryminalistycznych, można obser-
wować w następnych dziesięcioleciach objętych pierwszymi tomami Bibliografii.  

Przy projektowaniu takiej nietypowej kolejności tomów wychodziliśmy 
z założenia, że ze względu na niezwykle dynamiczny rozwój nauki i praktyki krymina-
listycznej w ostatnich dziesięcioleciach, starsze publikacje, zwłaszcza te, które miały 
się znaleźć w dwóch pierwszych tomach, mają współcześnie walor bardziej historycz-
ny, co jednak nie znaczy, że nie są wartościowe i nie powinny być znane osobom wy-
korzystującym wiedzę kryminalistyczną w swojej pracy zawodowej, działalności na-
ukowej bądź po prostu interesującym się tą dyscypliną. Przeciwnie, wszystkie publika-
cje i opracowania, zarówno te starsze, jak i nowsze, mają duży walor poznawczy i mo-
gą być pomocne także dzisiaj w poznawaniu tajników tej jakże fascynującej dziedziny.  
Wzorem pozostałych tomów zastosowano taki sam układ systematyczny, w którym 
podstawowym kryterium doboru materiału jest treść dokumentu i jego ujęcie. Układ 
ten w sposób logiczny porządkuje zebrany materiał w ramach 5 działów głównych 
(nadrzędnych), które z kolei są podzielone na poddziały drugiego i trzeciego stopnia, 
a w miarę potrzeby zastosowano dalsze stopniowanie (np. 2.2.5.1. badanie pisma ręcz-
nego). Rozbudowa poszczególnych działów uzależniona jest od ilości zgromadzonego 
materiału. W obrębie działów i poddziałów zastosowano szeregowanie alfabetyczne 
(według tytułu dzieła bądź autora). Kierując się tymi założeniami, w T. 1 zlikwidowa-
no niektóre poddziały, gdyż nie wszystkie rodzaje przestępczości występowały w tym 
czasie. Zrezygnowano z takich poddziałów jak np. badania wariograficzne. kradzieże 
samochodów, przestępczość ekologiczna, przestępczość komputerowa. W T. 2 nato-
miast udało się utrzymać dotychczasową strukturę działów. 

Opisy bibliograficzne zostały sporządzone w zdecydowanej większości 
z autopsji oraz częściowo ze źródeł wtórnych. Korzystano z zasobów bibliotecznych, 
zarówno bibliotek policyjnych, jak i bibliotek centralnych, szczególnie Biblioteki Na-
rodowej i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Sporą część materiałów otrzymali-
śmy od samych autorów za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Kryminalistyczne-
go, za co w tym miejscu należą się serdeczne podziękowania. Dostępność do źródeł 
miała duży wpływ na opis bibliograficzny. Opisy bibliograficzne sporządzone z autop-
sji opracowane zostały według drugiego (bądź nawet trzeciego) stopnia szczegółowo-
ści, natomiast w przypadku źródeł pochodnych najczęściej stosowano opis skrócony.  
W doborze materiału do bibliografii zastosowano selekcję. Najostrzejszej selekcji zo-
stały poddane wydawnictwa o charakterze typowo prawniczym, które rejestruje Polska 



Bibliografia Prawnicza (PAN, 1965-2017), dotyczące Służby Bezpieczeństwa, dziejów 
organów bezpieczeństwa i porządku publicznego na ziemiach polskich, formacji mili-
cyjnych nie związanych bezpośrednio z kryminalistyką (np. służb logistycznych, pa-
trolowych, interwencyjnych, polityczno-wychowawczych). Wyselekcjonowano wy-
dawnictwa o charakterze publicystycznym oraz wykraczające poza profil bibliografii. 
Zrezygnowano także z rejestrowania różnego rodzaju kodeksów, w tym również kar-
nych i ich nowelizacji. Niniejsza Bibliografia rejestruje różne formy wydawnicze, po-
cząwszy od wydawnictw zwartych (książek, monografii, bibliografii, podręczników, 
albumów) poprzez artykuły, materiały konferencyjne (referaty), rozdziały w wydaw-
nictwach zbiorowych, recenzje, polemiki, a skończywszy na przeglądach zagranicz-
nych czasopism, wywiadach, wspomnieniach, przekładach itp. W dziale 1.1.3. Czaso-
pisma kryminalistyczne, znajdują się niektóre tytuły czasopism, które obejmują swym 
zasięgiem chronologicznym zarówno T. 1, jak i T. 2 np. „Problemy Kryminalistyki” 
wychodzące od 1955 r. do chwili obecnej. W celu uniknięcia podwójnej rejestracji kie-
rowano się datą powstania czasopisma, stąd w przypadku „Problemów Kryminalisty-
ki” zostały zarejestrowane w T. 1. Pod względem zasięgu terytorialnego Bibliografia 
zawiera piśmiennictwo polskie wydane na terytorium Polski oraz prace autorów pol-
skich wydane za granicą (polonica zagraniczne). Przy opracowaniu Bibliografii za-
chowano te same normy bibliograficzne i zasady opisu, co w tomach wcześniej wyda-
nych. Wykorzystano podstawowe normy bibliograficzne takie jak: PN-ISO-690-2002, 
PN-ISO 2:1999, PN-82/N-01152.01, PN-N-01152.2, PN-85/N-01158, 
PN-N-01201:1983, PN-N-01201:1983.  
Opis artykułów rozpoczyna wyróżniony graficznie pierwszy wyraz tytułu (w następnej 
kolejności występuje podtytuł, autor i cytata wydawnicza). Opis recenzji umieszczony 
jest pod opisem skróconym dzieła recenzowanego, zawierając nazwisko i imię recen-
zenta, tytuł i dane bibliograficzne niezbędne do identyfikacji publikacji, w której jest 
zamieszczona recenzja. Opis wydawnictwa zwartego (książki) rozpoczyna się od na-
zwiska i imienia (imion) autora ze strony tytułowej dzieła i jest wyróżniony graficznie 
wytłuszczonym drukiem. W przypadku, gdy jest kilku autorów danej książki, to w opi-
sie zrębu głównego występuje pierwszy autor, a pozostali autorzy występują po tytule 
(w tzw. drugiej strefie odpowiedzialności). Prace zbiorowe, redakcyjne, teksty prawne 
są opatrzone hasłem, którego funkcję przyjmuje pierwszy wyraz tytułu, wyróżniony 
tłustym drukiem. Materiały z konferencji, kongresów, sympozjów, sesji naukowych, 
zjazdów, ważnych spotkań roboczych bądź okolicznościowych opublikowane są pod 
tytułem publikacji. W celu łatwiejszego dotarcia do ważnych z punktu widzenia kry-
minalistyki konferencji utworzono dodatkowo hasło przedmiotowe, zawierające nazwę 
własną konferencji, po której w nawiasie okrągłym podana jest cyfra arabska oznacza-
jąca kolejność spotkania, a następnie rok i miejsce odbycia konferencji, np. Kongres 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania z 
Przestępcami (5, 1975, Genewa) lub Zjazd Polskich Medyków Sądowych (3, 1965, 
Wrocław). Niniejsza Bibliografia została zaopatrzona w indeks autorski i przedmioto-
wy oraz odsyłacze, które mają na celu ułatwienie dostępu do poszukiwanego materia-
łu. Indeks autorski obejmuje w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona autorów, 
współautorów, redaktorów, tłumaczy, recenzentów, autorów przedmowy, prowadzą-
cych rozmowę (wywiad). Z kolei indeks przedmiotowy w porządku alfabetycznym 



prezentuje w jednym miejscu wszystkie ujęcia przedmiotu wynikające z treści doku-
mentu. Hasło przedmiotowe uzupełnione jest określnikiem, który pozwala na bliższe 
sprecyzowanie ujęcia przedmiotu, np. Psy policyjne - tresura; Badania wariograficzne - 
urządzenia; Kryminalistyka - metody. Uzupełnieniem wymienionych indeksów są od-
syłacze, które znajdują się na końcu działów bądź poddziałów i odsyłają do numeru 
bieżącego danej pozycji bibliograficznej w zrębie głównym.  
Integralną częścią Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej oprócz indeksów i odsyła-
czy, są spisy pomocnicze, do których należy przedmowa, wstęp, wykaz skrótów oraz 
wykaz czasopism wykorzystanych w Bibliografii. 
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