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Polska Bibliografia Kryminalistyczna 1990-2000 jest bibliografią specjalną rozpoczynającą cykl uzupełnień retrospektywnych za minione lata.
Zadaniem tej bibliografii jest dostarczenie informacji o dokumentach piśmienniczych,
ich istnieniu i zawartości treściowej w celu zaspokojenia potrzeb naukowych, dydaktycznych,
praktycznych i popularyzacyjnych z zakresu szeroko rozumianej kryminalistyki.
Zrąb główny bibliografii stanowi zbiór opisów bibliograficznych uporządkowanych według kryteriów treściowych zarejestrowanych w układzie systematycznym. Schemat układu systematycznego opiera się na wiedzy z dziedziny kryminalistyki i nauk pokrewnych, takich jak
kryminologia, medycyna sądowa, prawo karne... . Został on stworzony na potrzeby bibliografii
przez wybitnych naukowców z tej dziedziny. Układ ten porządkuje materiał w ramach określonych grup, które tworzą logicznie zbudowany system. Występujące w systemie działy podstawowe (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 arabskimi symbolami cyfrowymi z zachowaniem hierarchii ważności. Poddziały drugiego stopnia oznaczone są
symbolami dwucyfrowymi, trzeciego stopnia trzycyfrowymi itd. W obrębie działów i poddziałów zastosowano alfabetyczne szeregowanie opisów bibliograficznych.
Opisy bibliograficzne zostały sporządzone w przeważającej części z autopsji. Nie było
to łatwe zadanie, gdyż piśmiennictwo z tego zakresu jest bardzo rozproszone. Na przykład żadna
biblioteka w resorcie MSWiA nie otrzymuje egzemplarza obowiązkowego resortowej produkcji
wydawniczej. Gromadząc materiały do Bibliografii, korzystano z zasobów bibliotecznych zarówno bibliotek policyjnych, jak i krajowych bibliotek centralnych. Bardzo pomocna była również współpraca za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i jego agend
terenowych. Bezpośredni dostęp do piśmiennictwa miał swój wpływ na opis bibliograficzny,
zwłaszcza w przypadku książek.
Opisy bibliograficzne książek sporządzone z autopsji opracowane zostały według drugiego (bądź nawet trzeciego) stopnia szczegółowości, a w przypadku źródeł pochodnych zastosowano opis skrócony.
Pozycje bibliograficzne sporządzone ze źródeł pochodnych zostały oznaczone

„*” (gwiazdką), którą umieszczono zaraz po numerze pozycji bibliograficznej.
W doborze artykułów z poszczególnych czasopism zastosowano umiarkowaną selekcję. Starano się uwzględnić wszystkie tytuły czasopism związane ściśle z kryminalistyką, rozpisując ich całą zawartość. Natomiast tytuły czasopism o charakterze bardziej ogólnym
uwzględniono w wyborze, stosując ostrą selekcję. Przy selekcji kierowano się przede wszystkim aspektami naukowymi, problemowymi oraz wszelkimi innowacjami.
W Bibliografii zamieszczono także nieliczne materiały o charakterze publicystycznym,
wychodząc z założenia, iż posiadają one wartość poznawczą i są często uzupełnieniem poddziałów, które dość często zawierały stosunkowo mało źródeł naukowych.
Bibliografia rejestruje również recenzje, polemiki, przeglądy zagranicznych czasopism,
kroniki, artykuły jubileuszowe ... .
Pod względem zasięgu terytorialnego Bibliografia zawiera piśmiennictwo opublikowane na terytorium Polski oraz prace autorów polskich wydane w oryginale lub w tłumaczeniu za
granicą (polonica zagraniczne).
W Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej występuje kilka rodzajów opisów bibliograficznych odpowiadających różnym typom publikacji. Przy opracowaniu oparto się na najnowszych normach bibliograficznych. Dla opisu bibliograficznego książek zastosowano polską
normę PN-82/N-01152.01, dla opisu artykułów PN-N-01152.2. Skróty wyrazów w opisie bibliograficznym stosowano zgodnie z normą PN-85/N-01158, a zasady transliteracji słowiańskich alfabetów cyrylickich z normą PN-79/N-01201. Zgodnie z cytowanymi normami opis
artykułu rozpoczyna się od tytułu (następnie podtytuł, autor i cytata wydawnicza).
Opis rozpoczyna wyróżniony graficznie pierwszy wyraz tytułu. Informacje o polemikach, omówieniach, uzupełnieniach, recenzjach znajdują się na końcu, po opisie zasadniczym
dzieła recenzowanego.
Opis książek rozpoczyna się od autora (autorów) ze strony tytułowej dzieła i jest wyróżniony graficznie wytłuszczonym drukiem. Zbiory dzieł wielu autorów, np. prace zbiorowe,
redakcyjne, teksty prawne, są opatrzone hasłem, którego funkcję przejmuje pierwszy wyraz
tytułu i jest oczywiście wyróżniony graficznie.
W Bibliografii zastosowano m.in. hasła korporatywne, np. jeżeli artykuł jest na temat
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, to podaje się jego instytucję nadrzędną,
tj. Komendę Główną Policji, wraz z nazwą siedziby w nawiasie. W haśle podawane są zazwyczaj dwa człony hierarchii instytucji: najwyższy i najniższy, chociaż są także nieliczne przypadki zachowania hierarchii trzystopniowej dla lepszego zrozumienia hasła (np. Komenda
Główna Policji (Warszawa). Biuro Kadr i Szkolenia. Centralny Ośrodek Metodyki Szkolenia (Legionowo). Hasła w tej postaci przeszły do indeksu przedmiotowego (nie rozdzielono ich na części
składowe, aby ograniczyć ich ilość uznając, że mają niewielki wpływ na wartość merytoryczną
bibliografii).
Materiały z konferencji, kongresów, sesji, sympozjów, zjazdów, ważnych spotkań roboczych, wystaw, targów, mistrzostw, konkursów opublikowane są pod własnym tytułem (nie
otrzymują hasła korporatywnego). Nazwy własne konferencji, np. Konferencja Toksykologów
Sądowych, traktowane są jako hasło. Po nazwie konferencji podana jest w nawiasie okrągłym
arabska cyfra oznaczająca kolejność spotkania, a następnie data i miejsce odbycia konferencji.
Poszczególne elementy opisu oddzielone są średnikiem. Według najnowszych zaleceń Biblioteki Narodowej obok miejsca w miarę możliwości podano bliższą lokalizację terytorialną np.
Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie), Mińsk (Białoruś) bądź Bonn (Niemcy, Republika Federalna). W podmiotowej bibliografii podjęto pewne próby zaktualizowania lokalizacji, lecz ze
względu na to, iż ostatni podział administracyjny kraju odbył się w 2004 roku, uaktualnienie
całości materiału było praktycznie niemożliwe. W tym miejscu należy się także Czytelnikom
wyjaśnienie co do klasyfikacji materiału obejmującego materiały konferencyjne. W układzie
bibliografii został utworzony dział (1.2.4.) poświęcony konferencjom, zjazdom, sympozjom,

kongresom ..., lecz z uwagi na bardzo liczne publikacje na ten temat materiał ten - bardzo cenny
z punktu widzenia użytkownika - często został przerzucony do innych działów, gdzie bardziej
związany był tematycznie z danym poddziałem i wzbogacił wielekroć skromny materiał źródłowy. Użytkownik zainteresowany wyłącznie konferencjami może je znaleźć w indeksie
przedmiotowym pod nazwą własną konferencji np. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia
Instytutu Nauk Sądowych (9; 23-25.04.1998; Lizbona, Portugalia) bądź Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki ds. Badań Wypadków Drogowych (30-31.05.2000; Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie).
Istnieje także kilka poddziałów, które w swej strukturze zawierają całokształt zagadnień
związanych z daną problematyką, np. w poddziale Wypadki (drogowe, lotnicze, kolejowe, morskie,
przy pracy), tj. 4.4.17., najczęściej reprezentowane wypadki drogowe obejmują także zagadnienia
związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, badaniem przyczyn i okoliczności mających
wpływ na bezpieczną jazdę. Do takich poddziałów należą również: przestępczość zorganizowana
(4.5.18.) czy przestępstwa polityczne, terroryzm (4.5.19.).
Ważnym uzupełnieniem Bibliografii są indeksy: alfabetyczny oraz przedmiotowy. Indeks alfabetyczny wykazuje w kolejności alfabetycznej nazwiska autorów, współpracowników,
recenzentów, tłumaczy, opracowujących, autorów polemik, omówień, wywiadów, tytuły prac
anonimowych i zbiorowych.
Specyfika zagadnień prezentowanych w Bibliografii spowodowała, iż „Słownik języka
haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej” przy tworzeniu indeksu przedmiotowego okazał
się niewystarczający. Autorzy po licznych konsultacjach podjęli się trudnego zadania utworzenia wielu nowych haseł, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych w oparciu o aktualny stan wiedzy i badań z zakresu kryminalistyki. Indeks przedmiotowy w porządku alfabetycznym prezentuje w jednym miejscu wszystkie ujęcia przedmiotu wynikające z treści dokumentu, a rozrzucone w wielu działach i poddziałach. Hasło przedmiotowe zostało uzupełnione tzw. określnikiem,
który pozwala nam na bliższe sprecyzowanie ujęcia przedmiotu, np. papiery wartościowe - fałszerstwo czy polityka kryminalna - metody. Aby nie tworzyć zbyt dużej ilości haseł przedmiotowych, często określnik przyjmuje nazwę zbliżoną np. Materiały wybuchowe - transport - konferencja (mimo, iż jest to kongres lub sympozjum).
Uzupełnienie Polskiej Bibliografii Kryminalistycznej stanowią spisy pomocnicze, do których należy przedmowa, wstęp, wykaz skrótów, spis czasopism uwzględnionych w bibliografii oraz
użyte skróty ich tytułów.
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