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Bibliografia w środowisku cyfrowym

Obecnie zbyt często dyskusję o społecznym, w tym naukowym,
znaczeniu i funkcjonowaniu bibliografii zastępuje dyskusja o – skądinąd
ważnych – kwestiach takich jak na przykład standardy i kompletność
opisu, formaty, typ stosowanego języka informacyjno-
-wyszukiwawczego. Coraz więcej bibliografii jest digitalizowanych lub
pierwotnie tworzonych w środowisku cyfrowym, mimo to dotkliwie
odczuwa się brak integracji tych i innych typów zasobów
elektronicznych. Jak ogarnąć to bogactwo? Co zrobić, żeby na czas
wykorzystać szanse i ominąć zagrożenia? (Woźniak-Kasperek 2014)





Słoweńcy porabscy (słoweńska mniejszość 
narodowa na Węgrzech)



Informacja bibliograficzna

Z jednej strony bibliografie służą celom utylitarnym, umożliwiają lub co
najmniej ułatwiają osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych
publikacji (lub – jak dziś częściej je nazywamy – obiektów informacyjnych),
pośredniczą między informacją o obiekcie a potencjalnym odbiorcą,
użytkownikiem, umożliwiają identyfikację, rozpoznanie obiektu i
zaspokojenie doraźnych potrzeb informacyjnych. Bibliografie mają też inne,
nie mniej ważne, zadanie. Są skarbnicami pamięci, obrazem stanu szeroko
rozumianej kultury w określonym czasie i miejscu, dokumentem, który ma
znamiona dokumentu archiwalnego przeznaczonego do zachowania dla
przyszłych pokoleń. Dziś zbyt często traci się z pola widzenia to zadanie
historyczno-archiwizacyjne, a sprowadza się bibliografię do (bardzo ważnej,
ale nie jedynej czy najważniejszej) roli narzędzia informacyjno-
wyszukiwawczego. (Woźniak-Kasperek 2014)



Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy                  iSybislaw



Funkcja dostępu do pełnego tekstu



Otwarty dostęp do pełnych tekstów



Dostęp do pełnych tekstów (w jednym pliku)



Otwarty dostęp do abstraktów i spisów treści



iSybislaw Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy



Wykorzystanie czy integracja?



Korzyści płynące z integracji zasobów 
wydawnictwa i bazy bibliograficznej

• Pozwala na zwiększenie grona odbiorców informacji slawistycznej;

• Upowszechnianie informacji i wiedzy o grupach znajdujących się na
peryferiach Słowiańszczyzny, np. Łużyczanie, Chorwaci gradiszczańscy,
Chorwaci moliscy, Bułgarzy banaccy, Słoweńcy porabscy. Włączanie
tych tematów do szerszego międzynarodowego dyskursu
społecznego, w tym naukowego.

• Wykorzystanie narzędzi cyfrowych: język słów kluczowych używany do
innych celów niż tworzenie metadanych dokumentów. Umożliwia
pokazanie bogactwa terminologii, rozwoju slawistyki na przestrzeni
dziejów, trendów we współczesnej Słowiańszczyźnie. Tematów i
nurtów związanych z badaniami wszystkich języków słowiańskich.
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