TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE PRAWNICZE
Pod pojęciem bibliografii najczęściej rozumie się "uporządkowany spis (wykaz, zestawienie)
dokumentów, dobranych według pewnych kryteriów, spełniający określone zadania
informacyjne" (Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa ..., s. 22). Ze względu na zakres
treściowy bibliografie dzieli się na:
•

•

ogólne (o pełnym zakresie i zasięgu). Zalicza się do nich m.in. Bibliografię polską
Estreicherów, rejestrującą druki polskie od XVI do końca XIX wieku oraz
jej kontynuację Bibliografię polską 1901-1939, pod red. J. Wilgat, której druk
rozpoczęto w 1986 r.;
specjalne (mają zakres ograniczony do pewnych dyscyplin naukowych
lub poszczególnych zagadnień). Do nich zalicza się bibliografie m.in. prawnicze (np.
Polską bibliografię penitencjarną. T. 1 : 1795-1962, T. 2 : 1963-1969,Warszawa 19631972.

Ze względu na zasięg chronologiczny rozróżnia się następujące bibliografie:
•

•

retrospektywne - notujące wydawnictwa z pewnych zamkniętych okresów, np. Z.
Siwik, Bibliografia prawa o wykroczeniach 194-1974 (Literatura i orzecznictwo).
Warszawa 1977;
bieżące - rejestrujące na bieżąco współczesne piśmiennictwo w określonych
odcinkach czasowych (tydzień, miesiąc, kwartał, rok), np. Przewodnik
Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości Czasopism, Polska Bibliografia Prawnicza.

Do bibliografii dołączone są z reguły indeksy alfabetyczne, a niektóre z nich mają skorowidze
rzeczowe, ułatwiające poszukiwanie informacji. Przed przystąpieniem do szukania literatury
warto sprawdzić, czy bibliografia ma indeks rzeczowy, gdzie pod określonym hasłem są
wymienione wszystkie pozycje dotyczące danego tematu.
Do najczęściej wykorzystywanych przez studentów prawa i administracji bibliografii należą:
•

•

Z. Trybulski, Bibliografia prawa i postępowania cywilnego. Literatura i orzecznictwo.
T. l: 1945-1960,T. 2: 1961-1964, T. 3: 1965-1969, T. 4: 1970-1975, T. 5: 1976-1981,
Warszawa 1962-1987; t. VI (1982-1986) i VII (1987-1990) opracowali: A. Gola i T.
Żyznowski
J. Najgebauer, F. Prusak, Bibliografia prawa i postępowania karnego. Literatura
i orzecznictwo. T. I : 1944-1964, T. 2 : 196-1969, T. 3: 197-1974, T. 4 : 19751979,Warszawa 1969-1983 (ostatni tom opracowali Feliks i Krystyna Prusakowie).

Zaletą tych bibliografii jest to, iż obok literatury zawierają orzecznictwo oraz krótkie
informacje (adnotacje) na temat poszczególnych pozycji. Ponadto zaopatrzone są w indeksy
rzeczowe. Natomiast wadą jest to, że ukazują się ze znacznym opóźnieniem. Obecnie
zapowiadane są następne tomy tych bibliografii.
W każdym zeszycie "Państwa i Prawa" jest wydawana na bieżąco Polska bibliografia
prawnicza, która stara się dostarczać w miarę pełną informację na temat piśmiennictwa
prawniczego. Z książek popularyzatorskich notuje tylko najważniejsze. Oprócz typowo
prawniczej literatury uwzględnia również pozycje należące do piśmiennictwa z dziedzin
związanych z prawem (np. historia, nauki penalne itp.). Bibliografia, która dociera

do czytelnika z 2-3-miesięcznym opóźnieniem, podzielona jest na kilka głównych działów
(np. prawo administracyjne, prawo państwowe, prawo i proces cywilny).
Instytut Nauk Prawnych PAN wydaje od 1978 r. rocznik Polskiej Bibliografii Prawniczej,
który opiera się na materiałach zamieszczanych w bibliografii "Państwa i Prawa". Bibliografia ta ukazuje się już od 1962 r., ale wcześniej obejmowała dłuższe okresy.
Klasyfikacja systematyczna z działami i poddziałami powoduje, iż w miarę rozwoju prawa
można dodawać nowe poddziały (np. ostatnio ujęto osobno samorząd terytorialny, symbol
działu 10.2.03). Zamieszczone są również indeksy autorów. Równolegle Instytut Nauk
Prawnych PAN wydaje bibliografię prawnicze w formie komputerowej bazy danych (zob.
Bazy danych). Mankamentem książkowej Bibliografii jest brak skorowidzów rzeczowych,
ale już w bazie komputerowej występują deskryptory, które ułatwiają poszukiwanie.
Studenci w poszukiwaniu literatury sięgają również po tygodnik Przewodnik Bibliograficzny.
Urzędowy wykaz druków, który rejestruje samoistne wydawnictwa polskie. Opis jest pełny,
zaopatrzony w symbole cyfrowe i hasłowe UKD [Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna].
Ma układ działowy. Piśmiennictwo prawnicze zamieszczone jest w Dziale III Nauki
Społeczne. Prawo. Administracja (prawo - 34, administracja publiczna, gospodarka
komunalna - 351-354). Niestety, niektóre opisy umieszczone są ze znacznym opóźnieniem nawet dwuletnim.
•

•

Miesięcznik "Bibliografia Zawartości Czasopism" rejestruje w układzie
systematycznym zawartość czasopism: artykuły, recenzje, polemiki itp. Uwzględnia
około 1000 czasopism. Dział IX zawiera literaturę dotyczącą państwa i prawa, dział
VIII - finansów, natomiast dział VII - zabezpieczenia społecznego.
Kwartalnik "Studia Europejskie" wydawane przez Centrum Europejskie UW zawiera
bibliografię dotyczącą integracji europejskiej.

Dla studentów sięgających do starszego piśmiennictwa prawniczego pomocne będą
następujące bibliografie:
•
•
•
•

A. Suligowski, Bibliografia prawnicza polska XIX i XX wieku, Warszawa 1911;
F. Longchamps de Berier, Polska bibliografia prawnicza 1911-1912, Rejestr
alfabetyczny, Lwów 1916;
S. Łoza, Hoesicka bibliografia prawnicza polska 1918-1928, Warszawa 1930;
A. Miller, Bibliografia prawnicza za okres pięcioletni 1930-1934, Warszawa 193 5.

Na bieżąco w okresie międzywojennym wydawano:
•
•
•

bibliografię prawniczą w "Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym"
w latach 1921-1939;
Hoesicka bibliografię prawniczą. Kwartalnik poświęcony rejestracji polskiego
piśmiennictwa prawniczego pod red. A. Millera, R. 1-8, 1930-1937;
bibliografię prawniczą w czasopismach prawniczych.

Historycy prawa chętnie zaglądają do:
•

K. Koranyi, Bibliografia historycznoprawna za lata 192-1936, T. 1-2, Lwów 19381939;

•
•

K. Koranyi, J. Koranyiowa, Bibliografia historycznoprawna za lata 1937-1947, Toruń
1959;
J. Sawicki, Materiały do polskiej bibliografii historycznoprawnej za 1944-1953,
"Czasopismo Prawno-Historyczne" 1954, T. 6.

W "Czasopiśmie Prawno-Historycznym" od lat pięćdziesiątych ukazuje się na bieżąco
bibliografia historyczno-prawna.
Z innych bibliografii, które zajmują się dziedzinami prawa, można wymienić bibliografie
wąskospecjalistyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E. Janiszewska-Talago, Polska bibliografia penitencjarna, T. l : 1795-1962, T. 2:
1963-1969;
Z. Czaykowska, Bibliografia historii adwokatury polskiej 1901-1918, Warszawa 1968;
Bibliografia adwokatury polskiej 1945-1960, Warszawa 1961;
Prawa i wolności obywatelskie. Bibliografia w wyborze, Warszawa 1989;
Bibliografia nauk administracyjnych (pozycje wybrane) 1980-1988, red. M. Jełowicki,
Warszawa 1989;
Psychiatria i psychologia sądowa. Bibliografia polska 1945-1975, red. B. Hołyst,
Warszawa 1980;
Bibliografia artykułów dotyczących bankowości polskiej, Cz. I: 1945-1956, Warszawa
1992;
Bibliografia
wybranych
zagranicznych
publikacji
kryminologicznych,
kryminalistycznych i penitencjarnych, red. B. Hołyst, z. 1-16;
Bibliografia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, T. 1: 1975-1979, Warszawa
1983;
J. Ziewiński, Wojskowe prawo karne. Bibliografia. 1943-1975, Warszawa 1976.

Dużą pomocą w poszukiwaniu w tradycyjny sposób aktów prawnych jest Skorowidz
przepisów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 19181998, wydawany przez Urząd Rady Ministrów. Natomiast firma LEX przygotowuje
Skorowidz obowiązujących aktów prawnych (ostatni jest według stanu na dzień 1 I 2006 r.).
Oprócz
wykazu
aktów
odzwierciedla
on ich
wzajemne
powiązania.
Od niedawna ukazuje się również Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych Unii
Europejskiej, wydawany przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

TRADYCYJNE BIBLIOGRAFIE EKONOMICZNE
Podstawową pomocą dla studentów ekonomii jest "Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa
Ekonomicznego";, który ukazuje się od 1946 r. (pierwotnie jako "Przegląd Bibliograficzny
Czasopism
Gospodarczych
i Społeczno-Gospodarczych
wychodzących
na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, od 1949 "Przegląd Bibliograficzny Wydawnictw Gospodarczych",
od 1954 r. obowiązuje obecny tytuł. Najpierw ukazywał się jako dwumiesięcznik, obecnie
kwartalnik.
W czasopismach ekonomicznych często można znaleźć omówienie poszczególnych książek,
czasami szczegółowe recenzje. Kwartalnik "Studia Europejskie" wydawane przez Centrum
Europejskie UW zawiera bibliografię dotyczącą integracji europejskiej.
Studenci w poszukiwaniu literatury sięgają również po tygodnik Przewodnik Bibliograficzny.
Urzędowy wykaz druków, który rejestruje samoistne wydawnictwa polskie. Opis jest pełny,
zaopatrzony w symbole cyfrowe i hasłowe UKD [Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna].
Ma układ działowy. Piśmiennictwo ekonomiczne zamieszczone jest w Dziale III Nauki
Społeczne (Nauki ekonomiczne - 33; Praca - 331, Finanse. Podatki. Bankowość - 336,
Gospodarka. Ekonomiki szczegółowe. Handel - 338/339; Teoria i metodologia nauk
społecznych. Ogólne założenia społeczne. Polityka społeczna - 30, Statystyka. Demografia.
Socjologia - 31,). Niestety, niektóre opisy umieszczone są ze znacznym opóźnieniem, nawet
dwuletnim.
Miesięcznik "Bibliografia Zawartości Czasopism" rejestruje w układzie systematycznym
zawartość czasopism: artykuły, recenzje, polemiki itp. Uwzględnia około 1000 czasopism.
Dział I zawiera literaturę dotyczącą polityki i gospodarki Polski; dział II - polityki
i gospodarki światowej; dział V - socjologii i ekonomii politycznej; dział VI - organizacji,
statystyki, biurowości, rachunkowości, dział VII - finansów, natomiast dział VIII - pracy
i zabezpieczenia społecznego; dział XII - ekonomiki i organizacja przemysłu; dział XIV handlu.
W okresie międzywojennym wydawano na bieżaco wydawano bibliografię ekonomiczną
w "Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym" w latach 1921-1939; Prawo
gospodarcze zob. Bibliografie prawnicze.

