
Projektowanie przestrzeni informacyjnej - 
przykład nowej strony internetowej „Polskiej 

Bibliografii Literackiej”

Karolina Jaworska karolina.jaworska@ibl.waw.pl



„Polska Bibliografia Literacka” dokumentuje teorię i historię 

literatury, literaturę współczesną wraz z życiem literackim, 

twórczość pisarzy (polskich oraz obcych), tematy i motywy 

literackie, czasopiśmiennictwo, beletrystykę, organizację nauki o 

literaturze, dydaktykę literatury, recepcję literatur obcych w Polsce, 

teatr, zagadnienia filmu, radia i telewizji (Biesiada 2004).

O PBL



PBL w liczbach

W latach 1954-2000 (roczniki 1944/1945-1988) ukazywała się jako 

publikacja książkowa. Łącznie jest to ponad 1 800 000 zapisów 

bibliograficznych. 

W 1998 roku przekształciła się w powszechnie dostępną elektroniczną 

bazę danych. Obejmuje roczniki 1988-2003, co daje ponad 600 000 

zapisów bibliograficznych (Jaworska 2018). 



W ramach projektu „Polska Bibliografia Literacka - laboratorium wiedzy 

o współczesnej kulturze polskiej” realizowanego ze środków 

Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki powstaje nowa strona 

internetowa PBL. Partnerem technologicznych projektu jest Poznańskie 

Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

PBL lab



Dotychczasowa strona internetowa PBL

„Polska Bibliografia 

Literacka” funkcjonuje 

jako internetowa baza 

danych od 1998 r. Jest 

dostępna pod adresem: 

http://pbl.ibl.poznan.pl

/dostep/

Materiały własne.

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/


Nowa strona internetowa PBL

Premiera nowej odsłony strony internetowej „Polskiej Bibliografii Literackiej” 

planowana jest na październik 2018 r.

Materiały własne.



Zadania architektów informacji

„Architekci informacji gromadzą różne jednostki informacji i grupują je 

w użyteczne kategorie, przypisują im łatwe do rozpoznania nazwy i 

umieszczają tam, gdzie będą najbardziej przydatne” (E. Reiss 2007).

Celem działań architektów informacji jest wspieranie użyteczności 

informacji.



Architektura informacji składa się z następujących systemów:

● organizacji (podział na kategorie, grupowanie treści)
● etykietowania (ustalenie nazw dla wydzielonych grup treści)
● nawigacji (ustalenie sposobu poruszania się po stronie internetowej, 

przeglądania jej zawartości)
● wyszukiwania (sposób wyszukiwania, wykonywania kwerend)

(Rosenfeld, Morville, Arango 2017, s. 86) 

System organizacji serwisu PBL opiera się na strukturze dziedzin i działów. 

Dla każdego typu działu stworzone zostały reprezentatywne grupy treści, które 
mają układ hierarchiczny (system etykietowania).

Systemy architektury informacji



Nowa strona internetowa PBL nie jest tworzona od podstaw. Dane z 

dotychczasowego serwisu muszą zostać zaimportowane do nowego. 

Mają one ustaloną strukturę i projektując nową odsłonę portalu PBL, 

należało stworzyć taki model danych, do którego będzie można 

dostosować dane z dotychczasowej bazy. 

Nowa strona internetowa PBL



Osoby w PBL

W dotychczasowej bazie danych PBL (a także na stronie internetowej) mamy 4 

kategorie osób. Są to:

1. Twórcy (na stronie internetowej prezentowani jako pisarze) - wszystkie 

nazwiska znajdują się w kartotece twórców.

2. Autorzy - wszystkie nazwiska znajdują się w kartotece autorów.

3. Współtwórcy (np. redaktorzy naukowi, tłumacze, reżyserzy) - wszystkie 

nazwiska znajdują się w kartotece współtwórców.

4. Osoby znalezione w adnotacjach i tytułach - wszystkie nazwiska wpisywane są 

do  indeksu osobowego.

Przykład: Zbigniew Herbert w PBL

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?alfabet=&s=d_biezacy&f=nazwiska&szukaj=herbert+zb&submit.x=0&submit.y=0&literatura=0


Materiały własne.



Schemat działu twórcy w dotychczasowym serwisie PBL

Literatura podmiotowa:

1. Książki twórcy.

2. Wiersze (publikowane w czasopismach).

3. Proza (publikowana w czasopismach).

4. Listy (publikowane w czasopismach).

5. Teksty paraliterackie, np. wypowiedzi, przemówienia (publikowane w 

czasopismach).

6. Adaptacje twórczości, np. adaptacje sceniczne, komiksy (publikowane w 

czasopismach).

7. Twórczość pozaliteracka, np. twórczość plastyczna, muzyczna (publikowana 

w czasopismach).



Literatura  przedmiotowa:

1. Książki o twórcy.

2. Artykuły o twórcy (publikowane w czasopismach).

3. Ikonografia, np. portrety, fotografie (publikowane w czasopismach).

4. Imprezy o twórcy, np. konferencje.

5. Wywiady z twórcą (publikowane w czasopismach).

6. Zgony.

7. Utwory.

8. Kult.

Przykład: Dział Zbigniewa Herberta

Schemat działu twórcy w dotychczasowym serwisie PBL cd.

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=821


Zawartość działu twórcy a zawartość karty autora

Część rekordów pojawia się zarówno w dziale twórcy, jak i na karcie autora (w 

przypadku, gdy twórca i autor to ta sama osoba). Jest to związane z budową 

dotychczasowego formularza, służącego do wprowadzania rekordów do bazy 

danych.

Przykład: Karta Zbigniewa Herberta jako autora

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_autorid=2678


Przykład wypełnionego formularza edycyjnego dotychczasowej bazy PBL

Materiały własne.



Schemat grupowania w dziale osoby w nowym serwisie PBL

Autorstwo:
1. Zapisy, w których dana osoba pojawia się jako autor.
2. Zapisy, w których dana osoba pojawia się jako autor utworu opublikowanego 

w antologii.
3. Zapisy, w których dana osoba pojawia się jako nadawca listu.
4. Zapisy, w których dana osoba pojawia się jako osoba udzielająca wywiadu.
5. Karty utworów z wybranym działem osoby.

Współtwórstwo:
1. Zapisy, w których dana osoba pojawia się jako osoba współtworząca.
2. Zapisy, w których dana osoba pojawia się jako tłumacz utworu w antologii.
3. Zapisy, w których dana osoba pojawia się jako osoba, która przeprowadziła 

wywiad.



Schemat grupowania w dziale osoby w nowym serwisie PBL cd.

Materiały o osobie i jej działalności:

1. Zapisy z wybranym działem osoby, ale w przypadku gdy ta sama osoba nie 

jest autorem materiału ani tłumaczem.

2. Karty wydarzeń z wybranym działem osoby (np. konferencja poświęcona 

twórczości danej osoby).

Udział w wydarzeniach:

1. Karty wydarzeń, na których dana osoba występuje jako organizator, laureat 

lub pojawia się w adnotacji.



Przejawy kultu:
1. Zapisy z wybranym rodzajem zapisu „kult” i działem osoby.
2. Karty instytucji zawierające informację: „instytucja ta jest oznaką kultu tej 

osoby", np. uniwersytety, szkoły i inne instytucje noszące imię danego 
twórcy.

3. Karty wydarzeń z wybranym działem osoby i jej nazwiskiem padającym w 
nazwie wydarzenia, np. przeglądy filmów danego reżysera.

Wzmianki:
1. Zapisy, w których osoba została oznaczona w adnotacji, tytule, dedykacji itp.
2. Karty, w których osoba została oznaczona w adnotacji, tytule, dedykacji itp.
3. Zapisy i karty z wybranym działem osoby oznaczonym jako dział poboczny.

Schemat grupowania w dziale osoby w nowym serwisie PBL cd.



Dlaczego?

● Konieczność wprowadzenia stronicowania wyników.

W dziale twórcy jest bardzo dużo zapisów, które trzeba uszeregować w 
odpowiedniej kolejności, co wymaga od systemu obliczeń. Ponadto 
każde zawężenie wyników za pomocą faset (w dotychczasowym 
serwisie nie ma faset) wymaga kolejnych obliczeń.

● Połączenie kategorii: twórca (na stronie internetowej jako pisarz), 
autor, współtwórca, osoba znaleziona w adnotacjach i tytułach w 
jedną uniwersalną kategorię „osoba” spowodowało konieczność 
wyświetlania we wspólnym dziale typów materiałów, które dotąd 
wyświetlały się w osobnych miejscach.



Co uzyskaliśmy?

W jednym miejscu wyświetla się komplet informacji na temat różnych 
przejawów działalności tej samej osoby.

Dzięki grupowaniu użytkownik może dotrzeć do poszukiwanego rekordu (tutaj 
wystarczyłyby filtry), ale ma również możliwość przeglądania materiałów, które 
są uporządkowane według określonych kryteriów.

Zapisy są pogrupowane i istnieje możliwość zawężenia wyników do określonej 
grupy.

Istnieje możliwość zawężenia wszystkich wyników za pomocą faset.

Osoby, które występowały do tej pory w różnych funkcjach zostały 
zidentyfikowane i utożsamione - w ten sposób eliminujemy możliwość 
popełnienia błędu przez bibliografów wprowadzających materiały do bazy 
danych.
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