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R E C E N Z J E  i O M Ó W I E N I A

Bożena Wasilewska, Warmia i Mazury 1945—1995. Przewodnik biblio
graficzny, Biblioteka Olsztyńska nr 35, Ośrodek Badań Naukowych im. W.
Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996, ss. 233.
Przewodnik, będący wspólną edycją Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

E. Sukertowej-Biedrawiny, Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego 
i Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, przygotowany został 
w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie. Jego autorka — Bożena Wasilewska, już od połowy lat siedemdziesią
tych opracowuje poszczególne roczniki Bibliografii Warmii i Mazur. Jej autorstwa 
jest również publikacja: Warmia i Mazury 1945— 1984. Poradnik bibliograficzny.

Wobec wydanego w 1985 r. poradnika, Warmia i Mazury 1945— 1996. 
Przewodnik bibliograficzny jest wydawnictwem zupełnie nowym i po raz 
pierwszy w swym opisie bibliograficznym dostosowanym do międzynarodowych 
norm. Jest to obszerny wybór materiału bibliograficznego o Warmii i Mazurach 
— zarówno wydawnictw zwartych, jak i ciągłych, zawierających bogaty 
i wartościowy materiał o regionie. W publikacji pominięto drobne pozycje
0 małej wartości poznawczej oraz fragmenty wydawnictw, których przedmiotem 
jest większy zakres terytorialny.

Kryteria doboru materiału zgromadzonego w przewodniku podporząd
kowane zostały potrzebom bardzo szerokiego kręgu odbiorców — od miłoś
ników historii regionu, poprzez nauczycieli, młodzież szkolną, studentów, 
publicystów, bibliotekarzy, do naukowców. W związku z tym publikacja 
obejmuje zarówno beletrystykę, wydawnictwa popularne, popularno-naukowe, 
jak naukowe i źródłowe. Jej zakres tematyczny potraktowany jest bardzo 
szeroko, tak by zarysować jak najbardziej wszechstronny obraz regionu.

Zasięg terytorialny przewodnika obejmuje dla zagadnień historycznych 
granice Warmii i M azur w rozwoju dziejowym do 1945 r. Przedmiotem 
zagadnień współczesnych jest obszar województwa olsztyńskiego w jego powo
jennych granicach administracyjnych.

Całość materiału bibliograficznego podzielono na 15 działów głównych, 
które, w zależności od liczby i różnorodności zarejestrowanych publikacji oraz 
w celu zwiększenia czytelności przewodnika, podzielono na podziały pierwszego
1 drugiego stopnia. W ich obrębie w większości zastosowano układ alfabetyczny 
materiału, a tylko w dwóch poddziałach — układ przedmiotowy.

Korzystanie z przewodnika ułatwiają indeksy: autorski — zawierający 
nazwiska autorów, ilustratorów, opracowujących, przedmówców, redaktorów, 
tłumaczy, wydawców oraz indeks tytułów publikacji.

Zawierający 1669 numerowanych jednostek bibliograficznych przewodnik, 
daje obraz bogatego, o dużej wartości naukowej i edytorskiej, dorobku 
wydawniczego o regionie oraz przybliża i ułatwia jego poznanie wszystkim 
zainteresowanym Warmią i Mazurami.
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