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System Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera (EBBE) -  
tradycja strzeżona w rekordach

Kiedy przez ponad 100 lat Estreicherowie trzech pokoleń opracowywa- 
li naszą Bibliografię Narodową, żaden z nich nie mógł przypuszczać, że po- 
trzebne informacje o polskich drukach można będzie odszukać inaczej niż 
poprzez żmudne i czasochłonne kartkowanie kolejnych stronic w alfabe- 
tycznych i chronologicznych woluminach ich wspólnego dzieła: o drukach 
XIX-wiecznych w prawie 30 tomach (z uwzględnieniem nowego wydania 
Bibliografii XIX stulecia, obejmującego obecnie materiały do początku hasła 
- Kraszewski”), a o starodrukach״  w ponad 20 tomach. Tymczasem dziś nowe 
możliwości daje System Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera (EBBE), 
dostępny pod adresem http://www.estreicher.uj.edu.pl (il. 1) na witrynie inter- 
netowej Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreichera Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (CBBPE UJ)1.

ELEKTRONICZNA BAZA BIBLIOGRAFII ESTREICHERA 
(EBBE)

POWSTAJE W  CENTRUM BADAWCZYM 
BIBLIOGRAFII POLSKIEJ ESTREICHERÓW

Bibliografia XIX wieku

Materiały do uzupełnień 
B ibliografii Estreichera

B ibliografia Polska Spis 
Chronologiczny

Bibliografia Staropolska

Książkowe stronice 
B ibliografii Estreichera

Inne nasze bazy

II. 1. Strona główna

1 W ogólnych partiach dotyczących zawartości, funkcjonowania i użytkowania EBBE ni- 
niejszy szkic odwołuje się niekiedy do informacji zamieszczonych na wspomnianej witrynie. 
Informacje na temat szczegółów technicznych oraz zestawienia statystyczne uzyskano dzięki 
uprzejmości administratorów systemu. Fragmenty poświęcone koncepcji i historii projektu 
z oczywistych względów nawiązują do fundamentalnych w tej kwestii opracowań Jubilata, m.in.: 
W. Wałecki, Z tradycyjną bibliografią Estreicherów idę w wiek XXI, albo jak buduję nowoczesne 
narzędzia bibliograficzne, [w:] idem, W poszukiwaniu straconego dzieła. Studia z  zakresu edy- 
torstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne, Kraków 
s. 241-248; idem, Co z ,(Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia”, t. 21״) 2011  tym ״Estreiche- 
rem"? Odfiszek Karola starszego do plików zawieszonych w cyberprzestrzeni, [w:] ״Bibliografia 
Polska" Estreicherów. Rama wydawnicza, studia i źródła, t. 1, Rama wydawnicza, red. S. Siess- 
-Krzyszkowski, Kraków 2014, s. VII-XI.

http://www.estreicher.uj.edu.pl
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EBBE to system elektroniczny, który obejmuje dwa główne segmenty: 
część staropolską i XIX-wieczną Bibliografii, a każdy z tych zespołów posia- 
da bazę i indeks2. Obie bazy stanowią elektroniczną wersję tradycyjnej, dru- 
kowanej Bibliografii Polskiej, choć wydanie książkowe nadal pozostaje wyda- 
niem pierwotnym, wciąż uzupełnianym o kolejne tomy. Do kontynuowania 
Estreicherowskiego dzieła CBBPE UJ jest upoważnione testamentem ostatniego 
z wydawców Bibliografii Polskiej. Ponadto EBBE to również ״Materiały do uzu- 
pełnień Bibliografii Estreichera”, ״Książkowe stronice Bibliografii Estreichera”, 
 -Inne nasze bazy”. Dla łatwiej״ Bibliografia Polska. Spis Chronologiczny” oraz״
szej orientacji użytkownika zostały one oznaczone różnymi kolorami.

II. 2. Schemat EBBE

2 Użyty w tekście zapis ״Baza” lub ״System”(=EBBE) oznacza cały system elektroniczny baz, 
a ״baza” odnosi się do bazy staropolskiej, XIX-wiecznej lub materiałów do uzupełnień Biblio- 
grafii Polskiej.



Pomysłodawcą i autorem szczegółowej koncepcji funkcjonowania EBBE 
jest prof, dr hab. Wacław Wałecki -  kierownik Centrum od 2004 r. Koncepcja 
ta polega na takim przystosowaniu materiału Bibliografii, aby mógł on funk- 
cjonować w klasycznej elektronicznej bazie danych. Baza jest pomysłem nowa- 
torskim i odpowiedzią na zapotrzebowanie badaczy. Współredaktorem tego 
dzieła jest Stanisław Siess-Krzyszkowski, zaś opracowanie informatyczne nale- 
ży do Mikołaja Michalczyka, Jakuba Kozaka i Tymoteusza Dzienniaka. Prace 
nad Bazą, tak jak powstawanie kolejnych tomów Bibliografii, początkowo były 
sfinansowane przez Uniwersytet Jagielloński, a następnie przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu ״Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki w latach 2012-2016”.

Chociaż jest ona stale tworzona, rozwijana i udoskonalana, już teraz 
stanowi pomocne narzędzie ułatwiające pracę badawczą przede wszystkim 
z dziedziny nauk humanistycznych, a także w ramach badań interdyscypli- 
narnych. Jest narzędziem zapewniającym szybki i łatwy dostęp do potrzeb- 
nych informacji, szczególnie dla literaturoznawców, językoznawców, histo- 
ryków, historyków książki, bibliologów czy bibliografów, i to nie tylko poi- 
skich, ale także ukraińskich, litewskich, białoruskich i rosyjskich (często 
w ramach projektów dotyczących wspólnego dziedzictwa kulturowego na- 
szych narodów). Estreicherom bowiem i ich następcom udało się zgro- 
madzie na kartach Bibliografii bogatą spuściznę piśmienniczą dawnej 
Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlatego też wszelkie spi- 
sy bibliograficzne Litwy, Ukrainy, Białorusi, a w odniesieniu do XIX stulecia 
także Rosji powstają lub są weryfikowane na podstawie polskiej Bibliografii, 
wykorzystywanej on-line w formie Bazy. Również katalogi poloników XVI- 
XIX w., znajdujących się dziś w zbiorach bibliotek, archiwów i muzeów na- 
szych sąsiadów, a także monografie ich dotyczące mogły powstać właśnie 
dzięki EBBE, o czym niejednokrotnie informowali prof. Wałeckiego autorzy, 
wyrażając swoje podziękowanie i uznanie. Można wyliczyć tu m.in. opraco- 
wania litewskie: Pamirstoji mecenatystè. Dovanif. Vïlniaus universiteto biblio- 
tékai knyga. 1792-1832 [Zapomniany mecenat. Księga darów przekazanych 
do Biblioteki Akademickiej Wileńskiej. 1792-1832], red. Arvydas Pacevicius, 
Wilno 2010; Marija Ivanovic, Karina Basiul, XVIII a. Lietuvos knygos lenką 
kalba. Kontrolinis sąrasaś [Książki litewskie XVIII wieku w języku polskim. 
Wykaz kontrolny], Wilno 2015; białoruskie: Larysa Dounar, Khwhoh cnpaea 
y  MincKy (Kauen, XVIII-nauamoK X X  cm.) [Publikacje książkowe w Mińsku 
(koniec XVIII-początek XX st.)], Mińsk 2015; ukraińskie: Hanna Wełykodna, 
IIonbCbKi cmapodpyKU 3 KoneKąiU ynieepcumemcbKoï óióniomeKU. Kamanoz 
[Starodruki polskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Katalog], Odessa
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2012; Ołeksandr Morozow, Cmapodpyicu X V I -  neptuoi nonoeunu XVIII cm. 
3 KoneKufi ״Polonica” 6i6niomeKU HiMuncbKozo depMaenozo ynieepcumemy 
imeni M. Pozom. Kamanoz [Starodruki XVI -  pierwszej połowy XVIII st. Ze 
zbiorów ״Polonica” biblioteki Niżyńskiego Uniwersytetu Państwowego imie- 
nia M. Gogola. Katalog], Niżyn 2010; idem, Cmapodpyicu XVIII -  nonamny 
XIX  cm. 3 KoneKąti «Polonica» óióniomeKU HmuncbKozo depMaenozo 
ynieepcumemy iueni M. Pozom. Kamanoz [Starodruki XVIII -  początku XIX st. 
Ze zbiorów ״Polonica” biblioteki Niżyńskiego Uniwersytetu Państwowego 
imienia M. Gogola. Katalog], Niżyn 2012.

Warto wymienić również inne katalogi i bazy danych, stanowiące waż- 
ne uzupełnienie dla Bibliografii Estreichera, które zostały ujęte w EBBE jako 
 Inne bazy”. Jest to m.in. katalog autorstwa Natalii Szwec Próba rekonstrukcji״
Biblioteki Lwowskiego Kolegium Jezuickiego (1596-1773) czy Katalog starych 
druków Biblioteki Ordynacji Nieświeskiej Radziwiłłów. Druki polskie XVI- 
XVIII w. W drugiej wspomnianej bazie ujawniono aż 142 druki nieznane 
Estreicherowi; aby uzyskać ich wykaz, wystarczy wpisać w pole ״Komentarz” 
frazę ״Estr. brak”).

W swojej pracy do Bazy sięgają także bibliotekarze, zarówno z bibliotek 
polskich, jak i zagranicznych -  posiadających w zbiorach polonika, a rzadko 
mających na półkach komplet Estreicherowskiej Bibliografii (wiele znaczących 
bibliotek czy muzeów regionalnych w ogóle nie posiada nawet jednego tomu). 
Baza pozwala również na identyfikację i weryfikację druków niekompletnych 
i zniszczonych. Oparta na cieszącym się niepodważalnym autorytetem dorob- 
ku kilku pokoleń, staje się wiarygodnym źródłem informacji o konkretnych 
drukach i czasopismach. Nie jest jednak dostępna tylko dla specjalistów -  ze 
względu na jej prostą formę z zawartości Bazy mogą korzystać również zwy- 
czajni użytkownicy Internetu, którzy w ten sposób mogą zetknąć się z naszym 
piśmiennictwem narodowym ujętym w rekordach. W ten sposób Baza pełni 
również pośrednio funkcję edukacyjną i popularyzacyjną.

Krótkie objaśnienia i informacje ułatwiające użytkownikom korzystanie 
z Bazy zostały zamieszczone na witrynie internetowej w zakładce Aktualny stan 
zawartości Bazy i uwagi dla korzystających z EBBE. W przypadku części staro- 
polskiej, oznaczonej kolorem zielonym, możliwe jest przeszukiwanie wszystkich 
25 tomów (w bazie i w indeksie tomy 12-36/1 oraz Dopełnienia, zeszyt 1) -  łącz- 
nie 180 tys. haseł. Część XIX-wieczna, oznaczona kolorem fioletowym, zawiera 
18 tomów reedycji (w bazie i indeksie hasła od A do KOSK) oraz tomy pierw- 
szego wydania (w indeksie hasła KOR — ŻYZŃ) -  łącznie prawie 190 tys. haseł.

Obie bazy (a także baza z materiałami do uzupełnień) dają możliwość 
wyszukiwania danych według różnych kategorii przy wykorzystaniu odpo
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wiednich pól poprzez wpisanie dowolnego ciągu znaków. Pola te są w zasadzie 
identyczne we wszystkich bazach. Wyjątek stanowi jedynie ״Opis / komentarz” 
i ״Lokalizacja”, które w bazie staropolskiej są rozdzielone, zaś w bazie XIX- 
-wiecznej połączone w jedno: ״Opis / komentarz / lokalizacja”.

Uwzględniaj alternacje: ®  słowne O  literowe O  nie uwzględniaj 
 , ; : ! ? . . . .  ( )  [ ]  { } § * /  & f ä Â à A À ם 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = + 1   a à à â ą b B ç Ç Ö C ć c Ć ć d D è é ë ê è ë È ë É E e e f F G g H h
u  i j  J k K L I Ł ł  M m N n fi Ń ń Ö Ö ô ö ö O o ó a P p q Q K r R r R r Ś s S s Ś ś t  T U: ü ü ü û 0 u ù u û v V w W x X Y ÿ  ÿ  ÿ Z z ż ż  Ź ż  Ż p a fl e 

M h k ת h o n c T y  oy x i» i  io a  Dowolny znak Dowolny ciąg znaków 

Nazwisko i imię / hasło: || |

Tytuł: | |

Miejsce wydania: | |

Rok wydania: | |

Opis /  komentarz /  lokalizacja: | |

Informacje dodatkowe: | |

Całość:

Wyszukaj | [ Wyczyść

II. 3. Wyszukiwanie w  bazie XIX stulecia

Nazwisko i imię / hasło -  użytkownik może tu wyszukać nazwiska auto- 
rów oraz osób, których dotyczą druki anonimowe, a także wszelkie ogólne ha- 
sła tematyczne tworzące strukturę Bibliografii (np. ״Architektura”). Wpisując 
na przykład ciąg znaków ״Kościuszk”, otrzymamy hasła: ״Kościuszko Tadeusz 
Andrzej Bonawentura”, ale też ״Kościuszki kopiec”, czasopismo ״Kościuszko”, 
.Kościuszkowskie powstanie” i in״ ,”Komitet Kościuszkowski w Krakowie״

Tytuł -  tytuł druków lub czasopism.
Miejsce wydania -  wpisując np. ciąg znaków ״Grodno”, wyszukamy za- 

równo miejsce wydania ״Grodno”, jak też, dzięki systemowi alternacji, druki 
wydane ״w Grodnie”.

Rok wydania -  można odnaleźć druki wydane w określonym roku.
Opis / komentarz / lokalizacja -  podając dowolny ciąg znaków, użytków- 

nik może wyszukać wszelkie informacje zawarte w komentarzach Estreicherów 
(np. wzmianki o zamieszczonych herbach), odsyłacze do innych nazwisk i ty- 
tułów czy sigla bibliotek, w których znajduje się konkretny druk.

Informacje dodatkowe -  pole techniczne (nie dla użytkownika).
Całość -  wyszukiwanie danych zawartych w całym rekordzie bazy, czyli 

w całej treści hasła wersji książkowej.

Lokalizacje w przypadku starodruków mają niekiedy dodatkową wartość 
historyczną, odzwierciedlają bowiem straty w dorobku naszej kultury na- 
rodowej. Na ich podstawie można z łatwością odszukać książki ze zbiorów 
nieistniejących już dziś bibliotek, np. Krasińskich w Warszawie, Tarnowskich 
w Dzikowie, Branickich w Suchej Beskidzkiej, Chreptowiczów w Szczorsach
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i in. Wystarczy wpisać w bazie staropolskiej, w polu ״Lokalizacja” odpowiednie 
siglum Estreicherowskie lub jego fragment (np. ״Krasińs.”, ״Dzików”, ״Bran.”, 
 -Szczors.”). W ten sposób można wręcz dokonać wirtualnej rekonstrukcji za״
wartości tychże bibliotek. Możliwe jest również badanie historii drukarstwa 
na terenach dawnej Rzeczypospolitej -  np. wyłowienie druków tłoczonych 
w drukarni Radziwiłłowskiej w Nieświeżu wymaga jedynie wpisania 
.”Miejsce wydania״ Radziwiłł” w pole״ Nieśwież” lub״

Baza pozwala na badanie piśmiennictwa polskiego pod względem tema- 
tycznym, czasowym, geograficznym i językowym (np. wpisanie w pole: ״Opis / 
komentarz” frazy ״po litewsku” ujawni liczne publikacje wydane w języku li- 
tewskim). Jest źródłem bogatych informacji o dawnych drukach i ich zawar- 
tości: dedykacjach, aprobatach, listach, przedmowach, tablicach, grafikach, 
informacjach proweniencyjnych itp., a także o licznych powiązaniach osobo- 
wych i tematycznych, które w Bibliografii podane są jako odsyłacze. Dostarcza 
też kompletnych danych o czasopismach, jak: okres ukazywania się, kolejni re- 
daktorzy i wydawcy, zmiany tytułu, wysokość prenumeraty, autorzy zamiesz- 
czonych tekstów itd. Za pomocą mechanizmów EBBE można więc wyszukać 
czasopisma, na łamach których swoje teksty zamieszczał konkretny autor; 
w przypadku pism ukazujących się częściej niż raz na tydzień opis uwzględnia 
nawet konkretny rok i numer wydania. W ten sposób, wpisując w pole ״Opis / 
komentarz / lokalizacja” przykładowe nazwisko ״Kowerska”, otrzymamy 
czasopisma, w których opublikowano teksty Zofii Kowerskiej (1845-1929): 
 -Gazeta Toruńska”, a tak״ Gazeta Polska” i״ ,”Gazeta Narodowa״ ,”Bluszcz״
że wydawnictwa zbiorowe: ״Charitas”, ״Encyklopedyja wychowawcza”, ״Dla 
głodnych” i ״Kalendarz Lubelski”.

Korzystając z EBBE, trzeba kierować się podstawowymi zasadami każdej 
internetowej ars ąuaerendi. Więcej trafień otrzyma użytkownik, wpisując w wy- 
brane pole (np. pole ״Całość”) ״Deotym” niż ״Deotyma”, bo odnalezione zosta- 
ną także druki posiadające w opisie inne formy gramatyczne tego pseudonimu 
Jadwigi Łuszczewskiej (1834-1908). Dla uzyskania kompletnego wyniku warto 
stosować kilkakrotne filtrowanie z uwzględnieniem różnych wersji zapisów 
(i dodatkowo wyszukiwanie wielostopniowe). Wyłowienie czasopism ma- 
jących w tytule słowo ״kurier” wymaga kilkakrotnego przeszukiwania bazy 
z uwzględnieniem zapytań o ״kuryer” i ״kurjer”. Jeśli z kolei interesują nas 
XIX-wieczne wydania gramatyk języka polskiego, powinniśmy użyć dwóch 
wariantów zapisu: ״grammat” i ״gramat”, a potem odseparować wyszukane 
gramatyki innych języków -  tu jednak zbytnie skrócenie ciągu liter, np. do 
 -pro״ :gram”, spowoduje oczywiście, że odnajdziemy również niezamierzone״
gram”, ״programy”, ״monogram”, ״telegram”, ״Wagram” itd. Z kolei zbyt



długa wyszukiwana fraza (np. ״gramatyka języka polskiego”) zawęża filtro- 
wanie i sprawia, że w naszych poszukiwaniach nie zostaną uwzględnione 
druki mające w tytule czy opisie ״gramatyka polska” czy ״o gramatyce poi- 
skiej”. Wpisując dwuwariantowy zapis dla gramatyki (najpierw ״grammat”, 
a potem ״gramat” lub odwrotnie) w pierwszym polu jako hasło, uzyskamy tyl- 
ko kilka ogólnych haseł z odsyłaczami (m.in.: ״Gramatyka polska dla Rosjan”) 
i opisami anonimowych druków (m.in.: Gramatyka polska dla Francuzów 
w trzynastu lekcjach, Paryż, ok. 1855). Z kolei w drugim polu, odnoszącym się 
do tytułu, wyników będzie sporo. Jeszcze szerszy zbiór uzyskamy, uzupełniając 
pole z opisem i komentarzem albo po prostu od razu pole ״Całość”. Możemy 
też łączyć wspomniane kryteria wyszukiwania i w ten sposób odnaleźć np. gra- 
matyki języka polskiego wydane we Lwowie w latach 50. XIX w. (pole ״Tytuł” -  
- ”Miejsce wydania״ gramat”, pole״ grammat” lub״  Rok״ Lwów”, a pole״ 
wydania” - ״185  ”. Odnajdujemy w ten sposób hasło: Bronikowski Ksawery, 
Gramatyka języka polskiego, podług nowego układu, Lwów 1850. Teraz należy 
tylko kliknąć na wskazany rekord, żeby zobaczyć jego zawartość w całości. Jak 
się okazuje, Baza może być więc pomocna także dla tak młodej nauki, jaką jest 
glottodydaktyka polonistyczna.

Jak już wspomniano, przy zaznaczeniu opcji ״Uwzględniaj alternacje 
słowne” baza daje także możliwość wyszukania -  bez konieczności powtarza- 
nia zapytań -  wszystkich rekordów zawierających warianty nazw własnych od- 
noszących się do tej samej miejscowości. Jest to szczególnie użyteczne w przy- 
padku wariantów językowych i form gramatycznych powszechnie używanych 
w adresach wydawniczych. Wpisując w wybrane pole ״Gdańsk”, uzyskamy też 
wyniki z odpowiednikiem niemieckim - - ”Kraków״ Danzig”, identycznie״   
- ”Lwów״ ;”Cracoviae״ ,”Cracovia״ ,”Krakau״ - ”Wrocław״ ;”Leopolis״ ,”Lemberg״   
 Vratislaviae” itp. Podobnie dzieje się z popularnymi nazwiskami״ ,”Breslau״
historycznymi, zwłaszcza łacińskimi: ״Radziwiłł” -  ,”Radivili״ ,”Radziwiłł״ 
 Uwzględniaj alternacje literowe” pozwala״ Radiviliana”. Opcja״ ,”Radivilianis״
na jednoczesne wyszukanie wariantów (np. ״fur” i ״fur”), a ״nie uwzględniaj” -  
oznacza, że szukamy zapisu identycznego jak na druku. Trzeba przy tym pa- 
miętać, że w części staropolskiej niektóre nazwiska lub tytuły na litery Ł, Ś, Ź, 
Ż (itp.) mogły zostać oddane przez bibliografa zgodnie z oryginalnym zapisem 
na druku, a więc przez L, S, Z (np. Losiewski, Smieszkowicz, Żydzi).

Ponadto w bazie odzwierciedlone są znaki wykraczające poza standardo- 
wy alfabet łaciński. Można wprowadzić je do zapytania za pomocą specjalnej 
tablicy umieszczonej na ekranie wyszukiwania nad poszczególnymi polami 
i tak poszukiwać szczegółowego wyniku albo też zastąpić poprzez wprowadza- 
ny w ten sam sposób ״Dowolny znak” lub ״Dowolny ciąg znaków”.
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Przy niektórych rekordach pojawiają się (u góry) odesłania do haseł w in- 
ternetowym Polskim Słowniku Biograficznym, w miarę jak owe hasła zamiesz- 
czane są w iPSB. Dla ułatwienia pracy użytkownika odwiedzone przez niego 
rekordy oznaczone są poprzez przekreślenie numeru identyfikacyjnego -  takie 
skreślenie jest sygnałem dla poszukującego, że dany rekord już widział. Z baz 
można skopiować cały rekord wraz z tytułem i opisem druku. Ponadto istnieje 
możliwość pracy na wybranych rekordach zapisanych na założonym w Bazie 
indywidualnym koncie użytkownika po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

Swoje poszukiwania użytkownik Bazy zawsze może skonfrontować z elek- 
tronicznym indeksem haseł z drukowanej wersji Bibliografii, do którego bezpo- 
średnie przejście stanowi zakładka w prawym górnym rogu bazy. Odsyła on do 
zeskanowanej strony Bibliografii zawierającej dane hasło. Zeskanowane strony 
zostały zamieszczone także dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak dane hasło wy- 
gląda w całości w drukowanej edycji lub szukają konkretnego nazwiska czy tytu- 
łu będącego hasłem. Można również ״wertować” tom, przeglądając ״następne” 
lub ״poprzednie” strony. Jednak przeglądanie skanów nie pozwala na dokładną 
i sprawną kwerendę naukową, a także jest znacznie bardziej czaso- i praco- 
chłonne niż korzystanie z bazy. Wyszukiwanie we wszystkich indeksach 
Bibliografii (części staropolskiej i XIX-wiecznej) odbywa się przy użyciu pól: 
 .”Stronica״ Tom serii” oraz״ ,”Tom zbioru ogólnego״ ,”Nazwisko i imię / hasło״
Kiedy w pierwszym polu indeksu Bibliografii XIX w. wpiszemy np. ״Kniaźnin”, 
a potem klikniemy na wskazany rekord, wyświetli się stronica z początkiem 
hasła: ״Kniaźnin (Kniażnin) Franciszek Dionizy (Franciszek Borgiasz Dionizy 
Ignacy)” i tytułami druków poety (s. 14,1.17 nowej edycji).

Kiedy użytkownika interesuje konkretna strona z określonego tomu 
Bibliografii, ponieważ wie, że zawiera ona poszukiwane hasło, ma możliwość 
bezpośredniego dotarcia do każdej strony wszystkich tomów staropolskich 
oraz starego i nowego wydania Bibliografii XIX w. (na razie bez dwóch naj- 
nowszych tomów: dziewiętnastego i dwudziestego). Wystarczy, że wybierze na 
stronie głównej zakładkę ״Książkowe stronice Bibliografii Estreichera”, a tam 
odpowiedni tom zawierający hasła na określone litery i potem właściwy numer 
stronicy, która natychmiast się wyświetli. Zważywszy na to, że na karcie kata- 
logowej bibliotekarze bardzo często odnotowują tom i stronicę z ״Estreichera”, 
taki sposób dotarcia do opisu druku jest szybszy i łatwiejszy. Można drukować 
skany z poszczególnych tomów lub skopiować adres internetowy -  taki link 
odsyła potem do tej konkretnej stronicy.

Należy tu zaznaczyć, że przeszukiwanie tomów ״Estreichera” mechanicz- 
nie zeskanowanych z użyciem technik OCR nie sprawdziłoby się z powodu 
liczby tomów (prawie 60). Konieczne byłoby przeszukiwanie każdego tomu



osobno, podczas gdy bazy pozwalają na zbiorcze wyszukiwanie informacji we 
wszystkich tomach. Ponadto -  jak pokazano wyżej -  można też łączyć wyszu- 
kiwania według różnych kryteriów, np. według tytułu i miejsca wydania. Baza 
ułatwia również dotarcie do opisów druków anonimowych i ulotnych, które 
ze względu na specyfikę Estreicherowskich zasad szczególnie trudno odszukać 
na oryginalnych lub zeskanowanych stronicach Bibliografii. Druk taki może 
znaleźć się nie tylko pod nazwiskiem jednego z autorów, ale też pod tytułem 
albo pod hasłem ogólnym (np. ״Odezwa”, ״Sprawozdanie”, ״Uwiadomienie”). 
Dzięki bazom możliwe jest również szybkie zweryfikowanie pochopnych nie- 
raz adnotacji, że ״Estreicher nie notuje”.

Wspomnieć warto również o ״Spisie chronologicznym Bibliografii” 
(w systemie EBBE kolor szary) i materiałach do uzupełnień Bibliografii Staro- 
polskiej (kolor niebieski). Baza chronologiczna obejmuje dane ze wszystkich 
czterech tomów (t. 8-11) i można ją przeszukiwać na dwa sposoby: poprzez 
rok wydania (kliknięcie na datę powoduje, że wyświetlane są strony ״Spisu” 
z drukami wydanymi we wskazanym roku) oraz poprzez nazwisko lub inny 
ciąg znaków. Kiedy więc wpiszemy np. ״Tetmajer Kar”, wyświetlą się dwie stro- 
nice z tomu dziesiątego (s. 40 i 44), na których występuje to nazwisko: pod ro- 
kiem 1811 (Zgoda w oberży) i 1812 (Bajki). Wybranie zakładki ״Bez wyrażenia 
roku i niewykryte” powoduje wyświetlanie strony z opisami druków, w któ- 
rych brak daty wydania. Istnieje również możliwość przeglądania kolejnych 
zeskanowanych stronic czterech tomów ״Spisu chronologicznego” -  należy 
tylko wybrać tom, a potem stronę czy kolejne strony. Z kolei materiały do uzu- 
pełnień obejmują ok. 1800 jednostek bibliograficznych. Choć informacje te 
nie są jeszcze w pełni zredagowane i opracowane, już teraz stanowią znaczącą 
pomoc dla badaczy, bibliografów i bibliotekarzy.

W każdym momencie pracy i z każdego miejsca EBBE można bezpośred- 
nio wrócić do strony głównej.

Korzystanie z Bazy nie jest skomplikowane, ale chcąc uniknąć niepowo- 
dzenia i sytuacji, w których rezultaty wyszukiwań rozczarowują użytkownika, 
warto pamiętać o kilku najczęstszych błędach popełnianych podczas elektro- 
nicznej kwerendy. Są to m.in.:

1) wyszukiwanie danych w niewłaściwej bazie: XIX-wiecznych w bazie 
staropolskiej lub odwrotnie;

2) wyszukiwanie w XIX-wiecznej bazie haseł rozpoczynających się na lite- 
ry alfabetu nieobjęte jeszcze reedycją (np. Morawski Franciszek -  na razie jego 
nazwisko pojawia się jedynie przy hasłach: ״Czartoryski Adam Jerzy”, ״Dramat 
i dramatycy,” a także jako odsyłacze m.in. od haseł ״Dworzec”, ״Klasycy” itp.);
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3) rozpoczęcie nowego wyszukiwania bez wyczyszczenia innych pól;
4) wpisanie ciągu literowego w nieodpowiednie pole, np. miejsca wydania 

w pole ״Lokalizacja” lub hasła w pole ״Tytuł”;
5) niestosowanie wielokrotnego wyszukiwania;
6) nieuwzględnianie możliwych odmian zapisu;
7) wpisanie niewłaściwego ciągu literowego, zbyt krótkiego lub zbyt dłu- 

giego, co powoduje uzyskanie nadmiernej ilości wyników (zbyt krótki) lub 
nadmiernie je zawęża, wykluczając np. przypadki zależne (zbyt długi).

Za pośrednictwem EBBE informacje o zabytkach piśmiennictwa polskie- 
go są dostępne na całym świecie i docierają nawet do krajów bardzo odległych 
(zarówno pod względem geograficznym, jak i kulturowym). Jest to więc ol- 
brzymia popularyzacja naszego dziedzictwa kulturowego. Jak wskazują dane 
dostarczone przez system, w dniu 14 X 2016 r. liczba odsłon za poprzednie 365 
dni wynosiła 514 472, z tego 191211 stanowili nowi użytkownicy, zaś 323 261 -  
powracający.

Zestawienie według krajów przedstawia się następująco (z pominięciem 
wejść poniżej 10, w kolejności malejącej; Polska -  ponad 439 tys.):

24 tys.-10 tys.: Litwa, Ukraina;
10 tys.-5 tys.: Niemcy, Francja, Białoruś;
5 tys.-l tys.: Rosja, Wielka Brytania, Czechy, USA, Włochy;
1 tys.-500: Holandia, Słowacja, Szwecja, Austria, Szwajcaria, Hiszpania, 

Kanada, Łotwa, Irlandia;
500-100: Węgry, Belgia, Kenia, Dania, Estonia, Izrael, Rumunia, Australia;
poniżej 100: Brazylia, Chorwacja, Norwegia, Japonia, Grecja, Sri Lanka, 

Słowenia, Turcja, Serbia, Singapur, Wietnam, Indie, Portugalia, Finlandia, 
Indonezja, Meksyk, Armenia, Honduras, Tunezja, Pakistan, Argentyna, 
Bośnia i Hercegowina, RPA, Luksemburg, Kolumbia, Peru, Saint Lucia, Chile, 
Filipiny, Gruzja, Mołdawia.

Jak na Bazę o charakterze naukowo-badawczym są to imponujące wyniki.
EBBE ma charakter unikatowy w skali Europy. Wyróżnia się wśród syste- 

mów o charakterze bibliograficznym, również tych funkcjonujących za grani- 
cą, i to nie tylko dlatego, że sam dorobek historyczny Estreicherów jest czymś 
niezwykłym (m.in. ze względu na zasięg czasowy i terytorialny, ciągłość edycji 
i prawie 150-letnią tradycję). Przy całym nowatorstwie systemu jego fun- 
damentalnym założeniem pozostaje jednak bezwzględna wierność wobec 
Bibliografii Polskiej, zaś nadrzędnym jego celem jest dokładne oddanie ma- 
teriałów i informacji zawartych w kilkudziesięciu drukowanych woluminach



w sposób możliwie najbardziej funkcjonalny. Dodatki, uzupełnienia i sprosto- 
wania gromadzone są w archiwum Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej 
Estreicherów i wykorzystywane w kolejnych przygotowywanych tomach. 
Wiele pracy czeka jeszcze na przyszłe pokolenia bibliografów, którzy, miejmy 
nadzieję, będą nadal pieczołowicie uzupełniać i unowocześniać rozpoczęte 
dzieło -  kiedyś rodzinne, a dziś już narodowe -  Estreicherów z Krakowa.
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