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Niniejsza bibliografia zostala opracowana w wyniku uchwal podj~tych na III
Mi~dzynarodowej Konfe rencji Wydawnictw Slownik6w Specjalistycznych i Og6lnoj~zykowych, kt6ra odbyla si~ w Warszawie we wrzesniu 1961 r., z udzialem przedstawicieli Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej, Ludowej Republiki Bulgarii,
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej , Rumunskiej Republiki Ludowe j, W~gierskiej Republiki Ludowej, Zwi::izku Socjalistycznych
Republik Radzieckich i obserwator6w z Koreai'iskiej Republiki Ludow o-Demokratycznej.
•
Dane niezb~dne dla zestawienia bibliografii zebraly i nadeslaly nast~puj::ice wydawnictwa:
Chinska Republika Ludowa: Shanwu Inshuguan, Peking
Czechoslowacka Republika Socjalistyczna: Statni Pedagogicke Nakladatelstvi, Praha,
Slovenske Vydav aterstvo Technickej Literatury, Bratislava.
Ludowa Republika Bulgarii: ,ll;'bp:IB:aBH0 113,n;aTeJICTB0 TexHli!Ka, Cocpmi
Niemiecka Republika Demokratyczna: VEB Verlag Enzyklopadie, Leipzig
Rumunska Republika Ludowa: Editura $tiintifica, Bucurei;;ti
W~gierska Republika Ludowa: Akademiai Kiad6, Budapest
Zwi::izek Socjalistycznych Republik Radzieckich: rocy/i;apcTBeHH0e J13,n;aTeJibC'lB0
l1H0CTpaHHbIX Iii Hal.\Ji!0HaJibHb!X CJIOBapei1, MoCKBa
kt6rym na tym miej-scu skladamy podzi~kowanie za umozliwienie doprowadzenia
do skutku uchwaly III Konferencji.
Bibliografi~ Slownik6w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zebraly Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Bibliografia zawiera 2249 opis6w bibliograficznych slownik6w og6lnoj~zykowych,
naukowych i technicznych, wydanych w powy:i:szych 8 kraj~ch w latach 1945-1961.
Planowane jest wydanie uzupelnien obejmuj::icych za ka:i:dym razem okres 5 lat.
W trakcie pracy natl bibliografi::i, w przypadku powstalych w::itpliwosci, zwracalismy si~ o wskaz6wki do Instytutu Ribliografii Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Poczytujemy sobie za mily obowi::izek podzi~kowac Praco\l'\'Ilikom Instytutu za okazam1 nam pomoc.
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Bibliografia niniejsza sklada si~ z dwoch cz~sci: pierwsza cz~sc obejmuje slowniki
jednoj~zyczne, druga dwu- i wieloj~zyczne. Material uszeregowany jest systematycznie wedlug symboli klasyfikacji dziesi~tnej. W obr~bie jednego symbolu oddzielnie
ustawione Sq opisy sporzc1dzone alfabetem lacinskim, oddzielnie cyrylicc1, przy czym
w obu grupach na pierwszym miejscu stojq pozycje zaczynajqce si~ od hasla tytulowego, na drugim autorskie.
Korzystanie z bibliografii ulatwiajq: indeks j~zykowy, autorski, przedmiotowy
i pomocniczy wykaz j~zykow.
Indeks j~zykowy sklada si~ z trzech cz~sci: w pierwszej umieszczono j~zyki poslugujc1ce si~ alfabetem lacinskim, w drugiej alfabetem cyrylickim, w trzeciej innymi alfabetami. W tej ostatniej ze wzgl~du na trudnosci techniczne zwic1zane
z drukiem tych alfabetow nie podano oryginalnej nazwy j~zyka zast~pujc1c jq nazwq
w j~zyku niemieckim i rosyjskim. W kazdej cz~sci po nazwie j~zyka podano stosowany w bibliografii jego skrot, a nast~pnie za symbolami klasyfikacji. dziesi~tnej
umieszczono kolejne numery pozycji, w ktorych dany j~zyk wyst~puje.
Indeks auto11ski podaje w porzc1dku alfabetycznym oprocz nazwisk autorow
tytuly pozycji zaczynajqcych si~ haslem tytulowym, gdy w opisie nie podano autora.
Indeks przedmiotowy zawiera alfabetycznie uszeregowane hasla przedmiotowe
z podaniem symbolu klasyfikacji dziesi~tnej.
Pomocniczy wykaz j~zykow ulozony alfabetycznie podaje nast~pu.ic1ce dane:
skroty nazw j~zykow slownikow wchodzc1cych w sklad bibliografii, pelne nazwy
w brzmieniu oryginalnym (z wyjc1tkiem j~zykow o alfabetach innych niz lacinski
i cyrylica) oraz nazwy w j~zyku rosyjskim i niemieckim.
Poniewaz materialy do bibliografii byly zbierane w roznych panstwacn i osrodkach, mimo ustalonych wytycznych powstaly duze rozbieznosci w sporzc1dzaniu
opisow. Zadaniem redakcji bylo, w miar~ mozliwosci, uporzc1dkowanie elemeniow
opisu, ich kolejnosci, pisowni i skrotow. W wypadku braku pewnych elementow
stosowano trzy kropkli (... ). Opisy zredagowano wedlug zasad zalecanych przez odnosnc1 norm~ bibliograficznc1.
Wszystkie slowniki wydane w ZSRR opisane Sc\ w j~zyku rosyjskim, wydane
w Chinach - w j~zyku angielskim, we wszystkich innych krajach -- w jc;zyku
oryginalu; jedynie dane dotyczqce cech zewn~trznych (paginacja, tablice, terminy,
indeksy) Sq w skrotach w j~zyku angielskim.
Opis rozpoczyna haslo autoriskie, gdy slownik jest w opraoowaniu l do 3 autorow,
powyzej trzech - haslo tytulowe (w tym przypadku po tytule v.rymienieni Sq trzej
pierwsi autorzy z dopiskiem w klamrze [i in.]). Imiona autorow zaznaczone Sq tylko
inicjalami.
Po tytule w j~zyku oryginalu umieszczono w klamrze tlumaczenie tytulu: w j~zyku
niemieckim przy pozycjach rosyjskich, w rosyjskim przy pozycjach niemieckich,
we wszystkich innych pozycjach w j~zykach rosyjskim i niemieckim. W opisach
slownikow o tytulach w j~zykach poslugujqcych si~ alfabetami innymi niz lacinski
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i cyrylica tytul oryginalny zastqpiono poziomq kreskq podajqc jedynie w klamrze
tlumaczenie tytulu w j<:;zyku rosyjskim i niemieckim.
Nast<:;pne elementy opisu to: nazwiska redaktor6w w liczbie 1 do 3, nast<:;pnych
zastqpiono oznaczeniem [i in.J; okreslenie i wyliczenie poszczeg6lnych cz,:;sc1 wydawniczych slownika (tomy, woluminy, zeszyty, cz<:;sci); kolejnosc wydania podana
cyfrq arabskq; adres wydawniczy (miejsce i rok wydania, nazwa wydawnictwa,
przewaznie w skr6cie); format podany w dw6ch wymiarach w centymetrach; paginacja oznaczona skr6tem p. przy stronach lub col. przy kolumnach; zaznaczono
w slowniku obecnosc tablic i indeks6w oraz podano ilosc termin6,.v dokladnie lub
w przyblizeniu (ca).
Na koncu opisu podano nazwy instytucji sprawczych, patronujc1cych, nazwy ser.ii,
informacje, ze slownik jest odbitkq lub nadbitkq. Kazde wydanie tego samego slownika stanowi oddzielnq pozycj<:;, natomiast wzmianki o dodrukach i dalszych nakladach umieszczono na koncu gl6wnego opisu.
Kazdy opis zaopatrzony jest: w lewym g6rnym rogu w symbol klasyfikacji dzie si<:;tnej, w prawym dolnym w kolejny numer pozycji.
Nad opisem umieszczono znaki @ lub @ oznaczajqce uklad slownika alfabetyczny
lub systematyczny. Znak rozlozonej ksiqzki [l) oznacza, ze slownik posiada definicje,
znak ◊ - ilustracje. Obok symboli j<:;zyk6w umieszczono przecinki: z prawej strony oznacza, ze dany j<:;zyk jest wyjsciowy (Pl,) z lewej - tlumaczony ('Pl). Podobne
znaki zastosowano w indeksie j<:;zykowym. W kilku przypadkach nie podano symboli j<:;zyk6w nad opisem ze wzgl<:;du na duzq ilosc j<:;zyk6w wyst<:;pujqcych w tym
slowniku. Jezeli na podstawie nadeslanego materialu nie mozna bylo ustalic, kt6ry
j<:;zyk jest wyjsciowy, przy symbolach j<:;zyk6w nie stawiano przecink6w.
Jako material pomocniczy pr6cz indeks6w i pomocniczego wykazu j<:;zyk6w (om6wionego wyzej), opracowano wykaz wydawnictw i ich skr6t6w stosowanych w opisach, wykaz skr6t6w og6lnych i symboli oraz skr6cone tablice klasyfikacji dziesi<:;tnej .
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IlPEAIICJIOBllE
HacTo.mu;aH 6116J111orpacpl1H COCTa.BJJeRa BO l1CI1OJJReRlile I1OCTaROBJleHl1H III Me:a<,z.yaapo,Z.HO11 KOHcpepeHIJ;l1l1 crreu;11am1CT11qecKl1X T,1 o6ru;eH3bJqRb!X CJlOBapRb!X J,!3,Z.aTeJJbCTB, COCTOHBIIIei1cH B BapIIIaBe E ceRTH6pe 1961 r. rrp11 yqacnm npe,z.C'l.'aBMTeJJei1
BearepCKOi1 Hapo,z.Roi1 Pecrry6JJl1KM, fepMaRCKOM ,ll;eMOKpaT11qeCKOi1 Pecrry6m1Kv1,
K11Tai1CKOi1 Hapo,z.aoi1 Pecny6J111Ki1, Hapo,z.HOM Pecrry6JJlilKM Bonrapmr, IlOJlbCKOM
HapO,Z.ROM Pecrry6JJl1Klil, COI03a CoBeTCKMX Cou;v1am1cT11qeCKl1X Pecrry6JJHK, "'IexocnoBau;KOM Cou;11aJ1l1CTl1qecKOM Pec11y6,m1Kl1 H Ra6JJIO,Z.aTeJJel'! 113 Kopel'!CKO}! HapO,[iRO-)];eMOKpaTttqecKOM Pecny5JJMKM.
Heo6xo,z.1i!Mb!e ,Z.JJH COCTaBJJeRl1H OlilOJll10rpacpHl1 ,z.aHHb!e Ob!Jll1 co6paHbl v1 IlpMCJJaHbl cne,z.yIOIIJ;lilMM M3,Z.aTeJlbCTBaMlil:
BearepcKaH Hapo,z.RaH Pecrry6J111Ka: Akademiai Kiad6, Budapest
fepMaRcKaH ,ll;eMOKpaT11qecKaH Pecrry6.'!vIKa: VEE Verlag Enzyklopadie, Leipzig
K11Tai1cKaH Hapo,z.RaH Pec11y6nv1Ka: Shanwu Inshuguan, Peking
Hapo,z.RaH Pecny6JJMKa Bonrap1111: ,ll;'bp:1KaBRO liI3,z.aTeJICTBO TeXRlilKa, Cocpl1H
PyMbIHCKaH Hapo,z.RaH Pecrry6n11Ka: Editura Stiintifica, Bucure~ti
Col03 CoBeTCKl1X Cou;ttaJJMCTMqeCKMX Pecrry6JJvIK: rocy,z.apCTBeHROe J13,z.aTeJJbCTBO
MROCTpaRRb!X l1 Rau;11ORaJ1bHblX CJJOB'apet'r, MOCKBa
"l!exocnoBau;KaH Cou;11an11cT11qecKaH Pecrry6nmrn: Statni Pedagogicke Nakladatelstvi,
Praha, Slovenske Vydavaterstvo Techn,k kej Literatury, Bratisl ava.
3a IlOMOIIJ;b B peanv13au;1111 I1OCTaROBJJeR!1H III Me:1K,z.yaapo,:i;Roi1 KOHcpepeHIJ;Ml1
Bb1pa:1KaeM HaCTOHIIJ;l1M BbIIIIeyrrOMHRYTb!M 113,Z.aTeJlbCTBaM Ramy rny6oKy!O rrpl13RaTeJJbROCTb.
B116n11orpacp11H CJJOBapei,r, 113,Z.aHHb!X B IloJJbCKOM HapO,Z.ROM Pecny6JJl1Ke COCTaBJJeRa 113p;aTeJ1bCTBOM: Wydawnictwa Naukowo-Techniczme, Warszawa.
B116J111orpacpv!H 3aKJJ!QqaeT 2249 6v16n11orpacp11qeCKl1X OI1l1CaHMM o6ru;eH3bJqHbIX,
HayqHb!X vI Texa11qecKMX CJJOBapei1, M3p;aRHb!X B ynOMHRYTb!X CTpaHax B 19451961 rr. B 6yp;yru;eM npep;rronaraeTcH 113,z.aa11e Ka:1Kp;b1e 5 neT p;orronReR½l'I 3a 11cTeKllll1M rrepv1O,z..
B rrpou;ecce rro,z.rOTOBK!1 6116nv1orpacp1111, 11p11 BO3Rl1Ka!OIIJ;MX MROrp;a COMReHl1HX,
Mb! o6paru;aJJl1Cb 3a yKa3aRMHM!1 K B116n11orpacp11qecKOMY !1HCTv!TYTY Hau;11ORaJlbHOM
B116JJMOTeK1i! B BapIIIaBe. Cqv1TaeM CBOlilM ,Z.OJJI'OM Bb!pa3l1Tb COTPY.z1HHKaM MHCTl1TyTa
Ramy MCKpeRRIOIO 6naro;:iapROCTb 3a OKa3aRRYIO RaM I1OMOI.I.1b 11 co,z.ei1CTBl1e.
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