Wstęp
„Bibliografia miasta Radzionkowa za lata 1998 – 2001. Wybór piśmiennictwa” to pierwsza
publikacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie dokumentująca piśmiennictwo dotyczące
miasta Radzionkowa. Dostarcza wieloaspektowej, wyczerpującej informacji o historii, zabytkach,
kulturze, szkolnictwie, życiu społecznym, gospodarczym i politycznym miasta. Upowszechnia wiedzę
o regionie. Zachowuje dorobek i osiągnięcia środowiska lokalnego. Jako źródło wiadomości o mieście
adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców – mieszkańców miasta , uczniów, studentów,
przedstawicieli różnych organizacji i instytucji.
Bibliografia Radzionkowa to lokalna bibliografia przedmiotowa, uwzględniająca wydawnictwa
zwarte, mapy, plany, czasopisma lokalne i regionalne, artykuły z czasopism naukowych
i popularnonaukowych, dzienników ogólnopolskich (wraz z dodatkami regionalnymi) i prasy lokalnej.
Zakres terytorialny stanowi obszar Radzionkowa w historycznych i współczesnych granicach. Zasięg
terytorialny został ograniczony do piśmiennictwa wydanego na terenie Polski. Zakres chronologiczny
piśmienniczy (wyznaczany przez cechy treściowe dokumentów) jest nieograniczony; zasięg
chronologiczny wydawniczy ograniczono. Bibliografia rejestruje materiały wydane w okresie od 1998
do 2001 roku. Ograniczono również zasięg językowy bibliografii do dokumentów wydanych w języku
polskim.
Rok 1998 to dla miasta data bezspornie historyczna, oznaczająca restytucję praw miejskich.
Przyjęta została jako data wyjściowa (początkowa)niniejszej bibliografii. W przyszłości planowana jest
kontynuacja prac bibliograficznych i systematyczna publikacja „Bibliografii miasta Radzionkowa ...”
jako bieżącej bibliografii miasta.
Materiały bibliograficzne zebrano metodą autopsji, jedynie w niektórych przypadkach opisy
przejęto z baz Biblioteki Narodowej lub innej bibliografii. Zgromadzony materiał informacyjny
poddano analizie pod kątem wartości informacyjnej dla użytkownika i dokonano selekcji. W opisach
zastosowano obowiązujące normy: PN – N-01152:1992 „Opis bibliograficzny. Postanowienia
ogólne”, PN-N-01152.01:1982 „Opis bibliograficzny. Książki”, PN-N-01152.02:1997 „Opis
bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe”. Zamieszczono wszystkie obowiązkowe elementy opisu
bibliograficznego, umożliwiające identyfikację dokumentu. Opisy uzupełniono adnotacjami
informującymi o zawartości artykułu. Nie zastosowano opisów wielokrotnych. Przy działach głównych
lub poddziałach podano odsyłacze.
W publikacji wykorzystano schemat kalsyfikacji systematycznej, stosowany w bibliografiach
regionalnych, składający się z 14 podstawowych działów. W obrębie tych działów wyróżniono dalszy
podział na poddziały szczegółowe - pierwszego i drugiego stopnia. Opisy ponumerowano
i uszeregowano w porządku alfabetycznym haseł autorskich i tytułowych. W nazwach autorów
i współautorów starano się podawać imiona w pełnym brzmieniu. Nie rozwinięto kryptonimów
i inicjałów.
Wyszukiwanie materiałów ułatwia wykaz czasopism wykorzystanych w bibliografii i ich
skrótów, wykaz skrótów oraz alfabetyczny indeks nazw osobowych.

