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Bibliografia publikacji pracowników 

v Baza, w której na bieżąco 

zamieszczane są publikacje 

autorstwa pracowników Książnicy 

Kopernikańskiej w Toruniu. 

Dostępna na stronie WBP-KK

w zakładce DLA CZYTELNIKÓW

v Baza liczy prawie 900 rekordów

v Zakres chronologiczny: od 1945 r.



Bibliografia publikacji pracowników 
• Bibliografia notuje artykuły, książki, publikacje 

elektroniczne, DŻS-y i rękopisy

• Najobszerniejszy zbiór stanowią artykuły, spośród 

których najwięcej pochodzi z:

✔Ilustrowanego Kuriera Polskiego – 93 (z lat 1952-1986)

✔Folia Toruniensia – 63 (z lat 2000-2019)

✔Poradnika Bibliotekarza – 54 (z lat 1948-2018)

✔Bibliotekarza – 47 (z lat 1946-2014)

✔Nowości – 25 (z lat 1968-2019)
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W bibliografii znajdziemy 18 prac dyplomowych 

(licencjackich i magisterskich), poświęconych m.in. 

działalności i historii WBP-KK, jej Filii

oraz osób z nimi związanych
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 Liczba publikacji w poszczególnych dekadach:
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Najpopularniejsze zagadnienia:

o Czytelnictwo dzieci, młodzieży oraz osób 
niepełnosprawnych

o Promocja czytelnictwa

o Praca kulturalno-oświatowa w bibliotekach

o Bieżąca działalność bibliotek

o Wydarzenia kulturalne regionu

o Historia bibliotekarstwa

o Historia Torunia i regionu

o Sprawozdania z krajowych i międzynarodowych konferencji
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Najpopularniejsze zagadnienia – ciąg dalszy:

o Działalność Ośrodka Czytelnictwa Chorych i 
Niepełnosprawnych

o Wspomnienia o zasłużonych mieszkańcach Torunia

o Działalność WBP-KK, organizacja pracy w 
poszczególnych działach

o Finanse WBP-KK, dotacje, granty

o Zbiory WBP-KK, ze szczególnym uwzględnieniem 
kolekcji historycznych

o Recenzje prac naukowych
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Ø Autorem największej liczby publikacji jest Franciszek 

Czajkowski. W bibliografii odnotowano 83 publikacje 

jego autorstwa z lat 1971-2009

Ø Urszula Chmielewska jest autorką 80 publikacji z lat 

1959-1988

Ø W bibliografii znajdują się 74 prace Janiny Przybyłowej 

z lat 1939-1973

Ø Następne pozycje zajmują: Katarzyna Kluczwajd (64), 

Janina Huppenthal (59) i Katarzyna Tomkowiak (40)
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Statystyka osobowa:

F.Czajkowski U.Chmielewska J.Przybyłowa K.Kluczwajd J.Huppenthal K.Tomkowiak
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§ Zachęcamy do zapoznania się z zawartością 

Bibliografii publikacji pracowników i wybrania 

interesujących Państwa prac. Kiedy będzie już to 

możliwe, zapraszamy do WBP-KK, aby wypożyczyć 

książki autorstwa naszych pracowników 

i poczytać artykuły sygnowane ich nazwiskiem.

§ Warto sprawdzić, gdyż wiele z nich jest już 

dostępnych on-line 
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