Wstęp
Niniejsza bibliografia podmiotowo-przedmiotowa powstała z okazji nadania Bibliotece
Pedagogicznej w Toruniu imienia gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej.
Publikacja zawiera opisy bibliograficzne prac Elżbiety Zawackiej, z podziałem na Materiały
dotyczące działalności dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego oraz
Materiały dotyczące działalności organizacji paramilitarnych i militarnych kobiet, a także
utwory innych autorów, dotyczące życia i działalności Elżbiety Zawackiej. Bibliografia
została wzbogacona o rys biograficzny Elżbiety Zawackiej, którego autorką jest Katarzyna
Minczykowska, wiceprezes zarządu i kierownik Archiwum Fundacji Generał Elżbiety
Zawackiej.
Spis zawiera opisy bibliograficzne sporządzone z autopsji, wykonane w oparciu o zbiory
Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety
Zawackiej w Toruniu i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz opisy pochodne
zaczerpnięte z Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism.
Przy doborze źródeł uwzględniono zarówno cechy wydawnicze dokumentów (autora, miejsce
wydania), jak i cechy treściowe (temat stanowiący przedmiot bibliografii).
Bibliografia Elżbiety Zawackiej jest bibliografią retrospektywną, której zasięg
chronologiczny wyznaczają lata 1959-2018.
Zasięg terytorialny jest nieograniczony, natomiast zasięg językowy został ograniczony do
dokumentów wydanych w języku polskim.
Zasięg autorski jest nieograniczony i obejmuje prace różnych autorów.
Zasięg wydawniczo-formalny jest ograniczony i uwzględnia wydawnictwa samoistne
(zwarte), fragmenty z prac zbiorowych oraz autorskich, artykuły z wydawnictw ciągłych
(wśród których uwzględniono dzienniki z dodatkami lokalnymi), filmy i dokumenty
elektroniczne.
Opisy bibliograficzne książek sporządzono w oparciu o normę PN-82/N-01152/01 Opis
bibliograficzny książki; opisy artykułów z czasopism w oparciu o normę PN-N-01152-2
Wydawnictwa ciągłe; opisy wydawnictw elektronicznych w oparciu o normę PN-N-01152-13
Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.
Układ bibliografii został przygotowany w oparciu o normę PN-76/N-01153 Kompozycja
wydawnicza i typograficzna bibliografii specjalnych w układzie działowym lub
systematycznym.
Składają się na nią: tytulatura, spis treści, wstęp, rys biograficzny, wykaz skrótów, wykaz
tytułów uwzględnionych czasopism, zrąb główny i indeks osobowy.
Wykaz skrótów został opracowany w oparciu o normę PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i
wyrażeń w opisie bibliograficznym.
Materiały zawarte w zrębie głównym to opisy bibliograficzne, uporządkowane według
własnej klasyfikacji działowej, opracowanej na potrzeby tej bibliografii. Zastosowano
dwustopniowy podział tematyczny bibliografii na Materiały dotyczące działalności
dydaktycznej z zakresu andragogiki i nauczania zdalnego i Materiały dotyczące działalności
organizacji paramilitarnych i militarnych kobiet, w obrębie których wydzielono działy:
podmiotowy oraz przedmiotowy.

W części pierwszej, w dziale podmiotowym zawarto teksty autorstwa Elżbiety Zawackiej
dotyczące pedagogiki. Opisy bibliograficzne publikacji w obrębie poszczególnych
poddziałów zostały uporządkowane alfabetycznie według tytułów.
W dziale przedmiotowym uwzględniono pisma innych autorów dotyczące działalności
edukacyjnej Elżbiety Zawackiej. Opisy bibliograficzne zostały uszeregowane alfabetycznie
według nazwisk autorów.
W części drugiej, w obrębie bibliografii podmiotowej, zebrano publikacje, których Elżbieta
Zawacka jest autorką, współautorką, redaktorką lub współredaktorką. Opisy bibliograficzne
tych pozycji uporządkowano alfabetycznie według tytułów. Utwory zebrane w dziale
przedmiotowym drugiej części bibliografii w poddziałach Wywiady i Filmy uszeregowano
alfabetycznie według tytułów. W pozostałych poddziałach dokumenty uporządkowano
alfabetycznie według nazwisk, inicjałów i pseudonimów autorów, w wypadku braku tych
informacji - według tytułów.
Indeks osobowy stanowiący uzupełnienie zrębu głównego bibliografii powstał w oparciu o
normę PN-73/N-01159 Indeksy do bibliografii.
Szereguje on alfabetycznie nazwiska autorów, współpracowników i osób będących
przedmiotem dokumentów zarejestrowanych w zrębie głównym bibliografii. Numery przy
nazwiskach odsyłają do pozycji w tekście bibliografii.
Wykaz tytułów czasopism rejestruje wszystkie tytuły periodyków odnotowanych w zrębie
głównym.
Bibliografia adresowana jest przede wszystkim do bibliotekarzy, nauczycieli historii,
pedagogów, a także wszystkich osób interesujących się życiem i działalnością Elżbiety
Zawackiej.
Autorka wyraża serdeczne podziękowanie Pani Katarzynie Minczykowskiej, wiceprezes
zarządu i kierownik Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, za okazaną pomoc i
współpracę oraz Fundacji za udostępnienie zdjęć.
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