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Prvi del »Slovenske bibliografije« opisuje serijske publikacije * knjige, zemljevide,
muzikalije, gramofonske
plošče in magnetofonske
trakove, ki izpolnjujejo vsaj enega od tehle
pogojev: besedilo v slovenščini, avtor Slovenec, slovenska založba. Izpuščen je torej tisk,
ki so ga izdelale tiskarne na Slovenskem za tuje naročnike, upoštevan pa je tisk zunaj meja
SK Slovenije, če ustreza naštetim načelom. »Slovenska bibliografija« ne upošteva
samoupravnih aktov delovnih organizacij in družbenopolitičnih
skupnosti krajevnega in občinskega značaja, tovarniških katalogov in navodil, cenikov, turističnih informacij,
programov
raznih prireditev,
voznih redov, telefonskih
imenikov, drobnih tiskov ipd.
Bibliografski
opisi enot v prvem delu so izdelani v skladu z mednarodnim
standardnim
bibliografskim
opisom (ISBD). Bibliografskim
opisom je v opombi dodana signatura Narodne in univerzitetne knjižnice. Posamezna poglavja prvega dela bibliografije so urejena po abecedi, za
serijske publikacije
in knjige je dodan pregled po strokah UDK. Imensko kazalo obsega
avtorje in sodelavce pa tudi osebe, ki so omenjene kot predmet. V statističnih pregledih je
prikazan samo tisk, ki je izšel v letu 1977 v SR Sloveniji.
Drugi del »Slovenske
bibliografije«,
ki vsebuje izbor člankov, bo tokrat izšel v samostojni publikaciji. Za tako obliko smo se odločili zaradi prevelikega obsega gradiva.
Zemljevide je obdelal grafični oddelek, muzikalije, glasbene gramofonske plošče in magnetofonske
trakove glasbeni oddelek Narodne in univerzitetne knjižnice, vse drugo pa bibliografski oddelek, ki je izdelal tudi rokopis in skrbel za tisk.

* Pojem »serijske publikacije« zajetna časnike in časopise pa tudi almanahe, koledarje in občasne
zbornike, ki izhajajo najmanj enkrat na leto.

