FORMAT MARC 21 REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO
DLA DOKUMENTU CIĄGŁEGO
Zmiany zasad wypełniania rekordu lub uzupełnienia dotyczą pól:
008/15-17, 18, 21, 34, 35-37, 39
041
210-362
440, 490
5XX
7XX
830
Wprowadzono nowe pola:
008/24
020
044
247
502
506
510
520
547
Zmiany i uzupełnienia zaznaczone są kolorem zielonym i będą
obowiązywać w rekordach bibliograficznych opracowywanych w
NUKAT od 15 czerwca 2007 r.
oprac. Barbara Nałęcz
Centrum NUKAT, maj 2007

SPIS TREŚCI
Etykieta rekordu i pola danych kontrolnych
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Etykieta
5
001 Numer kontrolny rekordu (NP)
7
005 Data ostatniej modyfikacji rekordu (NP)
8
008 Dane kontrolne (NP)
9
020 Międzynarodowy znormalizowany numer książki – ISBN (P)
15
022 Międzynarodowy
znormalizowany
numer
wydawnictwa
ciągłego - ISSN (P)
17
040 Instytucja sporządzająca opis (NP)
19
041 Język dokumentu (P)
20
044 Kraj miejsca wydania (NP)
23
210-362 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, odmiany tytułu, strefa
wydania, strefa adresu wydawniczego, strefa opisu fizycznego,
częstotliwość, strefa numeracji
210
222
245
246
247
250
260
300
310
321
362

Tytuł skrócony (P)
Tytuł kluczowy (P)
Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności (NP)
Wariant tytułu (P)
Tytuł poprzedni (P)
Strefa wydania (NP)
Strefa adresu wydawniczego (NP)
Strefa opisu fizycznego (NP)
Obecna częstotliwość (NP)
Poprzednia częstotliwość (P)
Strefa numeracji (P)

440, 490 Strefa serii
440 Strefa serii - forma do wyszukiwania (P)
490 Strefa serii - forma nie do wyszukiwania (P)
5XX Strefa uwag
500
502
504
505
506
510
515
520
521
525
530
2

Uwaga ogólna (P)
Uwaga dotycząca dysertacji (P)
Uwaga dotycząca bibliografii (P)
Uwaga dotycząca zawartości dokumentu (P)
Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu (P)
Uwaga dotycząca cytatu bibliograficznego (P)
Uwaga dotycząca numeracji (P)
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca (P)
Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego (P)
Uwaga dotycząca dodatków (P)
Uwaga dotycząca innej dostępnej postaci fizycznej (P)

25
31
33
36
50
58
61
65
71
74
76
78
82
83
86
90
92
96
97
99
103
105
108
110
112
113
114

534
536
546
547
550
555
580

Uwaga dotycząca wersji oryginalnej (P)
Uwaga dotycząca finansowania wydawnictwa (P)
Uwaga dotycząca języka (P)
Złożona uwaga o poprzednim tytule (P)
Uwaga dotycząca instytucji sprawczej (P)
Uwaga dotycząca indeksu wieloletniego (P)
Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych (P)

600-651 Hasła przedmiotowe
600
610
611
630
650
651

Hasło przedmiotowe - nazwa osobowa (P)
Hasło przedmiotowe - nazwa ciała zbiorowego (P)
Hasło przedmiotowe - nazwa imprezy (P)
Hasło przedmiotowe - tytuł (P)
Hasło przedmiotowe - nazwa pospolita (P)
Hasło przedmiotowe - nazwa geograficzna (P)

700-740 Hasła dodatkowe
700
710
711
740

Hasło dodatkowe - nazwa osobowa (P)
Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego (P)
Hasło dodatkowe - nazwa imprezy (P)
Hasło dodatkowe - tytuł (P)

760-787 Związki bibliograficzne
760
762
765
767
770
772
776
777
780
785
787

Tytuł serii głównej (P)
Tytuł podserii (P)
Tytuł wydawnictwa stanowiącego podstawę przekładu (P)
Tytuł wydawnictwa będącego przekładem (P)
Tytuł dodatku samoistnego ciągłego (P)
Tytuł wydawnictwa głównego dla dodatku (P)
Tytuł wydania na innym nośniku (P)
Tytuł dokumentu współwydanego (P)
Tytuł poprzedni wydawnictwa (P)
Tytuł następny wydawnictwa (P)
Tytuł innego wydawnictwa związanego (P)

116
118
120
122
123
125
127
128
130
132
134
135
136
138
140
141
144
146
148
150
153
154
155
156
157
158
161
162
163
166
169

830 Hasło dodatkowe serii (P)
856 Lokalizacja i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego (P)

170
173

Bibliografia

175
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Etykieta i pola 0XX
Etykieta rekordu i pola danych kontrolnych
Pola
001 Numer kontrolny rekordu (NP)
005 Data ostatniej modyfikacji rekordu (NP)
008 Dane kontrolne (NP)
Zawartość pól
Etykieta rekordu zawiera dane w postaci kodów identyfikowane za pomocą
numerów znaków, które w niej zajmują. Podobną budowę ma pole 008. Zawiera
40 znaków ponumerowanych od 00 do 39. Dla dokumentów ciągłych w polu tym
podaje się kody 21 elementów.
Formaty wewnętrzne systemów zautomatyzowanych traktują poszczególne
elementy etykiety oraz pola 008 jako odrębne pola stałej długości,
identyfikowane za pomocą nazw mnemonicznych.
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla bibliotek wykorzystujących różne
systemy. Należy ją stosować w połączeniu z dokumentacją systemu, w celu
ustalenia, jakimi nazwami identyfikowane są elementy etykiety rekordu
i pola 008.
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Etykieta
Etykieta
Etykieta składa się z 24 znaków ponumerowanych od 00 do 23. Poszczególne
znaki lub ich grupy przeznaczone są na ściśle określone informacje
identyfikowane za pomocą numerów pozycji zajmowanych przez te znaki
w etykiecie. Są to dane niezbędne do właściwego przetwarzania rekordu. W
instrukcji podano tylko te pozycje znaków etykiety, których wartości są określone
i nie mogą być automatycznie wygenerowane przez system.
Zawartość etykiety
/05
/06
/07
/08
/17
/18
Etykieta/05

Status rekordu
Typ rekordu
Poziom bibliograficzny
Oznaczenie dokumentu archiwalnego
Pochodzenie opisu/poziom kompletności opisu
bibliograficznego
Kod przepisów katalogowania
Status rekordu

Podaje się jedną z poniższych wartości:
c -

rekord zmodyfikowany,

n -

rekord nowy.

Etykieta/06

Typ rekordu

Podaje się wartość:
a Etykieta/07

dokumenty piśmiennicze.
Poziom bibliograficzny

Podaje się jedną z poniższych wartości:
i

-

s Etykieta/08

rekord zawiera opis dokumentu aktualizowanego,
rekord zawiera opis wydawnictwa ciągłego.
Oznaczenie dokumentu archiwalnego

Podaje się wartość:
@
Etykieta/17

dokument nie jest materiałem archiwalnym.
Pochodzenie opisu/poziom kompletności opisu
bibliograficznego

Podaje się jedną z poniższych wartości:
5

Etykieta
@
1
Etykieta/18

pełny opis sporządzony z autopsji.
pełny opis przejęty z innego źródła.
Kod przepisów katalogowania

Podaje się wartość:
i

6

rekord zgodny z ISBD.

001
001

Numer kontrolny rekordu (NP)

Wskaźniki
brak
Kody podpól
brak
Zawartość pola
W formacie wymiennym MARC 21 pole to zawiera numer kontrolny identyfikujący
rekord we wszystkich katalogach zawierających kopie tego rekordu.
W formatach wewnętrznych niektórych systemów zautomatyzowanych pole to
zawiera numer systemowy nadawany automatycznie przez system. Numer ten
identyfikuje rekord w obrębie jednej bazy danych. W tym przypadku numer
kontrolny umieszczony jest w polu 035.
Sposób wykorzystania tego pola i wynikające z tego procedury przejmowania
rekordów powinny być przedmiotem uzgodnień miedzy bibliotekami stosującymi
różne systemy a Centrum NUKAT.
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005
005

Data ostatniej modyfikacji rekordu (NP)

Wskaźniki
brak
Kody podpól
brak
Zawartość pola
Pole 005 zawiera datę ostatniej modyfikacji rekordu. Pole jest wypełniane
automatycznie przez system.
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008
008

Dane kontrolne (NP)

Pole o długości 40 znaków ponumerowanych od 00 do 39 zawiera
identyfikowane za pomocą numerów znaków dane o całym rekordzie lub
specjalnych
bibliograficznych
cechach
katalogowanego
dokumentu.
Poszczególne znaki pola lub ich grupy przeznaczone są na ściśle określone
informacje. Jest to pole obowiązkowe, dopuszcza się jednak konsekwentne
pomijanie niektórych jego elementów. Na pozycji znaków przeznaczonych na te
elementy umieszcza się znak wypełniacza „|”. Niektóre pozycje znakowe pola
008 nie mają określonej zawartości. W miejscu tych pozycji zostawia się spacje.
Pole wypełnia się na podstawie opisywanego pierwszego zeszytu wydawnictwa
ciągłego lub najnowszej iteracji dokumentu aktualizowanego. Zmiany
zachodzące w kolejnych zeszytach publikacji uwzględnia się w pozycji 008/1517, 008/18 i 008/19. Uzupełnia się lub poprawia pozycje związane z datami
ukazywania się dokumentu ciągłego : 008/06 i 008/07-14.
Zawartość pola
008/00-05
008/06
008/07-14
008/15-17
008/18
008/19
008/20
008/21
008/22
008/23
008/24
008/25-27
008/28
008/29
008/30-32
008/33
008/34
008/35-37
008/38
008/39

Data wprowadzenia rekordu
Kod statusu publikacji
Daty publikacji
Kod miejsca publikacji
Kod częstotliwości
Kod regularności
Zawartość nieokreślona
Kod typu dokumentu ciągłego
Kod formy zapisu oryginału
Kod formy zapisu
Kod formy piśmienniczej całości dokumentu ciągłego
Kod formy piśmienniczej poszczególnych części
Kod publikacji urzędowej
Kod materiałów z imprezy
Zawartość nieokreślona
Kod alfabetu użytego w tytule
Kod zasad opisu
Kod języka tekstu
Kod zmiany formy zapisu w stosunku do występującej
w dokumencie
Kod źródła opisu
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008
008/00-05

Data wprowadzenia rekordu

Data zapisywana jest zgodnie z wzorcem: rrmmdd. Pozycja automatycznie
wypełniana przez system .
008/06

Kod statusu publikacji

Podaje się jedną z poniższych wartości:
c
d
u
008/07-14

wydawnictwo publikowane na bieżąco,
wydawnictwo zakończone,
wydawnictwo o nieznanym statusie.
Daty publikacji

Zawartość tych pozycji zależy od zawartości pozycji 008/06 w sposób
następujący:
c
d
u

pozycje 008/07-14 zawierają kolejno rok rozpoczęcia publikacji
dokumentu ciągłego i 9999;
pozycje 008/07-14 zawierają kolejno rok rozpoczęcia i rok
zakończenia publikacji dokumentu;
pozycje 008/07-14 zawierają kolejno rok rozpoczęcia publikacji
dokumentu i uuuu.

Rok rozpoczęcia i zakończenia publikacji wydawnictwa ciągłego powinien być
zgodny z datami nominalnymi podanymi w polu 362 (strefa numeracji), dla
dokumentów aktualizowanych ─ w polu 500. Jeżeli daty nominalne obejmują
większy przedział czasowy niż rok, do pozycji 008/07-14 przejmuje się: jako datę
rozpoczęcia publikacji rok pierwszy, jako datę zakończenia ─ rok ostatni. W
opisie przedruku lata powinny być zgodne z datami nominalnymi oryginału (pole
362). Jeżeli dokument ciągły nie ma daty nominalnej, podaje się datę wydania
lub dystrybucji przejętą z pola 260 podpola $c (dla przedruków pole 534 $c).
Jeżeli dokładna data rozpoczęcia lub zakończenia ukazywania się publikacji nie
jest znana, cyfry niewiadome zastępuje się literą "u".
008/06 = u
008/07-14 = 1990199u
362 0@ $a 1990, nr 1 (wrzes.)-.
515 @@ $a Ostatni znany nr 1 (stycz.1995).
008/06 = u
008/07-14 = 19uuuuuu
500 @@ $a Opis na podstawie: nr 2 (luty 1983).
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008

008/06 = c
008/07-14 = 195u9999
500 @@ $a Opis na podstawie: Vol. 2, no. 2 (Feb.1956).
008/06 = d
008/07-14 = 194u1995
500 @@ $a Opis na podstawie: R. 3, nr 1 (stycz.1949).
008/06 = c
008/07-14 = 19879999
260 @@ $a Warszawa : $b [s.n.], $c 1987-.
362 0@ $a 1(1987)-.
Jeżeli dokument ciągły przestaje się ukazywać, zmienia się status publikacji (kod
"d"), a w pozycjach 008/07-14 podaje się datę zakończenia publikacji; jeżeli
nieznany status publikacji (kod "u") zostaje ustalony, poprawia się go na
właściwy i w pozycjach 008/07-14 podaje odpowiedni rok lub 9999.
008/15-17

Kod miejsca publikacji

Pole zawiera dwu- lub trzyliterowy kod kraju wydania dokumentu (wg MARC
Code List for Countries), wybrany na podstawie informacji zawartej w polu 260.
Jeżeli w polu 260 podano więcej miejsc wydania, znajdujących się w różnych
krajach, kod dotyczy pierwszej wymienionej nazwy. W takim przypadku kod ten
powtórzony jest również w polu 044 w pierwszym podpolu $a. Przy kodach
dwuznakowych miejsce na trzeci znak pozostaje puste. Jeżeli miejsce wydania
nie jest znane, wpisuje się kod xx. Podaje się kod miejsca wydania właściwy dla
jego aktualnej przynależności politycznej (np. Lwów - Ukraina) . Kodowanie
ogranicza się wyłącznie do nazwy kraju.
008/18

Kod częstotliwości

Podaje się jedną z poniższych wartości:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
q

rocznik,
dwumiesięcznik,
dwa razy w tygodniu,
dziennik,
dwutygodnik,
półrocznik,
raz na 2 lata,
raz na 3 lata,
trzy razy w tygodniu,
trzy razy w miesiącu,
aktualizowane na bieżąco,
miesięcznik,
kwartalnik,
11

008
s
t
u
w
z
@

dwa razy w miesiącu,
trzy razy w roku,
częstotliwość nie jest znana,
tygodnik,
inna częstotliwość,
częstotliwość nie jest określona
nieregularny).

(dokument

z założenia

Stosowane w tej pozycji kody nie zawsze odpowiadają częstotliwości podanej
w polu 310. Najczęściej dotyczy to przypadków, gdy częstotliwość podana w polu
310 określa liczbę zeszytów w roku; w takich przypadkach pozycji 008/19 nadaje
się wartość x, a w pozycji 008/18 podaje się kod odpowiedniej najbliższej
częstotliwości:
f
q
q
b
b
b
m
m
m
m
008/19

2 razy w roku,
4 razy w roku,
5 razy w roku,
6 razy w roku,
7 razy w roku ,
8 razy w roku,
9 razy w roku,
10 razy w roku,
11 razy w roku,
12 razy w roku.
Kod regularności

Podaje się jedną z poniższych wartości:
n
r
x
u
008/21

zamierzona (okresowa) nieregularność,
wydawnictwo regularne,
wydawnictwo nieregularne,
regularność nieznana.
Kod typu dokumentu ciągłego

Podaje się jedną z poniższych wartości:
d

aktualizowana baza danych (jeżeli pozycja 07 etykiety zawiera kod
i),

l

aktualizowany dokument skoroszytowy (jeżeli pozycja 07 etykiety
zawiera kod i),
seria wydawnicza,
gazeta,
czasopismo,
aktualizowana strona www (jeżeli pozycja 07 etykiety zawiera kod i)
inny typ dokumentu ciągłego (np. sprawozdanie, kalendarz).

m
n
p
w
@
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008
008/22

Kod formy zapisu oryginału

|

brak zamiaru kodowania

008/23

Kod formy zapisu

Podaje się jedną z poniższych wartości:
inne (np. druk standardowy),
mikrofilm,
mikrofisza,
mikrokarta,
druk dużą czcionką,
druk alfabetem Braille’a,
wierna reprodukcja (bez zmiany nośnika i rodzaju druku, np.
fotokopia),
dokument elektroniczny,

@
a
b
c
d
f
r
s
008/24

Kod formy piśmienniczej całości dokumentu ciągłego

Stosuje się następujące kody:
@
b
c
e
h
r

nieznana lub nieokreślona
bibliografia,
katalog,
encyklopedia,
biografia,
książka adresowa, telefoniczna,

s

zestawienia statystyczne (np. rocznik statystyczny),

008/25-27
|
008/28
|
008/29

Kod formy piśmienniczej poszczególnych części
brak zamiaru kodowania
Kod publikacji urzędowej
brak zamiaru kodowania
Kod materiałów z imprezy

Podaje się jedną z poniższych wartości:
0
1

dokument nie zawiera materiałów z imprezy (konferencji),
dokument zawiera materiały z imprezy (konferencji).
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008
008/33
|
008/34

Kod alfabetu użytego w tytule
brak zamiaru kodowania
Kod zasad opisu

0
opis pod każdorazowym tytułem,
(w przypadku istotnej zmiany tytułu właściwego)
2
najnowsza iteracja
(dotyczy dokumentów aktualizowanych).
008/35-37

Język tekstu

Podaje się trzyliterowy kod języka (wg MARC Code List for Languages)
głównego tekstu opisywanego zeszytu. Dla dokumentów ciągłych
wielojęzycznych podaje się pierwszy kod języka z wymienionych w polu 041.
Informacja ta nie dotyczy języka wstępu, przedmowy, dodatków itp.
Zastosowanie następujących kodów z listy oznacza:
mul
sgn
und
008/38

dokument jest w wielu językach i żaden z języków nie dominuje (w
praktyce kod ten można podać, jeśli liczba języków przekracza 6)
podstawowym środkiem przekazu w dokumencie jest język
migowy
nieokreślony
Kod zmiany formy zapisu w stosunku do występującej
w dokumencie

Podaje się jedną z poniższych wartości:
@
forma zapisu nie została zmieniona,
o
konwersja zapisu.
008/39

Źródło opisu

Podaje się jednoznakowy kod wskazujący twórcę pierwotnego opisu. Kod
dotyczy instytucji, której siglum podano w podpolu $a pola 040.
@
Biblioteka Narodowa,
c
program współkatalogowania (twórca opisu jest uczestnikiem
programu – innym niż BN).
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020
020

Międzynarodowy znormalizowany numer książki – ISBN (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Numer ISBN (NP)

$z

Błędny ISBN (P)

Zawartość pola
Pole 020 zawiera nadane przez wydawcę oznaczenie cyfrowe zbudowane
według ustalonych zasad międzynarodowych.
W opisie dokumentów ciągłych podaje się ISBN wspólny dla wszystkich
zeszytów. W dokumencie aktualizowanym uwzględnia się ISBN, jeżeli nie
nadano mu numeru ISSN. Kolejna iteracja opisywanego dokumentu może
otrzymać własny numer. Wówczas do kolejnego pola 020 wprowadza się ISBN
występujący w opisywanej iteracji.
W formacie MARC 21 pomija się łączniki między częściami numeru, co nie
zapewnia jednoznacznej identyfikacji dokumentu. Dlatego polskie biblioteki
powtarzają informację o ISBN (tym razem z łącznikami między częściami
numeru) w polu 920 o takiej samej strukturze jak pole 020.
Znaki umowne
Podpola $z nie poprzedza się żadnym znakiem.
Na końcu pola 020 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Numer
Numer podaje się bez akronimu i bez łączników oddzielających części
numeru.
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020
020

@@ $a 8301083905

$z – Błędny ISBN
ISBN źle wydrukowany lub omyłkowo przypisany dokumentowi.
020

16

@@ $a 8390410753 $z 8390410755

022
022

Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa
ciągłego - ISSN (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$y
$z

Numer ISSN (NP)
Błędny ISSN (P)
Unieważniony ISSN (P)

Zawartość pola
Pole 022 zawiera oznaczenie zbudowane według ustalonych
międzynarodowych jednoznacznie identyfikujący dokument ciągły.

zasad

Oznaczenie to składa się z akronimu ISSN i 8 cyfr oddzielonych łącznikiem
między czwartą i piątą cyfrą.
Numer ISSN (podpole $a) oraz unieważniony ISSN (podpole $z) przejmuje się
z narodowej lub międzynarodowej bazy ISSN.
Jeżeli numer ISSN umieszczony jest w dokumencie, a nie występuje jeszcze
w bazie ISSN, podaje się go w polu 022, o ile wiadomo, że nie jest on
przydzielony wydawnictwu związanemu z opisywanym (tytułowi poprzedniemu,
jeżeli wydawnictwo zmieniło tytuł; tytułowi głównemu, jeżeli opisywane
wydawnictwo jest dodatkiem; tytułowi serii głównej, jeżeli opisywane
wydawnictwo jest podserią itp.). ISSN tytułu związanego podaje się
w odpowiednich polach związków bibliograficznych, ISSN serii - w strefie serii.
Pole jest powtarzalne dla dokumentu, któremu zmieniono ISSN wraz ze zmianą
wydawcy.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
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022
Podpola
$a - Numer
Podpole zawiera ISSN opisywanego dokumentu. Pomija się akronim
ISSN. Zachowuje się łącznik między czwartą i piątą cyfrą.
022 @@ $a 0165-5515
022 @@ $a 1352-7460
245 00 $a Journal of Information Science
zmieniony ISSN
022 @@ $a 1231-8388
245 00 $a Prace i Materiały Zootechniczne. $p Zeszyt Specjalny
772 0@ $t Prace i Materiały Zootechniczne $x 0137-1649
w polu 772 $x podano ISSN wydawnictwa głównego
$y - Błędny ISSN
Podpole zawiera ISSN błędnie wydrukowany w dokumencie.
022 @@ $a 0305-7364 $y 0305-7365
245 00 $a Annals of Botany
$z - Unieważniony ISSN
Podpole zawiera ISSN unieważniony przez narodowy ośrodek ISSN.
022 @@ $a 0860-701X $z 0209-2433
245 00 $a Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
022 @@ $a 0020-7519 $z 0367-8385
245 00 $a International Journal for Parasitology
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040
040

Instytucja sporządzająca opis (NP)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$c
$d

Instytucja, która sporządziła opis (NP)
Instytucja, która sporządziła rekord (NP)
Instytucja, która zmodyfikowała rekord (P)

Zawartość pola
Pole 040 zawiera sigla bibliotek i identyfikatory osób, które uczestniczyły
w sporządzeniu rekordu. Stosuje się sigla podane w Wykazie siglów bibliotek
polskich uczestniczących w centralnych katalogach Biblioteki Narodowej.
Znaki umowne
Kolejnych podpól nie poprzedza się żadnym znakiem.
Identyfikatory osób poprzedza się kreską ukośną.
Na końcu pola 040 nie stawia się kropki.
040 @@ $a WA U/EZ $c WA U/EZ $d WA U/MO
040 @@ $a KR U/AB $c WA U/AW $d WA U/MB $d WA U/MBs

19

041
041

Język dokumentu (P)

Wskaźniki
Pierwszy -

wskaźnik przekładu

0

dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładów

1

dokument jest przekładem lub zawiera przekład

Drugi -

źródło kodu
MARC Code List for Languages.

@
Kody podpól
$a
$b
$h

Język tekstu (P)
Język streszczeń (P)
Język tekstu oryginalnego i/lub pośredniego (P)

Zawartość pola
Pole 041 zawiera informację dotyczącą języków dokumentu, jeżeli nie jest
możliwe umieszczenie pełnej informacji o językach dokumentu w polu 008/35-37.
Ma zastosowanie w opisie dokumentów wielojęzycznych (także jeśli jednym z
języków jest język migowy) lub zawierających tłumaczenie oraz jeśli język
streszczeń, abstraktów lub materiałów towarzyszących jest inny niż język tekstu
głównego.
Informację o języku podaje się w postaci trzyliterowego kodu według MARC
Code List for Languages.
Pole 041 używane jest w połączeniu z pozycjami 35–37 pola 008. Kod podany w
tych pozycjach powinien być identyczny z kodem wpisanym w pierwszym
podpolu $a pola 041.
Informacje o języku mogą być podawane także w formie słownej w polu 546.
Znaki umowne
Na końcu pola 041 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - wskaźnik przekładu
0 - dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładów
008/35-37 eng
041 0@ $a eng $a fre
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041
dokument nie jest przekładem, tekst jest w językach angielskim
i francuskim
1 - dokument jest przekładem lub zawiera przekład
008/35-37 eng
041 1@ $a eng $h rus
dokument jest przekładem z języka rosyjskiego na angielski
Drugi wskaźnik - źródło kodu
@ - MARC Code List for Languages
Wartość @ (spacja) oznacza, że kody podawane w polu 041 są
przejmowane z MARC Code List for Languages.
Podpola
$a - Język tekstu
Podaje się trzyliterowe kody języków tekstu dokumentu podane w
porządku ich dominacji w tekście lub w porządku alfabetycznym, jeżeli
żaden z języków nie dominuje. Dla każdego kodu języka tekstu powtarza
się podpole $a. Pierwszy kod powinien być zgodny z kodem wymienionym
w polu stałej długości (008/35-37). Jeżeli tekst jest w bardzo wielu
językach (np. więcej niż sześciu), a w pozycjach 35-37 pola 008 podano
kod „mul”, w pierwszym podpolu $a podaje się kod języka tytułu
dokumentu lub pierwszego tytułu (jeżeli jest on w więcej niż jednym
języku), w drugim podpolu $a podaje się kod „mul” (wiele języków).
Jeżeli dokument zawiera tekst oryginalny i towarzyszący mu przekład,
w powtórzonym podpolu $a podaje się zarówno kod języka przekładu, jak
i oryginału. Język oryginału wymienia się także w podpolu $h.
008/35-37 pol
041 0@ $a pol $a eng $a rus
546 @@ $a Tekst pol., ang., ros.
tekst w języku angielskim, polskim, rosyjskim z przewagą języka
polskiego
$b - Język streszczeń
Podaje się w porządku alfabetycznym kody języków streszczeń różnych
od języka tekstu głównego. Dla każdego kodu języka streszczeń powtarza
się podpole $b.
041 0@ $a eng $a mul $b eng $b fre
tekst w więcej niż sześciu językach z przewagą języka angielskiego,
streszczenia w języku angielskim i francuskim
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041
$h - Język tekstu oryginalnego i/lub pośredniego
Podpole zawiera kod języka(ów) oryginału i/lub przekładu pośredniego.
Dla każdego kodu języka powtarza się podpole $h. Kod języka przekładu
pośredniego wymienia się przed kodem języka oryginału. Jeżeli język
oryginału nie jest znany, podaje się kod "und".
041 1@ $a eng $h fre
tekst jest przekładem z języka francuskiego na angielski
041 1@ $a eng $a gre $h gre
tekst w oryginalnym języku greckim i w przekładzie na język
angielski
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044
044

Kraj miejsca wydania (NP)

Wskaźniki
Pierwszy – nieużywany
@
Drugi – nieużywany
@
Kody podpól
$a Kod kraju wydania (P)
Zawartość pola
Pole 044 zawiera dwu- lub trzyliterowy kod kraju wydania dokumentu podawany
wg MARC Code List for Countries. Stosuje się wyłącznie kody krajów, nie
stosuje się kodów dla stanów, prowincji itp.
Pole jest stosowane, jeżeli w polu 008/15-17 nie mieści się pełna informacja
dotycząca kraju publikacji, a więc w rekordach, w których w polu 260 podano
więcej niż jedno miejsce wydania (w różnych krajach).
Znaki umowne
Na końcu pola 044 nie stawia się kropki.
_____________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a -

Kod kraju wydania
Podaje się dwu- lub trzyliterowy kod kraju wydania dokumentu. Podpole
powtarza się dla każdego kodu kraju. Podaje się do czterech kodów
krajów publikacji. Kod w pierwszym wystąpieniu podpola $a powinien być
zgodny z kodem wymienionym w polu 008/15–17. Podaje się kod miejsca
wydania właściwy dla jego aktualnej przynależności politycznej (np. Lwów
Ukraina). Kodowanie ogranicza się do nazwy kraju.
008/15–17 pl
044 @@ $a pl $a sp
260 @@ $a Warszawa : $b Fundacja Polska Praca ; $a Madrid :
$b Fundacion Fistema, $c 1992-.
dwa miejsca wydania znajdujące się w różnych krajach
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044
008/15-17 sp
044 @@ $a sp $a gw
260 @@ $a Madrid : $b Iberoamericana/Editorial Vervuert ; $a Berlin :
$b Instituto Ibero-americano ; $a Hamburgo : $b Instituto de
Estudios Iberoamericanos, $c 2001-.
trzy miejsca wydania znajdujące się w dwóch krajach
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210-362
210-362 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, odmiany tytułu,
strefa wydania, strefa adresu wydawniczego, strefa opisu fizycznego,
częstotliwość, strefa numeracji
Pola
210
222
245
246
247
250
260
300
310
321
362

Tytuł skrócony (P)
Tytuł kluczowy (P)
Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności (NP)
Wariant tytułu (P)
Tytuł poprzedni (P)
Strefa wydania (NP)
Strefa adresu wydawniczego (NP)
Strefa opisu fizycznego (NP)
Aktualna częstotliwość (NP)
Poprzednia częstotliwość (P)
Strefa numeracji (P)

Zawartość pól 210-362
Pola 245, 250, 260, 300, 362 zawierają pięć pierwszych stref opisu
bibliograficznego, które podaje się zgodnie z PN-N-01152-2:1997. Przyjęto także
wszystkie zmiany w opisie tych stref podane w ISBD(CR), łącznie
z uwzględnieniem zasad opisu dokumentu aktualizowanego. W celu ułatwienia
korzystania z instrukcji budowę pola 245 przedstawiono osobno dla opisu:
podserii, sekcji/podsekcji, dodatku ciągłego.
Dla dokumentów ciągłych tytuł jest podstawowym czynnikiem wyszukiwania,
dlatego podaje się wszystkie odmiany tytułu w polach 210, 222, 246 oraz tytuł
poprzedni dokumentu aktualizowanego w polu 247. Określenie częstotliwości
pozwala ustalić kompletność zasobu (pole 310, 321).
Podstawa opisu wydawnictwa ciągłego
Podstawę opisu wydawnictwa ciągłego stanowi pierwszy zeszyt wliczony w ciąg
numeracji (z pominięciem zeszytu próbnego) lub zeszyt z najwcześniejszą datą
nominalną (jeżeli zeszyty nie są numerowane).
W przypadku istotnej zmiany tytułu, a dla tytułów będących nazwą rodzajową istotnej zmiany nazwy instytucji sprawczej, podstawą opisu bibliograficznego jest
pierwszy zeszyt, w którym nastąpiła ta zmiana.
Jeżeli wydawnictwo przestało się ukazywać, podstawą opisu jest również zeszyt
ostatni (dla podpola 260 $c oraz pola 362).
Jeżeli biblioteka nie ma w zbiorach pierwszego zeszytu opisywanego
wydawnictwa, opis przejmuje się z innej bazy (np. Katalogu Biblioteki Kongresu)
lub sporządza na podstawie innych źródeł bibliograficznych.
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210-362
Jeżeli nie znaleziono opisu w źródłach bibliograficznych, opis sporządza się na
podstawie pierwszego posiadanego zeszytu, nie wypełniając pola 260 podpola
$c (data wydania) oraz pola 362 (strefa numeracji).
W polu 500 (uwaga ogólna) podaje się informację o numerze i dacie zeszytu, na
podstawie którego opracowany został opis.
008/07-14 19959999
245 00 $a Głos Floriański : $b tygodnik Parafii pod wezwaniem Św.
Floriana w Żywcu-Zabłociu : dodatek bezpłatny do tygodnika
Źródło.
260 @@ $a Kraków : $b [s.n.].
500 @@ $a Opis na podstawie: nr 2 (31 grudnia 1995).
Jeżeli wydawnictwo ciągłe zmieniało tytuł, sporządza się odrębne opisy pod
każdorazowym tytułem.
Zmiany tytułu właściwego wymagające sporządzenia odrębnego rekordu
bibliograficznego:
- dodanie, usunięcie, zmiana wyrazu lub zmiana kolejności wyrazów
w pierwszych pięciu wyrazach tytułu (w sześciu wyrazach, jeżeli tytuł zaczyna się
od rodzajnika), za wyjątkiem sytuacji uznanych niżej jako zmiany nieistotne,
Energy Policy and Conservation Biennial Report
Energy Policy and Conservation Report
- dodanie, usunięcie lub zmiana wyrazu w dalszej części tytułu (po pięciu
pierwszych wyrazach lub po sześciu, jeżeli tytuł zaczyna się od rodzajnika), jeżeli
powoduje to zmianę jego znaczenia
lub wskazuje na zmianę zakresu
tematycznego,
The Best Bed & Breakfast in the World
The Best Bed & Breakfast in England, Scotland & Wales
Geographical Distribution of Financial Flows to Developing
Countries
Geographical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients
- zmiana występującej w tytule nazwy instytucji sprawczej (z wyjątkiem
zmian nieistotnych).
Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wydziału Filozoficznego
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły FilozoficznoPedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej
Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej imienia Gen. Dyw.
Prof. Dr. Med. Bolesława Szareckiego
Ale:
26

210-362
Vestnik Ministerstva Školstvi Mládeže a Telovychovy a Ministerstva
Kultury Česke Republiky
Vestnik Ministerstva Školstvi Mládeže a Telovychovy a Ministerstva
Kultury Česke Socialistickè Republiky
niewielka zmiana tytułu
Inne zmiany powodujące konieczność sporządzenia odrębnego rekordu
bibliograficznego:
- zmiana nazwy instytucji sprawczej lub zmiana instytucji sprawczej przy
tytule stanowiącym nazwę rodzajową,
Biuletyn / Kurator Okręgu Szkolnego Katowickiego
Biuletyn / Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Władysława
Spasowskiego
- zmiana oznaczenia wydania wskazująca na istotną zmianę zawartości
wydawnictwa,
- zmiana rodzaju nośnika,
Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej
Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej (CD-ROM)
- zmiana tytułu zależnego na tytuł wyróżniający np.: pominięcie numeracji
serii głównej w przypadku podserii o tytule wyróżniającym lub dodanie numeracji
na pierwszym stopniu hierarchicznego podziału,
- zmiana zawartości komasacji tego samego tytułu,
- utworzenie wydawnictwa ciągłego w wyniku połączenia dwu lub więcej
innych wydawnictw,
Archivio du Ottalmologia
i Rassegna Italiana di Ottalmologia
powstało: Archivio e Rassegna Italiana di Ottalmologia
- utworzenie dwu, lub więcej wydawnictw ciągłych w wyniku podziału
czasopisma.
Biesiada Literacka
podział na: Biesiada Polska
Lechita
Zmiany
dokumentu
aktualizowanego
powodujące
sporządzenia odrębnego opisu bibliograficznego:

konieczność

-

połączenie dwu lub więcej dokumentów aktualizowanych,

i

USMARC Format for Bibliographic Data
Canadian MARC Communication Format for Bibliographic Data
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210-362
powstało: MARC 21 Format for Bibliographic Data
-

podział na dwa lub więcej oddzielnych dokumentów,

-

istotna zmiana oznaczenia wydania,

-

zmiana formy fizycznej dokumentu.

Nieistotne zmiany tytułu właściwego (niewymagające sporządzenia odrębnego
rekordu bibliograficznego):
- zmiany pisowni,
Rocznik Oryentalistyczny
Rocznik Orientalistyczny
- skrócenie wyrazu, zastąpienie wyrazu znakiem lub symbolem (lub
odwrotnie),
Accommodations and Travel Services
Accommodations &Travel Services
Ga. Peach Statistics
Georgia Peach Statistics
- zamiana występujących w tytule cyfr arabskich na rzymskie (lub
odwrotnie),
Fachbuchverzeichnis II, Bau
Fachbuchverzeichnis 2, Bau
- zmiana pisowni cyfr lub dat na formę słowną (lub odwrotnie),
Four Wheel Fun
4 Wheel Fun
- połączenie wyrazów łącznikiem lub rozdzielenie,
Year-book of Labour Statistics
Year Book of Labour Statistics
- podział wyrazu w tytule lub scalenie,
Year Book of Labour Statistics
Yearbook of Labour Statistics
- zastąpienie akronimu lub inicjału występującego w tytule lub będącego
tytułem pełną formą słowną (lub odwrotnie),
Biuletyn ŻIH-u – Instytutu Naukowo-Badawczego w Polsce
Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego – Instytutu NaukowoBadawczego
Research in Technological Adaptation
RITA
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210-362
- zmiany końcówek fleksyjnych poszczególnych wyrazów tytułu,
Echo Krakowa
Echo Krakowskie
Żyj Zdrowo
Żyjmy Zdrowo
Dziennik Urzędowy Rady Narodowej w m. Krakowie
Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. Krakowa
- dodanie lub usunięcie rodzajników, przyimków i spójników,
An International Bibliography of Sociology
International Bibliography of Sociology
- dodanie lub usunięcie nazwy instytucji sprawczej z tytułu właściwego,
Zeszyty Naukowe. Studia Przyrodnicze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Bydgoszczy.
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Studia Przyrodnicze.
- dodanie lub usunięcie znaków interpunkcyjnych,
- zmiana kolejności występowania na stronie tytułowej różnych wersji
językowych tytułu lub wyrażonych w różnych pismach,
- dwa tytuły właściwe lub więcej nadawanych zeszytom czasopisma
ukazujących się w regularnych odstępach czasu (np. wydania sobotnioniedzielne dziennika mają inny tytuł niż w pozostałe dni tygodnia),
- dodanie, usunięcie lub zmiana wyrazów łączących tytuł z numeracją,
Informator dla Kandydatów na Studia Doktorskie i Podyplomowe
na Rok Szkolny
Informator dla Kandydatów na Studia Doktorskie i Podyplomowe
na Rok Akademicki
- dodanie, usunięcie lub zmiana kolejności wyrazów w tytule, jeżeli tytuł
ma charakter wyliczania jednorodnych elementów i nie powoduje to zmiany
zakresu tematycznego,
Philosophical Magazine. B, Physics of Condensed Matter, Electronic,
Optical and Magnetic Properties
Philosophical Magazine. B, Physics of Condensed Matter, Structural,
Electronic, Optical and Magnetic Properties
- dodanie do tytułu lub usunięcie z niego wyrazów wskazujących na rodzaj
dokumentu (np.: magazyn, czasopismo, biuletyn, gazeta, newsletter), ale nie
zmiana wyrazów (np. z „czasopismo” na „magazyn”).
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210-362
Biuletyn Pomorze Nadwiślańskie
Pomorze Nadwiślańskie
W przypadku wątpliwości, uznaje się zmianę za nieistotną.
Dokument aktualizowany
Podstawą opisu dokumentu aktualizowanego jest najnowsza iteracja
opisywanego dokumentu, z pominięciem początkowych danych. Na podstawie
pierwszej iteracji wprowadza się do opisu tylko datę wydania. Pozostałe
elementy, łącznie z datą nominalną, przejmuje się do pól uwag.
Zmiany tytułu w dokumentach aktualizowanych nie powodują konieczności
sporządzenia nowego opisu, lecz jego modyfikację. Nowy tytuł występujący
w kolejnej iteracji wprowadza się do opisu na miejsce poprzedniego, a poprzedni
podaje w polu 247 (poprzedni tytuł) i/lub w polu 547 (złożona uwaga
o poprzednim tytule). Analogicznie postępuje się z innymi elementami opisu
bibliograficznego. Informację o innych elementach opisu w poprzednich
iteracjach wprowadza się do odpowiednich pól uwag, jeżeli katalogujący uzna je
za ważne.
Podstawowe źródła danych dla poszczególnych stref obowiązują analogicznie
jak w opisach wydawnictw ciągłych.
Znaki umowne
W polach 245, 250, 260, 300 i 362 poszczególne elementy opisu
bibliograficznego identyfikowane są za pomocą znaków umownych stosowanych
zgodnie z PN-N-01152-2:1997.
Na końcu tych pól stawia się kropkę.
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210
210

Tytuł skrócony (P)

Wskaźniki
Pierwszy - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
1 sporządza się dodatkową pozycję
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b

Tytuł skrócony (NP)
Dopowiedzenie (NP)

Zawartość pola
Do pola 210 przejmuje się skróconą formę tytułu kluczowego (podanego w polu
222) zawierającą skróty rzeczowników i przymiotników z pominięciem
rodzajników i spójników. Jest ona ustalana przez narodowy ośrodek ISSN.
Jeżeli tytuł skrócony jest taki sam jak tytuł kluczowy, pola 210 nie wypełnia się.
Znaki umowne
Tytuł skrócony przejmuje się z wszystkimi zawartymi w nim znakami umownymi.
Na końcu pola 210 nie stawia się kropki.
_____________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
1 - sporządza się dodatkową pozycję
Drugi wskaźnik - nieużywany
@
Podpola
$a - Tytuł skrócony
Zawiera skróconą formę tytułu kluczowego.
210 1@ $a Pr. Nauk. Inst. Ochr. Rośl.
222 @0 $a Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin
210 1@ $a Stud. Mater. Dziejów Nauki Pol. B, Hist. Nauk Biol. Med.
222 @0 $a Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej. Seria B,
Historia Nauk Biologicznych i Medycznych
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$b - Dopowiedzenie
Przejmuje się dopowiedzenia wchodzące w skład tytułu skróconego.
Ujmuje się je w nawiasy okrągłe.
210 1@ $a Rocz. Nauk. AWF $b (Warsz.)
222 10 $a Roczniki Naukowe AWF $b (Warszawa)
210 1@ $a J. gen. educ. $b (Univ. Park Pa.)
222 14 $a The Journal of general education $b (University Park, Pa)
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222
222

Tytuł kluczowy (P)

Wskaźniki
Pierwszy - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
@
nie sporządza się dodatkowej pozycji
1
sporządza się dodatkową pozycję
Drugi - znaki pomijane przy szeregowaniu
0-9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
Kody podpól
$a
$b

Tytuł kluczowy (NP)
Dopowiedzenie (NP)

Zawartość pola
Tytuł kluczowy jest nadawany dokumentowi ciągłemu przez narodowy ośrodek
ISSN.
Tytuł kluczowy przejmuje się w całości z bazy ISSN w formie, w jakiej został
nadany z zachowaniem ortografii, interpunkcji, stosowania wielkich i małych liter.
Pomija się jedynie nawiasy ostre < >, w które ujęty jest występujący na początku
tytułu kluczowego rodzajnik.
Znaki umowne
Tytuł kluczowy przejmuje się z wszystkimi zawartymi w nim znakami umownymi.
Na końcu pola 222 nie stawia się kropki.
_________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
@ - Nie sporządza się dodatkowej pozycji
Wartość pierwszego wskaźnika wynosi @, jeżeli tytuł kluczowy jest taki
sam jak tytuł właściwy.
222 @0 $a Classical and quantum gravity
245 00 $a Classical and Quantum Gravity
1 - Sporządza się dodatkową pozycję
Wartość pierwszego wskaźnika wynosi 1, jeżeli tytuł kluczowy różni się od
tytułu właściwego.
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222 10
245 00

$a Bibliotekarz
$a Bibljotekarz

222 10
245 10

$a Radioelektronik RE
$a Radioelektronik : $b RE : miesięcznik elektroników,
radioamatorów i krótkofalowców.

222 10 $a Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Warszawski. Filia
w Białymstoku. Humanistyka $b (1977)
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Humanistyka / $c Uniwersytet
Warszawski. Filia w Białymstoku.
Drugi wskaźnik - znaki pomijane przy szeregowaniu
0 - Brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
Wartość 0 oznacza, że nie pomija się żadnych znaków początkowych.
Znaków diakrytycznych i znaków specjalnych występujących na początku
tytułu, jeżeli ten tytuł nie zaczyna się od rodzajnika, nie liczy się jako znaki
pomijane.
222 10 $a Itd $b (Warszawa)
1-9 - Liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
Wartość inna niż 0 oznacza, że pole zaczyna się od rodzajnika, który
pomija się przy szeregowaniu.
Znak diakrytyczny i znak specjalny związany z rodzajnikiem włącza się
w liczbę znaków pomijanych.
222 @4 $a The Polish Sociological Bulletin
Podpola
$a - Tytuł kluczowy
Przejmuje się tytuł kluczowy bez dopowiedzenia.
222 @0 $a Annual review of nuclear science
245 00 $a Annual Review of Nuclear Science
222 10 $a Biuletyn PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne
245 00 $a Biuletyn PTI : $b miesięcznik Polskiego Towarzystwa
lnformatycznego.
222 @0 $a Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C,
Biologia
245 00 $a Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. $n Sectio
C, $p Biologia.
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Sformatowano

$b - Dopowiedzenie
Przejmuje się dopowiedzenie wchodzące w skład tytułu kluczowego.
Ujmuje się je w nawiasy okrągłe.
222 10 $a Radar $b (Deutsche Ausg.)
245 00 $a Radar
250 @@ $a Deutsche Ausgabe.
222 10 $a Film $b (1973)
245 00 $a Film
222 10 $a Perspektywy $b (Warszawa)
245 00 $a Perspektywy
222 10 $a Wychowanie Techniczne w Szkole $b (Warszawa. 1961)
245 00 $a Wychowanie Techniczne w Szkole : $b z wkładką
"Plastyka w Szkole" / $c Ministerstwo Oświaty.
222 10 $a Journal of physics. A, mathematical and general
$b (Print)
245 00 $a Journal of Physics. $n A, $p Mathematical and General.

Usunięto: ¶
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245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności (NP)
Wskaźniki
Pierwszy - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
0 nie sporządza się dodatkowej pozycji
Drugi - znaki pomijane przy szeregowaniu
0
brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
1-9

liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Kody podpól
$a
$h
$b
$n
$p
$c

Tytuł (NP)
Określenie typu dokumentu (NP)
Ciąg dalszy tytułu (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
(NP)

Zawartość pola
Pole 245 zawiera tytuł, określenie typu dokumentu, dodatki do tytułu (także
ich równoległe wersje) oraz oznaczenie odpowiedzialności. Dane te dla
wydawnictw ciągłych w zasadzie podaje się w formie występującej
w pierwszym zeszycie opisywanego ciągu wydawnictwa, a dla dokumentów
aktualizowanych - w najnowszej iteracji.
Dane przejmuje się przede wszystkim z głównej strony tytułowej pierwszego
zeszytu opublikowanego pod danym tytułem (dla dokumentów
aktualizowanych z najnowszej iteracji). Informacje zaczerpnięte z innych
miejsc opisywanego zeszytu ujmuje się w nawiasy kwadratowe. Danych
pochodzących spoza opisywanego zeszytu w zasadzie nie podaje się w polu
245 (można umieścić je w polu 500).
Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako główną traktuje się
stronę z najpóźniejszą datą wydania (nie uwzględnia się strony tytułowej
opublikowanej dla większej jednostki opisywanego dokumentu np. rocznika,
tomu). Spośród stron tytułowych w różnych językach jako główną traktuje się
stronę w języku głównej części wydawnictwa, a jeżeli tego kryterium nie da
się zastosować - pierwszą stronę tytułową recto. Jeżeli informacje podane są
bez powtórzeń na dwóch stronicach na rozwarciu, traktuje się je razem jako
główną stronę tytułową.
Jeżeli opisywany zeszyt nie ma strony tytułowej, jako jej substytut wybiera się
źródło, w którym są najpełniejsze informacje. Jeżeli nie da się zastosować
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tego kryterium, wybiera się jedno źródło spośród następujących w podanej
kolejności: okładka, nagłówek, metryka wydawnicza.
Znaki umowne
Podpola $h nie poprzedza się żadnym znakiem.
Podpole $b poprzedza się:
znakiem równości - jeżeli zaczyna się od tytułu równoległego,
dwukropkiem - jeżeli zaczyna się od podtytułu.
Podpole $c poprzedza się kreską ukośną.
Pole 245 kończy się kropką.
Przy dwukropku (:), średniku (;), znaku równości (=) i kresce ukośnej (I) zostawia
się odstęp po obu stronach znaku. W przypadku kropki i przecinka odstęp
stosuje się tylko po znaku. Nawiasy kwadratowe traktuje się jako jeden znak
i stosuje się odstęp przed pierwszym i po drugim nawiasie.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
0 - Nie sporządza się dodatkowej pozycji
Wartość pierwszego wskaźnika wynosi zawsze 0, ponieważ tytuł stanowi
podstawowy element wyszukiwania danej pozycji.
245 00 $a Techniki Komputerowe
245 04 $a The Annual Report to the Governor
Drugi wskaźnik - znaki pomijane przy szeregowaniu
0 - Brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
Wartość 0 oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu są
uwzględniane przy szeregowaniu (tzn. tytuł nie zaczyna się od rodzajnika).
Znaki diakrytyczne oraz znaki specjalne (np. nawias, myślnik, cudzysłów)
występujące na początku pola tytułu, który nie zaczyna się od rodzajnika,
nie są traktowane jako znaki pomijane.
245 00 $a 2 + 3 D
245 00 $a As-Sadaka
245 00 $a De Lirnik
1-9 - Liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
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Wartość 1-9 oznacza liczbę znaków pomijanych przy szeregowaniu. Do
znaków tych zalicza się rodzajnik określony lub nieokreślony występujący
na początku tytułu, a także znaki diakrytyczne oraz znaki specjalne
związane z rodzajnikiem i występujące przed pierwszym znakiem
decydującym o szeregowaniu. Do liczby znaków pomijanych przy
szeregowaniu wlicza się spację występującą pomiędzy rodzajnikiem
i pierwszym wyrazem tytułu.
245 02 $a L'Essentiel en Poche
245 02 $a A Report to the Legislature
245 04 $a The Annual Report to the Governor
Podpola
$a - Tytuł
Przejmuje się tytuł właściwy wydawnictwa ciągłego (włącznie z tytułem
obocznym). Jest to tytuł wspólny dla wszystkich zeszytów opisywanego
ciągu. Spośród kilku tytułów w tym samym języku zamieszczonych na
stronie tytułowej jako tytuł właściwy przejmuje się tytuł wyróżniony
typograficznie, a w braku wyróżnień - pierwszy. Pozostałe tytuły
znajdujące się na stronie tytułowej przejmuje się jako dodatki do tytułu.
Odmiany tytułu występujące w innych miejscach zeszytu podaje się
w postaci do wyszukiwania w polu 246.
Jeżeli strona tytułowa zawiera tytuł wyrażony w dwu lub więcej językach,
wybiera się tytuł w języku tekstu głównej części zeszytu, a jeżeli tego
kryterium nie da się zastosować - tytuł wyróżniony typograficznie lub
pierwszy. Pozostałe tytuły w innych językach traktuje się jako tytuły
równoległe.
245 00 $a Biuletyn Informacyjny / $c Środowisko Żołnierzy
Zgrupowania AK "Kryska".
245 00 $a Unia Demokratyczna : $b biuletyn informacyjny.
245 00 $a Justus Liebig's Annalen der Chemie.
245 00 $a Biuletyn Forum Fundacji Polskich.
245 00 $a Societatis Scientiarum Lodziensis Acta Chimica.
Jeżeli strona tytułowa zawiera pełny tytuł i jego akronim, jako tytuł
właściwy traktuje się pełny tytuł, a akronim podaje się w podpolu $b jako
dodatek do tytułu.
245 00 $a Wieczór Wrocławia : $b WW
245 00 $a Życie i Myśl : $b ŻiM
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Występujące w tytule skróty, symbole i liczebniki pisane cyframi przejmuje
się bez zmian (dla tytułu z rozwiązaniem skrótu, słownym wyrażeniem
symbolu lub liczebnika itp. używa się pola 246).
245 00 $a ZT / $c Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia
Kadr, [Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej].
245 00 $a Z Filmoteki Oświatowej PDF / $c [Przedsiębiorstwo
Dystrybucji Filmów].
245 00 $a Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej imienia
Gen. Dyw. Prof. Dr. Med. Bolesława Szareckiego.
245 00 $a 13
245 00 $a 14th Century English Mystics Newsletter
245 00 $a Tekst + Kritik
245 00 $a Dom & Ogród
245 00 $a Zagadki i Dowcipy oraz ...
245 00 $a Co Słychać?
Tytuł przejmuje się w formie występującej na stronie tytułowej, z wyjątkiem
zachowania wielkich liter i przestankowania. Zgodnie z ortografią języka
polskiego z wielkiej litery pisze się wszystkie wyrazy tytułów dokumentów
ciągłych poza przyimkami, spójnikami i rodzajnikami oraz takimi
wyrażeniami jak „imienia” i „pod wezwaniem”. Stosuje się także polskie
zasady interpunkcji.
Nie uwspółcześnia się pisowni tytułu (w razie potrzeby tytuł w pisowni
uwspółcześnionej podaje się w polu 246).
245 00 $a Rocznik Oryentalistyczny
246 30 $a Rocznik Orientalistyczny
222 10 $a Bibliotekarz
245 00 $a Bibljotekarz
pole 246 nie jest potrzebne
W akronimach i innych skrótach występujących w tytule nie stosuje się
odstępów pomiędzy poszczególnymi częściami. Poszczególne litery
inicjałów imion występujące w tytule oddziela się kropką i odstępem.
$b - Ciąg dalszy tytułu (3.1.3 - 3.1.4)
Podaje się dodatki do tytułu, tytuły równoległe i równoległe dodatki do
tytułu.
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Dodatek do tytułu
Przejmuje się podtytuł lub inne wyrażenie uzupełniające tytuł. Jeżeli
dodatków jest więcej niż jeden, przejmuje się je w porządku wskazanym
przez wyróżnienia typograficzne, a w braku wyróżnień - przez kolejność na
stronie tytułowej.
Dodatki występujące poza stroną tytułową przejmuje się, ujmując je
w nawiasy
kwadratowe,
jeżeli
wnoszą
dodatkową
informację
o wydawnictwie, np. określają jego charakter.
Jeżeli dodatek do tytułu występuje w kilku językach, wybiera się dodatek
w języku tytułu właściwego. Równoległy dodatek do tytułu podaje się po
tytule równoległym, do którego się odnosi lub jeżeli brak tytułu
równoległego – po dodatku do tytułu.
Zasady skracania i pisowni dodatków do tytułu są takie same jak
odnoszące się do tytułu podawanego w podpolu $a. Jednakże wielkie
i małe litery na początku wyrazu stosuje się zgodnie z ortografią języka
dodatku. Dodatek do tytułu zawierający zasięg terytorialny przejmuje się
do pięciu miejscowości. Jeżeli występuje ich więcej, podaje się trzy
miejscowości, zaznaczając pominięcie wielokropkiem i skrótem „[etc.]”.
Wszystkie dodatki do tytułu podaje się w jednym
poprzedzając poszczególne dodatki dwukropkiem.

podpolu

$b,

245 00 $a Praworządność : $b dokumenty
245 00 $a Wrocławskie Wiadomości Kościelne : $b pismo urzędowe
Kurii Arcybiskupiej.
245 00 $a Słowo Rówieńskie : $b tygodnik polityczny,
społeczny i gospodarczy : [czasopismo bezpartyjne, myśli
i czynowi polskiemu poświęcone].
245 00 $a Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej : $b Gniezno, Kostrzyń
Pobiedzisko... [etc.].
występujące w podtytule 6 miejscowości określających zasięg
terytorialny wydawnictwa ograniczono do pierwszych trzech
245 00 $a Zanim Zapłacisz : $b podatki, cła, pieniądze : dodatek do
"Fiskusa".
245 00 $a Nowy Dzień : $b dwutygodnik ilustrowany
uwzględniono nadtytuł
245 00 $a Polski Bank Komunalny w Warszawie : $b [sprawozdanie].
245 00 $a Dennica : $b literaturnaâ gaz’eta = Jutrzenka : pismo
literackie
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Tytuł równoległy
Jeżeli na stronie tytułowej znajdują się dwa lub więcej tytuły równoległe, do
pola 245 przejmuje się maksymalnie 3 tytuły równoległe (jednocześnie
podaje się te tytuły w polu 246). Pozostałe tytuły równoległe można także
podać w polach 246. Tytuł równoległy poprzedza się znakiem równości.
Tytuły równoległe występujące poza źródłem uznanym za podstawowe
umieszcza się w polu 246. Informację o językach tytułów równoległych
pominiętych w polu 245 podaje się w polu 500.
Zasady dotyczące formy tytułu równoległego (stosowania wielkich liter,
przestankowania) są takie same jak w przypadku tytułu podawanego
w podpolu $a.
245 00 $a Listy Biometryczne = $b Biometrical Letters
245 00 $a International Bibliography of Historical Sciences =
$b Internationale Bibliographie der GeschichtsWissenschaften
245 00 $a Poland = $b Polen : illustrated magazine

Sformatowano

$c - Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
Przejmuje się oznaczenia odpowiedzialności, czyli nazwy lub wyrażenia
określające ciała zbiorowe i/lub osoby odpowiedzialne za intelektualną
i/lub artystyczną zawartość opisywanego dokumentu ciągłego.
Jeżeli liczba ciał zbiorowych lub osób pełniących tę samą funkcję nie
przekracza
trzech,
wymienia
się
je
w jednym
oznaczeniu
odpowiedzialności, zachowując kolejność występującą w zeszycie
i oddzielając poszczególne nazwy przecinkami, jeżeli nie są ze sobą
powiązane składniowo. Przy większej niż trzy liczbie ciał zbiorowych lub
osób pełniących tę samą rolę w opracowaniu opisywanego wydawnictwa
przejmuje się tylko nazwę pierwszego ciała zbiorowego lub osoby, dodając
skrót "[et al.]".
Nazwy ciał zbiorowych lub osób spełniających zróżnicowane funkcje
podaje się w podpolu $c w odrębnych oznaczeniach odpowiedzialności
oddzielone
średnikiem.
Najczęściej
w drugim
oznaczeniu
odpowiedzialności podaje się dane o redaktorach. Uwzględnia się osoby
pełniące funkcje kierownicze np.: red. nacz., red. odpow., przew. kom. red.
Jeżeli redaktorem i wydawcą jest ta sama osoba, w opisie łączy się
obydwa rodzaje odpowiedzialności nie powtarzając nazwy.
Przejmuje się nazwy redaktorów w opisach dzienników, wydawnictw
naukowych i dawnych (ukazujących się w XIX w. i początku XX w. - do
1918 r.)
Podaje się także nazwę redaktora, jeżeli uznaje się ją za istotną do
jednoznacznej identyfikacji danego tytułu.
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Jako drugie oznaczenie odpowiedzialności uwzględnia się nazwy osób
odpowiedzialnych za wydawnictwo w opisie bibliografii, katalogów,
kalendarzy lub informatorów, w których pełnią oni rolę autorów,
współautorów, twórców zbioru, opracowujących, redaktorów.
Jeżeli nazwa ciała zbiorowego lub nazwa osoby występuje w tytule lub
w dodatku do tytułu, nie powtarza się jej w podpolu $c.
Nazwy ciał zbiorowych i osób oraz określenie ich udziału przejmuje się
w formie występującej w wydawnictwie. W razie potrzeby dodaje się
w nawiasach
kwadratowych
odpowiednie
określenie
rodzaju
odpowiedzialności. Określenia skraca się według PN-N-01158:1985.
W polu 245 nie podaje się oznaczenia odpowiedzialności pochodzącego
spoza zeszytu będącego podstawą opisu (dane te podaje się w polu 500).
Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności poprzedza się kreską ukośną,
drugie - średnikiem.
W
dokumentach
aktualizowanych
podaje
się
oznaczenie
odpowiedzialności występujące w najnowszej iteracji. Jeżeli oznaczenie
odpowiedzialności w kolejnej edycji zmienia się, zawartość podpola $c
przenosi się do pola 550 lub 500, a do podpola $c pola 245 przejmuje
aktualne dane.
Dla wszystkich nazw instytucji sprawczych oraz osób wymienionych w
polu 245 sporządza się hasła dodatkowe w polach 7XX.
245 00 $a Uranja : $b
Astronomji.

czasopismo Towarzystwa

Miłośników

nazwa instytucji sprawczej w dodatku do tytułu
245 04 $a The Journal of Cell Biology / $c The Rockefeller Institute.
245 00 $a Kraj / $c red. i wyd. Erazm Piltz.
osoba pełniąca funkcję redaktora i wydawcy
245 04 $a Der Archivar : $b Mitteilungsblatt für Deutsches
Archivwesen / $c Vereins Deutscher Archivare, Staatsarchiv
Düsseldorf.
dwie nazwy instytucji sprawczej
245 00 $a Pomerania : $b miesięcznik społeczno-kulturalny I
$c Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
nazwa instytucji sprawczej w formie występującej w wydawnictwie
245 00 $a Biuletyn Informacyjny / $c Zarząd Główny ZNP
Pracowników Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych.
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tytułem jest nazwa rodzajowa, przejęta nazwa instytucji sprawczej
w formie występującej w wydawnictwie
$h - Określenie typu dokumentu
Podpole wykorzystywane jest, jeżeli opisywane wydawnictwo ciągłe
ukazuje się w innej postaci fizycznej niż druk, np.: [Mikroforma], [Druk
alfabetem Braille’a], [Dokument elektroniczny]. Szczegółowe określenie
postaci fizycznej wydawnictwa podaje się w polu 300 podpolu $a.
Zawartość podpola ujmuje się w nawiasy kwadratowe, podpola nie
poprzedza się żadnym znakiem umownym.
PODSERIA
Seria jest wydawnictwem ciągłym obejmującym wydawnictwa zwarte lub ciągłe
o indywidualnych tytułach, połączonych wspólną nazwą serii, numerowanych lub
nienumerowanych w jej obrębie.
Seria główna to seria numerowana obejmująca jedną lub kilka podserii. Podseria
jest częścią serii głównej, ukazującą się w jej obrębie na drugim lub dalszym
stopniu hierarchicznego podziału.
Jednostką opisu bibliograficznego jest podseria na najniższym poziomie
hierarchii. Podstawę opisu stanowi pierwszy zeszyt opisywanej podserii.
Podseria może mieć odrębną numerację zeszytów (ciągłą lub w obrębie roku) lub
tylko własne oznaczenie i/lub tytuł.
Jeżeli podseria ma własny, wyróżniający tytuł (niezależny od tytułu serii głównej),
przyjmuje się go jako jej tytuł właściwy.
Jeżeli tytuł podserii jest zależny (niewyróżniający), tzn. jest nazwą rodzajową,
nazwą dziedziny wiedzy lub połączeniem tych nazw, tytuł właściwy podserii
składa się z dwóch lub więcej części: z tytułu serii głównej i jednego lub kilku
tytułów zależnych (odpowiednio do liczby poziomów hierarchicznego podziału).
Jeżeli podseria nie ma własnego tytułu, a tylko oznaczenie (wyrażone w formie
literowej, cyfrowej lub mieszanej), jej tytuł właściwy składa się z tytułu serii
głównej i oznaczenia podserii.
Wszystkie części tytułu podserii przejmuje się przede wszystkim ze strony
tytułowej lub jej substytutu.
Sporządza się nowy opis bibliograficzny jeżeli:
- następuje istotna zmiana, dodanie lub usunięcie jednej z części tytułu,
- zmienia się nazwa instytucji sprawczej w tytule niewyróżniającym,
- podseria o tytule wyróżniającym zmienia się w sekcję (zanika numeracja
na pierwszym poziomie).
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Filologia Polska. $p Folklorystyka
/ $c Uniwersytet Opolski.
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245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Folklorystyka / $c Uniwersytet
Opolski.
od t. 2 zanika numeracja na pierwszym poziomie i tytuł podserii
pierwszego poziomu
Podpola
$a - Tytuł
Jeżeli tytuł podserii jest wyróżniający, przejmuje się go do podpola $a jako
tytuł właściwy. Tytuł serii głównej podaje się w polu 440 lub 490.
245 00 $a Kształcenie
Wratislaviensis].

Językowe

w Szkole

/

$c

[Universitas

440 @0 $a Acta Universitatis Wratislaviensis $x 0239-6661
Jeżeli tytuł podserii jest niewyróżniający, przejmuje się do podpola $a tytuł
serii głównej. Tytuł serii głównej podaje się również w polach serii (pole
440 lub 490), jeżeli wszystkie zeszyty opisywanej podserii ukazały się
w ramach tej samej serii.
245 00 $a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
$p Prace Zoologiczne.
440 @0 $a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
$b - Ciąg dalszy tytułu
Jeżeli opisywane wydawnictwo ciągłe jest podserią o tytule zależnym,
równoległe tytuły przejmuje się do podpola $b po pełnym tytule właściwym
(po podpolach $a i $p).
Równoległe tytuły poprzedza się znakiem równości (=).
245 00 $a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. $p Prace
Zoologiczne = $b Universitas lagellonica - Acta Scientiarum
Litterarumque. Folia Zoologica.
Przejmuje się dodatek do tytułu wspólnego.
Dodatek do tytułu poprzedza się dwukropkiem.
$c - Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
Przejmuje się oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do opisywanej
podserii, o ile nie jest ono zawarte w tytule lub dodatku do tytułu. Jeżeli
tytuł serii głównej jest nazwą rodzajową, oznaczenie odpowiedzialności
podaje się po tytule zależnym lub dodatku do tytułu podserii.
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Wszystkie nazwy osób i instytucji sprawczych podane w podpolach $a i $b
oraz $c w formie występującej w dokumencie stanowią dodatkowe hasło
ujednolicone przejęte z kartoteki haseł wzorcowych do pola 700 lub 710.
Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności poprzedza się kreską ukośną.
245 00 $a Prace Naukowe. $p Seria Humanistyczna. $n Część 2,
$p Filozofia, Psychologia, Socjologia, Pedagogika /
$c Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
oznaczenie odpowiedzialności podserii
$h - Określenie typu dokumentu
Przejmuje się ogólne określenie typu dokumentu. W opisie podserii
o tytule niewyróżniającym podpole $h może wystąpić po podpolu $n lub
$p.
$n – Oznaczenie podserii/sekcji
Przejmuje się oznaczenie podserii wyrażone w jakiejkolwiek formie:
literowej, cyfrowej lub mieszanej. Numer podaje się cyframi arabskimi,
towarzyszące mu określenie przejmuje się w formie występującej
w wydawnictwie. Podpole $n powtarza się, jeżeli podseria ma budowę
hierarchiczną.
Jako oznaczenia podserii nie traktuje się oznaczenia typu "Nowa seria",
które podaje się w polu 362.
Podpole $n może występować po podpolu $a, $b lub $p.
Oznaczenie podserii poprzedza się kropką.
245 00 $a Acta Astronomica. $n Serie C
245 00 $a Jahrbuch für Morphologie und Mikroskopische Anatomie.
$n 1 Abteilung
$p - Nazwa podserii/sekcji
Przejmuje się tytuł i dodatek do tytułu opisywanej podserii. Podpole
powtarza się, jeżeli podseria ma budowę hierarchiczną.
Podpole $p może występować po podpolu $a, $b, $n lub $p.
Wszystkie wyrazy tytułu zależnego - poza spójnikami i przyimkami zaczyna się od wielkiej litery.
Tytuł zależny podserii podaje się ponadto w polu 246.
Tytuł zależny podserii poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po
oznaczeniu podserii zawartym w podpolu $n lub kropką, jeżeli brak
oznaczenia podserii.
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245 00 $a Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej.
$p Mechanika.
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Nauki Społeczno-Polityczne.
$p Zeszyt Filozoficzny / $c Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu.
SEKCJA/PODSEKCJA
Sekcja jest rodzajem wydawnictwa ciągłego, którego tytuł składa się zawsze
z dwóch lub więcej części: z tytułu wspólnego dla grupy sekcji, oznaczenia sekcji
i/lub jej tytułu. Sekcja może dzielić się hierarchicznie na podsekcje drugiego
i dalszego stopnia. Cechą odróżniającą sekcję od podserii jest brak numeracji
zeszytów na poziomie tytułu wspólnego.
Poszczególne
sekcje/podsekcje
stanowią
odrębne
jednostki
opisu
bibliograficznego na najniższym poziomie podziału. Podstawę opisu stanowi
pierwszy zeszyt opisywanej sekcji/podsekcji. Podsekcja może mieć własną
numerację zeszytów.
Podpola
$a - Tytuł
Przejmuje się tytuł wspólny grupy sekcji.
245 00 $a Acta Universitatis Lodziensis. $n Seria 1, $p Nauki
Humanistyczno-Społeczne.
$b - Ciąg dalszy tytułu
Przejmuje się dodatek do tytułu wspólnego.
Dodatek do tytułu poprzedza się dwukropkiem.
245 00 $a Vestnik Moskovskogo Universiteta : $b naučnyj žurnal.
$n Seriâ 3, $p Fizika, Astronomiâ.
$c - Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
Podaje się oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do opisywanej
sekcji/podsekcji, jeżeli nie jest ono zawarte w tytule lub dodatku do tytułu.
Jeżeli tytuł wspólny jest nazwą rodzajową, oznaczenie odpowiedzialności
podaje się po tytule sekcji/podsekcji.
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $n Seria A, $p Nauki Humanistyczne /
$c Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Siedlcach.
$h - Określenie typu dokumentu
Przejmuje się ogólne określenie typu dokumentu. W opisie sekcji podpole
$h może wystąpić po podpolu $n lub $p.
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$n – Oznaczenie podserii/sekcji
Przejmuje się oznaczenie sekcji wyrażone w jakiejkolwiek formie: literowej,
cyfrowej lub mieszanej. Numer podaje się cyframi arabskimi, towarzyszące
mu określenie przejmuje się bez zmian. Podpole $n powtarza się, jeżeli
występuje oznaczenie sekcji i podsekcji.
245 00 $a OECD Financial Statistic. $n Part 1, $p Financial Statistic
Monthly.
245 00 $a Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. $n Sectio
AAA, $p Physica.
245 00 $a Vestnik Moskovskogo Universiteta. $n Seriâ 3, $p Fizika,
Astronomiâ.
$p - Nazwa podserii/sekcji
Przejmuje się tytuł opisywanej sekcji i dodatek do tego tytułu. Podpole
powtarza się, jeżeli opisywanym wydawnictwem jest podsekcja. Podpole
$p może występować po podpolu $a, $b, $n lub $p.
Wszystkie wyrazy tytułu sekcji/podsekcji ─ poza spójnikami i przyimkami ─
zaczyna się od wielkiej litery.
Tytuł sekcji/podsekcji podaje się jako wariant w polu 246.
Tytuł sekcji i podsekcji poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po
oznaczeniu sekcji/podsekcji zawartym w podpolu $n lub kropką, jeżeli brak
oznaczenia sekcji/podsekcji.
245 00 $a OECD Financial Statistic. $n Part 1, $p Financial Statistic
Monthly. $p International Markets.
245 00 $a Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. $p Filologia Polska.
$p Prace Językoznawcze.
245 00 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Rzeszowie. $p Seria Społeczno-Pedagogiczna
i Historyczna. $p Historia.
DODATEK SAMOISTNY CIĄGŁY
Dodatek ciągły to rodzaj wydawnictwa ciągłego, który w tytule lub dodatku do
tytułu zawiera informację o związku z wydawnictwem głównym. Odrębne opisy
bibliograficzne sporządza się tylko dla dodatków wydawniczo samoistnych
(takich, które mają własny tytuł, numerację zeszytów i/lub oddzielną paginację
stronic).
Jeżeli tytuł dodatku jest niezależny od tytułu wydawnictwa głównego, przejmuje
się go do podpola $a jako tytuł właściwy tego dodatku.
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Jeżeli tytuł dodatku jest zależny od tytułu wydawnictwa głównego, jako tytuł
właściwy przejmuje się: tytuł wydawnictwa głównego (podpole $a), oznaczenie
(podpole $n) i/lub tytuł dodatku (podpole $p).
Obydwa opisy łączy się za pomocą odpowiednich pól związków. W opisie
wydawnictwa głównego podaje się informację o dodatkach ciągłych osobno
skatalogowanych (pole 770), w opisie dodatku podaje się informację
o wydawnictwie głównym (pole 772).
Dodatki mające własny tytuł, lecz opracowane z wydawnictwem głównym,
wykazuje się w polu 505 (uwaga dotycząca zawartości wydawnictwa) oraz
w polu 740 (hasło dodatkowe-tytuł) w celu utworzenia pozycji dodatkowej
w indeksie.
Dodatki i wkładki nie mające własnego tytułu wykazuje się w polu 525 (uwaga
dotycząca dodatków).
Podpola
$a - Tytuł
Jeżeli tytuł dodatku
do podpola $a.

jest

wyróżniający,

przejmuje

się

ten

tytuł

245 00 $a VAT Serwis : $b dodatek do "Fiskusa".
772 0@ $t Fiskus $x 0876-3748
245 00 $a Magazyn Eko : $b tygodnik ekonomisty : dodatek do
"Ekonomisty Polskiego".
772 0@ $t Ekonomista Polski
Jeżeli tytuł dodatku jest niewyróżniający, przejmuje się do podpola $a tytuł
wydawnictwa głównego.
245 00 $a Ultrasonografia Polska : $b UP. $p Suplement
772 0@ $t Ultrasonografia Polska $x 0867-3845
$b - Ciąg dalszy tytułu
Przejmuje się dodatek do tytułu.
Dodatek do tytułu poprzedza się dwukropkiem.
245 00 $a Biuletyn Gospodarczy : $b BG : serwis finansisty
i biznesmena : dodatek bezpłatny do "Monitora
Podatkowego".
245 00 $a Euhemer : $b przegląd religioznawczy. $p Zeszyty
Filozoficzne / $c Polskie Towarzystwo Religioznawcze.
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$c - Pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
Podaje się oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do opisywanego
dodatku.
$h - Określenie typu dokumentu
Przejmuje się ogólne określenie typu dokumentu. W opisie dodatku
podpole $h może wystąpić po podpolu $n lub $p.
$n – Oznaczenie podserii/sekcji
Przejmuje się oznaczenie dodatku.
Występujący w oznaczeniu dodatku numer podaje się cyframi arabskimi.
245 00 $a Journal de Physique. $n 4
$p - Nazwa podserii/sekcji
Przejmuje się tytuł zależny dodatku.
Wszystkie wyrazy tytułu zależnego dodatku - poza spójnikami i przyimkami
- zaczyna się od wielkiej litery.
Tytuł zależny dodatku poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po
oznaczeniu dodatku zawartym w podpolu $n lub kropką, jeżeli brak
oznaczenia dodatku.
245 00 $a OECD Financial Statistics. $p Supplement.
245 00 $a OECD Financial Statistics. $p Methodological Supplement.
245 00 $a Prace i Materiały Zootechniczne. $p Zeszyt Specjalny /
$c Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii
Nauk.
772 0@ $t Prace i Materiały Zootechniczne $x 0137-1649
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246

Wariant tytułu (P)

Wskaźniki
Pierwszy - sporządzanie uwagi
1
3

sporządza się uwagę
nie sporządza się uwagi

Drugi
@
0
1
2
3
4
5
6
7
8

- rodzaj tytułu
bez określenia rodzaju wariantu tytułu
część tytułu, dodatek do tytułu
tytuł równoległy
indywidualny tytuł tomu
inny tytuł
tytuł okładkowy
tytuł z dodatkowej strony tytułowej
tytuł nagłówkowy
tytuł w żywej paginie
tytuł grzbietowy

Kody podpól
$a
$b
$n
$p
$f
$g
$i

Tytuł (NP)
Ciąg dalszy tytułu (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Numeracja zeszytu (NP)
Dodatkowe informacje (NP)
Uwaga poprzedzająca tytuł (NP)

Zawartość pola
Pole 246 zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim występujące
w opisywanym wydawnictwie ciągłym, ale także pochodzące spoza
wydawnictwa.
Pola 246 używa się, jeżeli wariant tytułu różni się od tytułu podanego w podpolu
245 $a bądź jest potrzebny do identyfikacji wydawnictwa lub wyszukiwania jego
opisu.
Jeżeli wariant tytułu pokrywa się z tytułem kluczowym (pole 222) lub tytułem
związanym z opisywanym wydawnictwem (pole 780 tytuł poprzedni, pole 785
tytuł następny), nie podaje się tego wariantu.
Przejmując tytuł, pomija się początkowy rodzajnik, jeżeli nie musi on być brany
pod uwagę przy szeregowaniu (np.: "De Lirnik", ale: "Warsaw Voice", a nie: "The
Warsaw Voice").
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Tytuł zbyt długi skraca się wg takich samych zasad jak tytuł właściwy w polu 245.
Pole 246 umożliwia wyszukiwanie przez tytuł w nim zawarty. Ponadto służy do
automatycznego sporządzenia odpowiedniej uwagi; wartość drugiego wskaźnika
określa formę generowanego wyrażenia wprowadzającego podany w uwadze
tytuł.
W przypadku występowania w rekordzie dwóch lub więcej pól 246 porządkuje się
je następująco:
- pola 246 z drugim wskaźnikiem o wartości 0,
- pola 246 w kolejności, w jakiej mają być podane uwagi.
Znaki umowne
Podpole $b poprzedza się dwukropkiem z odstępami po obu jego stronach.
Podpole $n poprzedza się kropką.
Podpole $p poprzedza się:
przecinkiem -

jeżeli występuje po oznaczeniu podserii lub sekcji
zawartym w podpolu $n,
kropką - jeżeli brak oznaczenia podserii lub sekcji.
Podpól $f i $g nie poprzedza się żadnym znakiem.
Na końcu pola 246 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - sporządzanie uwagi
1 - Sporządza się uwagę
Wartość 1 oznacza, że z pola 246 generowana jest uwaga, a zawarty
w nim tytuł jest indeksowany.
245 00 $a General Relativity and Gravitation
246 14 $a GRG Journal
UWAGA: Tyt. okł.: GRG Journal
3 - Nie sporządza się uwagi
Wartość 3 oznacza, że z pola 246 nie jest generowana uwaga, ale tytuł
w nim zawarty jest indeksowany.
245 00 $a Biuletyn TPKiN / $c Towarzystwo Popierania i Krzewienia
Nauk.
246 3@ $a Biuletyn Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk
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Drugi wskaźnik - rodzaj tytułu
Wartość drugiego wskaźnika określa rodzaj tytułu zawartego w polu 246
i decyduje o rodzaju określenia wprowadzającego uwagę. Wszystkie wartości
wskaźnika oprócz wartości @, 0 i 1 powodują wyświetlenie się określenia
wprowadzającego uwagę.
@ - Bez określenia rodzaju wariantu tytułu
Wartość @ oznacza, że nie używa się wskaźnika określającego rodzaj
wariantu tytułu. Jeżeli potrzebna jest dodatkowa informacja dotycząca
tytułu, podaje się ją w podpolu $i. Najczęściej jest to:
- odmienna interpretacja tytułu wynikająca z układu graficznego,
- tytuł właściwy rozwinięty, jeżeli podany w polu 245 zawiera skrót,
- tytuł wyrażony słownie (jeżeli podany w polu 245 zawiera symbol,
liczebnik wyrażony cyframi itp.),
- tytuł z uwspółcześnioną pisownią lub poprawiony (jeżeli podany
w polu 245 zawiera pisownię nieaktualną lub błędy),
- niewielkie zmiany tytułu właściwego.
245 00 $a IFLA Annual
246 3@ $a International Federation of Library Associations Annual
245 00 $a 13 Grudnia
246 3@ $a Trzynasty Grudnia
245 00 $a Architektura & Biznes : $b A & B
246 3@ $a Architektura i Biznes
246 30 $a A & B
245 00 $a Juvenilia Religologica
246 3@ $a Juvenilia Religiologica
245 00 $a Pedjatria Polska
246 3@ $a Pediatria Polska
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Studia Przyrodnicze / $c Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
246 3@ $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Bydgoszczy. $p Studia Przyrodnicze $f z.40 - Część tytułu, dodatek do tytułu
Wartość 0 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł, który powinien być
czynnikiem wyszukiwania, ale dla którego nie trzeba generować uwagi
z tego pola; najczęściej jest to:
- dalsza część tytułu właściwego przejęta z podpola $a pola 245,
- tytuł oboczny przejęty z podpola $a pola 245,
- tytuł podserii, sekcji przejęty z podpola $p pola 245,
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- dodatek do tytułu, który może być podstawą wyszukiwania przejęty
z podpola $b pola 245.
245 00 $a Józefa Czecha Kalendarz Krakowski
246 30 $a Kalendarz Krakowski
245 00 $a Tygodnik Narodowy Ojczyzna
246 30 $a Ojczyzna
245 00 $a Phytocenosis. $p Archivum Geobotanicum
246 30 $a Archivum Geobotanicum
245 00 $a Acta Universitatis Nicolai Copernici. $p Nauki
Humanistyczno-Społeczne. $p Socjologia Wychowania
246 30 $a Socjologia Wychowania
245 00 $a WIP Przegląd Techniczny : $b Wiadomości i Propozycje
Przeglądu Technicznego
246 30 $a Wiadomości i Propozycje Przeglądu Technicznego
245 00 $a Horyzonty Techniki : $b HT
246 30 $a HT
1 - Tytuł równoległy
Wartość 1 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł równoległy podany w polu
245.
Jeżeli tytuł właściwy składa się z tytułu wspólnego oraz tytułu zależnego,
to w polu 246 powinny również występować te części tytułu (podpole $n
i $p).
Jeżeli tytuł równoległy nie występuje w polu 245, drugi wskaźnik otrzymuje
wartość 3.
245 00 $a International Bibliography of Historical Sciences =
$b Internationale Bibliographie der Geschichtswissenschaften
= Bibliografia Internacional de Sciencias Historicas
246 31 $a Internationale Bibliographie der Geschichtswissenschaften
246 31 $a Bibliografia Internacional de Sciencias Historicas
245 00 $a Statistical Yearbook = $b Annuaire Statistique /
$c UNESCO
246 31 $a Annuaire Statistique
246 14 $a UNESCO Statistical Yearbook
UWAGA: Tyt. okł.: UNESCO Statistical Yearbook
2 - Indywidualny tytuł zeszytu
Wartość 2 oznacza, że pole 246 zawiera indywidualny tytuł zeszytu
wydawnictwa, jeżeli dla tego zeszytu nie sporządza się odrębnego
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rekordu. W podpolu $f podaje się numer i/lub datę nominalną danego
zeszytu.
W polu 500 (uwaga ogólna) można podać dodatkowo informację
o występowaniu indywidualnych tytułów tomów lub wymienić te tytuły,
jeżeli występują w większej liczbie.
Wielkie i małe litery stosuje się w tytule zeszytu zgodnie z ortografią języka
tytułu.
Ten wskaźnik powoduje wystąpienie w uwadze określenia: "Tyt. zeszytu:".
245 04 $a The Acquisitions Librarian
246 12 $a Acquisitions Budget $f nr 2 (1989)
UWAGA: Tyt. zeszytu: Acquisitions Budget nr 2 (1989)
3 - Inny tytuł
Wartość 3 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł przejęty z opisywanego
wydawnictwa, a jego rodzaju nie można określić pozostałymi wartościami
drugiego wskaźnika. Jako inny tytuł podaje się najczęściej: tytuł
występujący w metryce wydawniczej, w kolofonie, na oprawie, tytuł
równoległy nie uwzględniony w polu 245.
Dla wartości tej nie używa się podpola $i zawierającego tekst informacji
wprowadzającej. Można używać podpola $f w celu określenia dat
występowania danego tytułu.
Wartość wskaźnika 3 powoduje wystąpienie w uwadze określenia: "Inny
tyt.:".
245 00

$a Science, Technology and Industry : $b scoreboard of
indicators / $c Organization for Economic Co-operation and
Development.
246 13 $a Scoreboard of Science, Technology and Industry
Indicators
UWAGA: Inny tyt.: Scoreboard of Science, Technology and Industry
Indicators
tytuł przejęty ze wstępu
245 00

$a Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. $p Prace
Botaniczne.

246 13 $a Universitas lagellonica - Acta Scientiarum Litterarumque.
$p Folia Botanica
UWAGA: Inny tyt.: Universitas lagellonica - Acta Scientiarum
Litterarumque. Folia Botanica
tytuł równoległy nie podany w polu 245
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4 - Tytuł okładkowy
Wartość 4 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł przejęty z oryginalnej okładki
pochodzącej od wydawcy. Ta wartość ma zastosowanie, jeżeli okładka nie
stanowi substytutu głównej strony tytułowej. Ten wskaźnik powoduje
wystąpienie w uwadze określenia: "Tyt. okładkowy:".
245 00 $a Informacja o Stanie Środowiska na Terenie Województwa
Zielonogórskiego
246 14 $a Ochrona Środowiska
UWAGA: Tyt. okł.: Ochrona Środowiska
245 00 $a Rocznik Nadnotecki
246 14 $a RN Rocznik Nadnotecki $f 1993UWAGA: Tyt. okł.: RN Rocznik Nadnotecki 19935 - Tytuł z dodatkowej strony tytułowej
Wartość 5 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł występujący na innej stronie
tytułowej niż stronica, na której znajduje się tytuł właściwy. Ten wskaźnik
powoduje wystąpienie w uwadze określenia: "Dod. strona tyt.:".
245 00 $a Obŝee Sobranie Akademii Nauk SSSR
246 15 $a Doklady na Obŝem Sobranii Akademii Nauk SSSR
UWAGA: Dod. strona tyt.: Doklady na Obŝem Sobranii Akademii Nauk
SSSR
6 - Tytuł nagłówkowy
Wartość 6 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł podany u góry na pierwszej
stronicy tekstu. Ten wskaźnik powoduje wystąpienie w uwadze określenia:
"Tyt. nagłówkowy:".
245 00 $a Cash
246 16 $a Cash to Pieniądz
UWAGA: Tyt. nagł.: Cash to Pieniądz
7 - Tytuł w żywej paginie
Wartość 7 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł przejęty z żywej paginy. Ten
wskaźnik powoduje wystąpienie w uwadze określenia: "Tyt. w żywej
paginie:".
245 00 $a Science, Technology and Industry : $b Scoreboard of
Indicators / $c Organisation for Economic Co-operation and
Development.
246 17 $a STI Scoreboard
UWAGA: Tyt. w żywej paginie: STI Scoreboard
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8 - Tytuł grzbietowy
Wartość 8 oznacza, że pole 246 zawiera tytuł przejęty z grzbietu
oryginalnej okładki pochodzącej od wydawcy. Ten wskaźnik powoduje
wystąpienie w uwadze określenia: "Tyt. grzbietowy:".
245 00 $a Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
246 18 $a Studia Śląska Opolskiego
UWAGA: Tyt. grzbietowy: Studia Śląska Opolskiego
Podpola
$a - Tytuł
Przejmuje się tytuł odmienny od podanego w polu 245.
Jeżeli wariant tytułu zaczyna się od rodzajnika, pomija się ten rodzajnik,
pod warunkiem że nie decyduje on o szeregowaniu.
$b - Ciąg dalszy tytułu
Przejmuje się dodatek do tytułu umieszczonego w podpolu $a, jeżeli
katalogujący uzna go za przydatny.
Dodatek do tytułu poprzedza się dwukropkiem.
$n - Oznaczenie podserii/sekcji
Podaje się odmienną formę oznaczenia podserii lub sekcji.
$p - Nazwa podserii/sekcji
Podaje się odmienną formę tytułu podserii lub sekcji.
$f - Numeracja zeszytu
Podpole $f zawiera numerację zeszytu, z którego przejęty jest tytuł.
Podpola $f nie używa się, jeżeli wartością drugiego wskaźnika jest 1.
Numeracji zeszytów nie poprzedza się żadnym znakiem.
$g - Dodatkowe informacje
Podpole $g zawiera informacje, dla których nie przewidziano odrębnego
podpola.
$i - Uwaga poprzedzająca tytuł
Podpole $i zawiera tekst dodany przez osobę katalogującą, jeżeli żadne
określenie związane z wartościami 2–8 drugiego wskaźnika nie ma
zastosowania. Jeżeli to podpole występuje, pierwszy wskaźnik przyjmuje
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wartość 1, drugi wskaźnik przyjmuje wartość @. Podpole $i występuje na
początku pola, poprzedzając $a.
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247

Tytuł poprzedni (P)

Wskaźniki
Pierwszy – sporządzenie dodatkowej pozycji pod tytułem
0

nie sporządza się dodatkowej pozycji

1

sporządza się dodatkową pozycję

Drugi – generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Kody podpól
$a
$h
$b
$n
$p
$g
$f
$x

Tytuł (NP)
Określenie typu dokumentu (NP)
Ciąg dalszy tytułu (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Dodatkowe informacje (NP)
Numeracja zeszytu/iteracji (NP)
ISSN (NP)

Zawartość pola
Pole 247 zawiera poprzedni tytuł właściwy w opisie dokumentu aktualizowanego
dla którego sporządzony jest jeden rekord bibliograficzny zmodyfikowany w
przypadku zmiany tytułu właściwego.
Pole 247 występuje tylko w rekordach zawierających jeden opis dla kilku tytułów
stanowiących wspólną jednostkę.
Znaki umowne
Podpole $b poprzedza się dwukropkiem i odstępami po obu jego stronach.
Podpole $n poprzedza się kropką, podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli
występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
Podpól $g, $h, $f i $x nie poprzedza się żadnym znakiem.
Na końcu pola 247 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
0 58

Nie sporządza się dodatkowej pozycji

247
Wartość 0 oznacza, że nie sporządza się dodatkowej pozycji pod
tytułem.
1 -

Sporządza się dodatkową pozycję

Drugi wskaźnik – generowanie uwagi
0 -

Uwaga jest automatycznie generowana
Wartość 0 oznacza, że generowana jest automatycznie uwaga: „Tyt.
poprzedni:”

1 -

Uwaga nie jest automatycznie generowana
Tekst uwagi podaje się w polu 547 (złożona uwaga o poprzednim
tytule).

Podpola
$a - Tytuł
Przejmuje się poprzedni tytuł właściwy, jeżeli jeden rekord reprezentuje
dwa lub więcej zmieniających się tytułów.
245 00 $a Healthcare Profession Opportunities
247 10 $a Health Profession Opportunities $f update 5, wyd. 2000
500 @@ $a Opis na podstawie: update 8, wyd. 2001.
zmiana tytułu dokumentu aktualizowanego
245 00 $a Opportunities in the Healthcare Profession.
247 10 $a Health Profession Opportunities $f update 5, wyd. 2000
247 10 $a Healthcare Profession Opportunities $f update 8, wyd.
2001
500 @@ $a Opis na podstawie: update 10, wyd. 2002.
rekord zmodyfikowany po kolejnej zmianie tytułu dokumentu
aktualizowanego
$b – Ciąg dalszy tytułu
Przejmuje się dodatek do tytułu podanego w podpolu $a. Dodatek do
tytułu poprzedza się dwukropkiem.
$f – Numeracja zeszytu/iteracji
Podpole $f zawiera numerację iteracji, z której przejęty jest tytuł.
Numeracji nie poprzedza się żadnym znakiem.
$g – Dodatkowe informacje
Podpole $g zawiera informacje, dla których nie przewidziano odrębnego
pola.
247

01 $a [Poprzedni tytuł] $g (niewielka zmiana)
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$h – Określenie typu dokumentu
Przejmuje się ogólne określenie typu dokumentu dotyczące tytułu
umieszczonego w podpolu $a.
$n – Oznaczenie podserii/sekcji
Podaje się oznaczenie podserii/sekcji poprzedniej iteracji opisywanego
dokumentu aktualizowanego.
$p – Nazwa podserii/sekcji
Podaje się nazwę podserii/sekcji poprzedniej iteracji opisywanego
dokumentu aktualizowanego.
$x – ISSN
Podaje się numer ISSN poprzedniej iteracji opisywanego dokumentu
aktualizowanego.
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250

Strefa wydania (NP)

Wskaźniki
Pierwszy -

nieużywany

@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b

Oznaczenie wydania (NP)
Ciąg dalszy strefy wydania (NP)

Zawartość pola
Pole 250 zawiera informacje dotyczące opisywanego wydania dokumentu
ciągłego: oznaczenie wydania, oznaczenie odpowiedzialności dotyczące
wydania, dodatkowe oznaczenie wydania. Dane te przejmuje się z zeszytu
będącego podstawą opisu, zachowując następującą kolejność źródeł: główna
strona tytułowa, inne preliminaria, metryka czasopisma. Informacje przejęte
z innych źródeł ujmuje się w nawiasy kwadratowe.
Znaki umowne
Podpole $b poprzedza się:
- znakiem równości – jeżeli zaczyna się od równoległego oznaczenia
wydania,
- kreską ukośną – jeżeli zaczyna się od oznaczenia odpowiedzialności.
Pole 250 kończy się kropką.
Przy kresce ukośnej (I), średniku (;) i znaku równości (=) zostawia się odstęp po
obu stronach znaku. W przypadku kropki i przecinka odstęp stosuje się tylko po
znaku. Nawiasy kwadratowe traktuje się jak jeden znak i stosuje odstęp przed
pierwszym i po drugim nawiasie.
____________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
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Podpola
$a - Oznaczenie wydania
Przejmuje się wyrażenie wskazujące przynależność dokumentu ciągłego
do określonego wydania.
Jako oznaczenie wydania dokumentu ciągłego traktuje się oznaczenie:
- przedruku, kolejnego wydania,
- kolejnej edycji dokumentu aktualizowanego,
- wydania zmienionego lub poszerzonego,
- wydania lokalnego (mutacji),
- wersji językowej,
- wydania o określonym przeznaczeniu czytelniczym,
- specjalnego typu druku lub postaci fizycznej wydania.
Nie traktuje się jako oznaczeń wydania:
- wyróżnień kolejnych ciągów w numeracji zeszytów; informacje tego
typu zamieszcza się w strefie numeracji (pole 362),
- określeń regularnych nowelizacji; takie określenia zamieszcza się
w polu 500.
Numer wydania podaje się cyframi arabskimi, towarzyszące mu określenie
skraca się według PN-N-01158:1985.
Jeżeli oznaczenie wydania wyrażone jest w inny sposób niż literami lub
cyframi, używa się odpowiednich wyrazów lub cyfr ujętych w nawiasy
kwadratowe.
Jeżeli w zeszycie stanowiącym podstawę opisu brak oznaczenia wydania,
lecz zawartość zeszytu wskazuje na różnicę w stosunku do wydawnictwa
o tym samym tytule zeszytu, dodaje się w nawiasach kwadratowych
oznaczenie wydania w języku tytułu właściwego lub w języku polskim.
Jeżeli po oznaczeniu wydania nie występuje dotyczące go oznaczenie
odpowiedzialności, w podpolu $a podaje się także dodatkowe oznaczenie
wydania, czyli oznaczenie wydania podane po pierwszym jego oznaczeniu
oraz oznaczenie dodruku. Informacje te podaje się w taki sam sposób, jak
oznaczenie wydania, poprzedzając je przecinkiem.
250 @@ $a [Wyd. 2].
250 @@ $a Reedicia.
250 @@ $a Fotomechanischer Neudruck.
250 @@ $a Ausg. mit Suppl.
oznaczenie wydania poszerzonego
250 @@ $a Annual cum. ed.
245 00 $a Russisch Deutsches Volks-Blatt.
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250 @@ $a Nachgedruckt anlässlich des 35 Jahrestages der Grossen
Sozialistischen Ottoberrevolution.
250 @@ $a Wersja jedenasta, stan prawny na dzień 31 12 1998.
oznaczenie wydania dokumentu aktualizowanego
Oznaczenie wydania lokalnego:
245 00 $a Gazeta Olsztyńska
250 @@ $a Wyd. AB.
245 00 $a Przegląd KPN
250 @@ $a Wydanie terenowe. Obszar Centralny.
245 00 $a Polish Foreign Trade
250 @@ $a [Wydanie dla krajów kapitalistycznych].
Oznaczenie wersji językowej:
245 00 $a Perspektywy
250 @@ $a Deutsche Ausgabe.
245 00 $a Nukleonika
250 @@ $a [Wersja angielska].
Wydanie o określonym przeznaczeniu czytelniczym:
245 00 $a Płomienie
250 @@ $a Wydanie studenckie.
Wydanie o specjalnym typie druku lub postaci fizycznej:
245 00 $a Życiu Naprzeciw
250 @@ $a [Druk alfabetem Braille’a].
250 @@ $a Wydanie jednostronne.
$b - Ciąg dalszy strefy wydania
Przejmuje się:
- pierwsze oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do ciał
zbiorowych związanych wyraźnie z opisywanym wydaniem; w przypadku
wątpliwości, czy oznaczenia te dotyczą tylko danego wydania, podaje się
je w polu 245; oznaczenie to podaje się w taki sam sposób, jak oznaczenie
odpowiedzialności w podpolu 245 $c i poprzedza kreską ukośną,
- następne oznaczenie odpowiedzialności odnoszące się do osób
związanych z opisywanym wydaniem (najczęściej redakcji) podawane jak
wyżej, poprzedzając to oznaczenie średnikiem,
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- dodatkowe oznaczenia wydania występujące po oznaczeniu
odpowiedzialności dotyczącym wydania; dodatkowe oznaczenie wydania
poprzedza się przecinkiem.
245 00 $a Kolokol
250 @@ $a Faksimil'noe izd. / $b Akademiâ Nauk SSSR. Institut
Istorii ; rukovodstvo izd. i predislovie M. V. Nečkinoj.
-

równoległe oznaczenie wydania, które poprzedza się znakiem
równości.
250 @@
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$a Canadian ed. = $b Ed. canadienne

Sformatowane: Punktory i
numeracja

260
260

Strefa adresu wydawniczego (NP)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b
$c
$e
$f
$g

Miejsce wydania (P)
Nazwa wydawcy (P)
Data wydania (P)
Miejsce druku (NP)
Nazwa drukarni (NP)
Data druku (NP)

Zawartość pola
Pole 260 zawiera informacje dotyczące opublikowania, druku i dystrybucji
pierwszego zeszytu wydawnictwa ciągłego. Informacje te przejmuje się
z opisywanego zeszytu, zachowując następującą kolejność źródeł: główna strona
tytułowa, okładka, nagłówek, metryka wydawnicza, inne preliminaria, obwoluta,
żywa pagina, inne części zeszytu. Informacje przejęte z innych źródeł ujmuje się
w nawiasy kwadratowe.
W dokumentach aktualizowanych dane przejmuje się z najnowszej edycji,
z wyjątkiem daty wydania pierwszej i/lub ostatniej iteracji.
Znaki umowne
Podpole $b poprzedza się dwukropkiem. Podpole $c poprzedza się przecinkiem.
Podpole $f poprzedza się dwukropkiem.
Podpole $g poprzedza się przecinkiem, jeżeli to podpole występuje po podpolu
$e lub $f.
Zawartość podpól $e, $f i $g ujmuje się łącznie w nawiasy okrągłe. Pole 260
kończy się kropką.
Przy dwukropku (:) i średniku (;) zostawia się odstęp po obu stronach znaku. W
przypadku kropki (.) i przecinka (,) odstęp stosuje się tylko po znaku. Nawiasy
okrągłe i kwadratowe traktuje się jak jeden znak i stosuje odstęp przed
pierwszym i po drugim nawiasie.
____________________________________________________
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Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Miejsce wydania
Przejmuje się nazwę miejscowości będącej siedzibą wydawcy. Jeżeli
w pierwszym zeszycie brak nazwy miejsca wydania, przejmuje się nazwę
miejsca dystrybucji - miejscowości, z której wydawnictwo ciągłe było
rozpowszechniane. Jeżeli miejsce wydania można ustalić na podstawie
źródeł bibliograficznych, należy ująć jego nazwę w nawiasy kwadratowe.
Jeżeli nie ustalono nazwy miejscowości, podaje się nazwę państwa lub
innego obszaru. W przypadku braku jakichkolwiek informacji podaje się
skrót „[S.l.]” ujęty w nawiasy kwadratowe.
W opisie dokumentów aktualizowanych przejmuje się nazwę miejscowości
występującą w najnowszej iteracji.
Jeżeli w zeszycie stanowiącym podstawę opisu wymieniono dwie siedziby
jednego wydawcy, podaje się obydwie, podpole powtarza się,
poprzedzając je średnikiem. Jeżeli miejsc wydania jest więcej, przejmuje
się nazwę wyróżnioną typograficznie jako najważniejszą, a w braku
wyróżnień - pierwszą. Pominięcie zaznacza się skrótem „[etc.]” ujętym
w nawiasy kwadratowe.
Nazwę miejsca wydania podaje się w mianowniku. Nazwę niepełną, mało
znaną lub tą, która wyszła z użycia można uzupełnić nazwą kraju, stanu,
obecną nazwą itp.
260 @@ $a [Paris] : $b CFDT, $c 1991-.
miejsce wydania pochodzi spoza podstawowych źródeł informacji
260 @@ $a Grand Rapids, [Mich.] : $b Echo Publisher, $c 1898-1957.
miejsce wydania uzupełnione skrótem nazwy stanu
260 @@ $a Cieszyn [Czechy] : $b [s.n.], $c 1934-1938.
miejsce wydania uzupełnione nazwą kraju
260 @@ $a Charbin [Harbin] :
miejsce wydania o nieaktualnej pisowni
260 @@ $a Kraków ; $a Warszawa : $b Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, $c 1972-.
dwa miejsca wydania
260 @@ $a Stuttgart [etc.] : $b K. Wittwer [etc.], $c 1872-.
więcej niż dwa miejsca wydania
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$b - Nazwa wydawcy
Przejmuje się nazwę ciała zbiorowego lub osoby organizującej proces
wydawniczo-produkcyjny. Jeżeli w wydawnictwie brak nazwy wydawcy,
przejmuje się nazwę dystrybutora - ciała zbiorowego lub osoby
uprawnionej do rozpowszechniania wydawnictwa. Jeżeli i tej informacji
brak, podaje się skrót „[s.n.]” ujęty w nawiasy kwadratowe. Jeżeli
w wydawnictwie wymieniono dwóch wydawców, podpole powtarza się,
w przypadku różnych miejsc wydania każde podpole $b poprzedzając
podpolem $a. Jeżeli wydawców jest więcej, przejmuje się nazwę
wyróżnioną typograficznie jako najważniejszą, a w braku wyróżnień pierwszą. Pominięcie zaznacza się skrótem „[etc.]” ujętym w nawiasy
kwadratowe.
Nazwę wydawcy podaje się w mianowniku. Przejmuje się pełną nazwę
z dokumentu, pomijając zbędne wyrażenia. Jeżeli w dokumencie
występuje pełna nazwa wydawcy i skrót (np. PWN, MON), do pola 260
należy przejąć pełną nazwę. Jeżeli jedyna nazwa wydawcy występująca
w dokumencie zawiera skróty bądź występuje w formie akronimów - nie
należy jej rozwijać.
Nazwę wydawcy poprzedza się dwukropkiem.
260 @@ $a London : $b Economist Intelligence Unit, $c 1982-1986.
nazwa wydawcy występuje w polu 245, pełną nazwę wydawcy
podano także w polu 260
260 @@ $a Wrocław : $b Zakład Narodowy im. Ossolińskich ;
$a Kraków : $b Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
$c 1961-.
dwa miejsca wydania, dwóch wydawców
260 @@ $a [Opole] : $b Spółka "Edytorex" : $b "Gazeta Opolska",
$c 1992-.
jedno miejsce wydania, dwóch wydawców
$c - Data wydania
Przejmuje się rok wydania pierwszego zeszytu wydanego pod tytułem
podanym w polu 245.
Dla dokumentu, który przestał się ukazywać, przejmuje się rok wydania
pierwszego i ostatniego zeszytu.
Jeżeli wydawnictwo ciągłe ukazywało się z przerwami wskazanymi w polu
362, zaznacza się je tu analogicznie: w następnym podpolu $c po
przecinku przejmuje się rok wydania pierwszego zeszytu po wznowieniu.
Jeżeli rok wydania różni się od roku copyright lub roku dystrybucji, można
podać obie te daty, wprowadzając je do jednego podpola $c i oddzielając
przecinkiem.
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260
Jeżeli w dokumencie występują różne daty wydania, podaje się datę
najpóźniejszą. Informację o wcześniejszych datach wydania podaje się
w polu 500.
Jeżeli w pierwszym lub ostatnim zeszycie dokumentu ciągłego brak roku
wydania, podaje się z odpowiednim wyjaśnieniem jedną z dat wybraną
w następującej kolejności: rok dystrybucji (poprzedzony skrótem „[dystr.]”,
ujętym w nawiasy kwadratowe), rok copyright, rok druku (poprzedzony
skrótem „cop.” i „dr.” bez nawiasów kwadratowych), rok wydania
przybliżony ujęty w nawiasy kwadratowe (z odpowiednim określeniem np.
„ca”, „post”, „ante”) lub przypuszczalny również ujęty w nawiasy
kwadratowe ze znakiem zapytania „?”.
Jeżeli data wydania jest nieprawdziwa, należy przejąć ją z wydawnictwa,
dodając sprostowanie w nawiasach kwadratowych.
Datę wydania podaje się cyframi arabskimi.
Datę wydania poprzedza się przecinkiem. Łącznik po dacie wydania
pierwszego zeszytu łączy go z datą wydania ostatniego zeszytu lub
wskazuje na dalsze ukazywanie się opisywanego wydawnictwa.
Jeżeli opis wprowadza się na podstawie posiadanego kolejnego zeszytu
wydawnictwa, podpola $c nie wypełnia się.
W aktualizowanych dokumentach skoroszytowych przejmuje się pierwszy
rok wydania opisywanej edycji, rewizji itp. wydanej pod tytułem podanym
w polu 245. W opisach skompletowanych dokumentów skoroszytowych
podaje się także ostatni rok wydania. Początkową i końcową datę wydania
dokumentu przejętą z innego źródła ujmuje się w nawiasy kwadratowe.
260 @@ $a Warszawa : $b S. Orgelbrandt, $c 1834-[1842?].
niepewny rok wydania ostatniego rocznika
260 @@ $a Lyon : $b [s.n.], $c 1820-1858, $c 1883-1939, $c 1947-.
dwukrotna przerwa w wydawaniu
260 @@ $a Warszawa : $b Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, $c 1979, cop.1980 -1986, cop. 1987.
rok copyright jest odmienny od roku wydania
260 @@ $a Warszawa : $b [s.n.], $c 1993-.
w dokumencie data wydania 1992/1993
260 @@ $a Warszawa : $b Wydawnictwo Prawnicze, $c dr. 1987-.
rok druku w miejscu daty wydania
250 @@ $a Wersja 50, stan prawny na dzień 26 05 1995 r.
260 @@ $a Warszawa : $b ABC, $c 1995
adres wydawniczy skoroszytowego dokumentu aktualizowanego
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260 @@ $a Paris : $b Editions Dalloz, $c 1990-1995 [ostatnia
aktualizacja 1999].
daty wydania przejęte dokumentu aktualizowanego, który przestał
się ukazywać, w nawiasie podano dostępną datę ostatniej
aktualizacji.
$e - Miejsce druku
Przejmuje się nazwę miejsca druku - nazwę miejscowości, w której
wydrukowano pierwszy zeszyt. Nazwę tę podaje się w taki sam sposób jak
nazwę miejsca wydania w podpolu $a.
Jeżeli zachodzi potrzeba uwzględnienia nazwy drukarni (w podpolu $f),
podaje się również nazwę miejsca druku.
Podpola $e - $g wykorzystuje się jeżeli:
-

nie jest znane miejsce wydania lub dystrybucji i/lub nazwa wydawcy,

-

miejsce wydania związane jest z wydawcą zagranicznym, a miejsce
druku znajduje się na terenie Polski,

-

opisywany dokument ciągły ukazywał się przed 1945 rokiem lub jest
drukiem szczególnie cennym,

-

zachodzi potrzeba rozróżnienia tym elementem opisów dwóch
podobnych wydawnictw ciągłych.
Nazwę miejsca druku w podpolu $e ujmuje się w nawiasy okrągłe
łącznie z nazwą drukarni i datą druku zawartymi w podpolach $f i $g.
260 @@ $a Warszawa : $b [s.n.], $c 1983-1985 $e (Grudziądz :
$f Zakład Graficzny im. W. Kulerskiego).
brak nazwy wydawcy, podano miejsce druku i nazwę drukarni

$f - Nazwa drukarni
Przejmuje się nazwę zakładu poligraficznego, w którym wydrukowano
pierwszy zeszyt wydawnictwa ciągłego. Nazwę tę podaje się w taki sam
sposób jak nazwę wydawcy w podpolu $b. Z zasady wypełnia się
wówczas także podpole $e.
Nazwę drukarni w podpolu $f ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie
z nazwą miejsca druku i datą druku zawartymi w podpolach $e i $g
i poprzedza dwukropkiem.
260 @@ $a [S.I. : $b s.n.], $c 1981- $e (Wałbrzych : $f Dolnośląskie
Zakłady Graficzne).
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nieznane miejsce wydania i wydawca, podano miejsce druku
i nazwę drukarni
260 @@ $a Lwów : $b Karol Wild, $c 1816-1819 $e (Lwów :
$f Drukarnia Józefa Schnaydera).
czasopismo z XIX w., podano wydawcę i druk.
$g - Data druku
Przejmuje się rok zakończenia druku pierwszego i/lub ostatniego zeszytu
wydawnictwa ciągłego, jeżeli jest potrzebny jako uzupełnienie daty
wydania podanej w podpolu $c i jeżeli jest różny od daty wydania.
Jeżeli rok druku podano w podpolu $c zamiast brakującej daty wydania,
nie powtarza się tego roku w podpolu $g.
Datę druku w podpolu $g ujmuje się w nawiasy okrągłe łącznie z nazwą
miejsca druku i nazwą drukarni zawartymi w podpolach $e i $f i poprzedza
przecinkiem, jeżeli następuje po nazwie miejsca druku lub nazwie
drukarni.
260 @@ $a London : $b Stevens, $c 1937-1938 $g (1938-1939).
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300
300

Strefa opisu fizycznego (NP)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b
$c
$e

Określenie formy dokumentu i/lub objętość (NP)
Oznaczenie ilustracji (NP)
Format (NP)
Oznaczenie dokumentu towarzyszącego (NP)

Zawartość pola
Pole 300 zawiera informacje o cechach fizycznych opisywanego dokumentu
ciągłego.
Podstawę opisu fizycznego stanowi cały zeszyt, a w przypadku dokumentu, który
przestał się ukazywać - wszystkie zeszyty (dla podpola $a, $b, $e).
Podstawą opisu fizycznego aktualizowanego dokumentu skoroszytowego jest
opisywane wydanie, rewizja, itp.
Znaki umowne
Podpole $b poprzedza się dwukropkiem. Podpole $c poprzedza się średnikiem.
Podpole $e poprzedza się znakiem dodawania.
Pole 300 kończy się kropką.
Przy dwukropku (:), średniku (;) i znaku dodawania (+) zostawia się odstęp po
obu stronach znaku. W przypadku kropki i przecinka odstęp stosuje się tylko po
znaku. Nawiasy kwadratowe i okrągłe traktuje się jak jeden znak i stosuje odstęp
przed pierwszym i po drugim nawiasie.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Określenie formy dokumentu i/lub objętość
Dla dokumentu ciągłego w innej postaci niż kodeks podaje się
odpowiednie określenie formy: skoroszyt, teka itp.
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300
W opisie dokumentu, które przestało się ukazywać lub którego
opublikowany został tylko jeden zeszyt, można podać w podpolu $a liczbę
jednostek fizycznych wydawnictwa lub liczbę stronic. Postępuje się w ten
sposób np. w cennych wydawnictwach z XIX w.
Opis fizyczny skoroszytowego dokumentu aktualizowanego podaje się
jako 1 wolumin a po skompletowaniu całości uzupełnia liczbę woluminów.
300
300
300
300

@@
@@
@@
@@

$a 23 z. ; $c 25 cm.
$a 53 s. ; $c 21 cm.
$a 2 wol. ; $c 23 cm.
$a 1 wol. (skoroszyt) ; $c 20 cm.

$b - Oznaczenie ilustracji (3.5.2)
Podpola używa się, jeżeli ilustracje występują w całości opisywanego
dokumentu ciągłego.
Informacje o materiałach ilustracyjnych wydawanych jako załączniki do
poszczególnych zeszytów podaje się w polu uwag.
Dla wszystkich rodzajów ilustracji używa się skrótu "il.". Ilustracje barwne
oznacza się określeniem: „kolor.”.
Oznaczenie ilustracji poprzedza się dwukropkiem.
300 @@ $a 321 s. : $b il. ; $c 30x35 cm.
300 @@ $b il. kolor. ; $c 25 cm.
$c - Forma
Podaje się wysokość grzbietu pierwszego zeszytu w centymetrach,
zaokrąglając w górę do pełnego centymetra. Jeżeli rozmiary pierwszego
zeszytu są nietypowe, podaje się także szerokość zeszytu (po znaku
mnożenia).
Format poprzedza się średnikiem.
300 @@ $a 17 St. ; $c 7x21 cm.
300 @@ $a 821 s. : $b il. ; $c 24 cm.
$e - Oznaczenie dokumentu towarzyszącego
Przejmuje się tytuł dokumentu towarzyszącego, tj. dokumentu
wydawanego łącznie z zeszytami wydawnictwa ciągłego w odpowiednich
przedziałach czasu i przeznaczonego do użytkowania łącznie z nimi (np.
w każdym zeszycie plakat). Jeżeli ten dokument nie ma tytułu, podaje się
określenie charakteryzujące dokument i liczbę jednostek wydawniczych,
jeżeli jest ich więcej niż jedna i liczba ta jest taka sama w kolejnych
rocznikach.
Oznaczenie
dodawania.
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dokumentu

towarzyszącego

poprzedza

się

znakiem

300
300
300
300
300

@@
@@
@@
@@

$c 27 cm + $e 2 mapy.
$c 25 cm + $e dyskietka.
$c 20 cm + $e CD-ROM.
$c 30 cm + $e kaseta.
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310
310

Obecna częstotliwość (NP)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi @

nieużywany

Kody podpól
$a
$b

Częstotliwość (NP)
Data występowania danej częstotliwości (NP)

Zawartość pola
Pole 310 zawiera oznaczenie obecnej częstotliwości opisywanego dokumentu
ciągłego. Określenie to odpowiada informacji zakodowanej w polu 008 (dane
kontrolne) pozycji 18 - częstotliwość i pozycji 19 - regularność. Pole 310 wypełnia
się, nawet jeżeli określenie częstotliwości występuje w tytule lub podtytule
opisywanego dokumentu. Pole to wykorzystywane jest także do określenia
częstotliwości dokumentu aktualizowanego.
Jeżeli następuje zmiana częstotliwości w dalszych zeszytach opisywanego
dokumentu ciągłego w podpolu $a podaje się nową częstotliwość oraz w podpolu
$b – datę i/lub numer zeszytu od którego nastąpiła zmiana. Jeżeli wydawnictwo
przestaje się ukazywać, podaje się także datę i/lub numer ostatniego zeszytu.
Znaki umowne
Podpole $b poprzedza się przecinkiem.
Na końcu pola 310 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Częstotliwość
Podaje się określenie częstotliwości w języku polskim, zgodnie z normą
PN-N-01152-02:1997. W przypadku czasopism zagranicznych dopuszcza
się przejęcie określenia częstotliwości w formie podanej w dokumencie,
używając ustalonych skrótów.
008/18 m
008/19 n
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310
310 @@ $a Mies. z wyjątkiem lipca i sierpnia
310 @@ $a Aktualizowane na bieżąco
$b - Data występowania danej częstotliwości
Datę i/lub numer zeszytu, od którego następuje zmiana częstotliwości,
poprzedza się przecinkiem.
310 @@ $a Niereg. , $b vol.2 (January 1962)310 @@ $a Aktualizowane kwart. , $b 2002310 @@ $a 5 razy w roku, $b 1948321 @@ $a 3 razy w roku, $b 1946-1947
Poprzednie określenie częstotliwości przenosi się z pola 310 do pola 321,
uzupełniając podpole $b datą i/lub numerem ostatniego zeszytu przed
zmianą.
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321
321

Poprzednia częstotliwość (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b

Poprzednia częstotliwość (NP)
Daty występowania poprzedniej częstotliwości (NP)

Zawartość pola
Pole zawiera poprzednie oznaczenie częstotliwości przejęte z pola 310
w momencie zmiany. Pole jest powtarzalne dla wszystkich kolejnych zmian
częstotliwości.
Jeżeli występuje więcej niż jedno pole 321, szereguje się je w porządku
chronologicznym.
Znaki umowne
Podpole $b poprzedza się przecinkiem.
Na końcu pola 321 nie stawia się kropki.
__________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Poprzednia częstotliwość
Przejmuje się określenie poprzedniej częstotliwości występujące w polu
310 przed modyfikacją.
Jeżeli częstotliwość zmienia się wielokrotnie (co najmniej po raz czwarty)
można użyć określenia: częstotliwość zmienna.
$b - Daty występowania poprzedniej częstotliwości
Przejmuje się daty i/lub numery zeszytów wydawanych z poprzednią
częstotliwością.
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321
Jeżeli podpole $a zawiera informację: częstotliwość zmienna, w podpolu
$b podaje się lata występowania tych zmian.
Datę i/lub numer zeszytu, od którego następuje zmiana częstotliwości,
poprzedza się przecinkiem.
310 @@ $a Wychodzi w każdą środę i piątek, $b 1989321 @@ $a Częstotliwość zmienna, $b 1987-1988
310 @@ $a Aktualizowane mies., $b 2001321 @@ $a Aktualizowane niereg., $b 1987-2000
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362
362

Strefa numeracji (P)

Wskaźniki
Pierwszy - forma zapisu numeracji
0
zapis w postaci sformalizowanej
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Numeracja (NP)

Zawartość pola
Pole zawiera numerację pierwszego i ostatniego zeszytu wydanego pod tytułem
podanym w polu 245: numer części wydawniczej wyrażony cyframi lub innymi
znakami z towarzyszącym mu określeniem części i/lub datą nominalną.
Daty podane w polu 362 nie informują o zasobie dokumentu ciągłego
w bibliotece, lecz o początku i końcu jego publikowania i są ściśle związane
z polem stałej długości 008 poz. 7-14 (daty publikacji) i/lub polem 260 podpolem
$c (data wydania).
Informacje przejmuje się z pierwszego i/lub ostatniego zeszytu, zachowując
następującą kolejność źródeł: główna strona tytułowa, okładka, nagłówek,
metryka wydawnicza, inne preliminaria, obwoluta, żywa pagina, inne części
zeszytu.
Nie podaje się w tym polu dat przybliżonych lub wątpliwych. Informację taką
można podać w polu 500.
Pola 362 nie wypełnia się, jeżeli opis sporządzony jest na podstawie kolejnego
zeszytu.
W opisie dokumentów aktualizowanych nie stosuje się pola 362.
Znaki umowne
Pole 362 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - forma zapisu numeracji
0 - Zapis sformalizowany
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362
Wartość pierwszego wskaźnika 0 oznacza, że numeracja podana jest
w postaci sformalizowanej.
Drugi wskaźnik
Nieużywany.
Podpola
$a - Numeracja
Przejmuje się oznaczenia części (numer kolejny
z towarzyszącym mu określeniem) i/lub daty nominalne.

ewentualnie

Numery podaje się cyframi arabskimi, niezależnie od formy występującej
w dokumencie. Określenia towarzyszące numerom przejmuje się w formie
występującej w wydawnictwie, skracając je według PN-N-01158:1985.
Przejmuje się błędną numerację zeszytów, dodając sprostowania ujęte
w nawiasy kwadratowe. Daty niekompletne można uzupełnić, ujmując
uzupełnienia w nawiasy kwadratowe.
Dla zeszytów łączonych stosuje się kreskę ukośną między kolejnymi
numerami lub datami nominalnymi.
Łącznik po numerze i/lub dacie pierwszego zeszytu wydawnictwa ciągłego
łączy z numerem i/lub datą ostatniego zeszytu lub wskazuje na dalsze
ukazywanie się wydawnictwa.
Jeżeli numeracja zawiera oznaczenie części i daty nominalne, daty podaje
się w drugiej kolejności, ujmując je w nawiasy okrągłe; jeżeli oznaczenie
jest podporządkowane dacie, data poprzedza oznaczenie.
Jeżeli zeszyt (lub ciąg zeszytów) oznaczony jest więcej niż jedną
numeracją i/lub datą wg różnych kalendarzy, wszystkie numeracje i daty
można podać w polu 362, drugą i dalsze numeracje oraz daty
poprzedzając znakiem równości (=).
Jeżeli w wydawnictwie występuje kilka kolejnych ciągów numeracji
(przeważnie określonych jako nowa seria), wprowadza się je do podpola
$a, oddzielając średnikiem (;).
Jeżeli opisuje się podserię lub samoistny dodatek ciągły, w polu 362
uwzględnia się numerację podserii lub dodatku, a nie serii głównej lub
wydawnictwa głównego.
Jeżeli przedmiotem opisu jest przedruk lub inny dokument wtórny, w polu
362 podaje się numerację oryginalnego wydawnictwa.
Dodatkową numerację wstępną (np. dla numeru 0) podaje się w polu 515.
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362
362 0@ $a Pt. 1-.
numeracja bez dat
362 0@ $a Vol. 1 ([19]83)-.
uzupełniono brakujące cyfry w dacie
362 0@ $a 1986 [i.e.1968]- .
sprostowano błędnie podany rok
362 0@ $a Vol. 1 (grudz. 1992/stycz. 1993)-.
pierwszy zeszyt ukazał się na przełomie roku
362 0@ $a 1 (1966/1968)-.
brak określenia towarzyszącego numeracji, zeszyt obejmuje
większy przedział czasowy niż rok
362 0@ $a Vol. 1,no. 1 (Jan. 1948).
ukazał się tylko jeden zeszyt
362 0@ $a Nr 1 (marz. 1997)-nr 7(list. 1997).
ukazało się siedem zeszytów
362 0@ $a 1971, nr 1-1975, nr 12.
wydawnictwo przestało się ukazywać, numeracja podporządkowana
dacie
362 0@ $a Vol. 1, no. 1 (Aug. 1970)-vol. 5, no.12 (Dec. 1975).
wydawnictwo przestało się ukazywać; numeracja nie jest
podporządkowana dacie
362 0@ $a R. 1, nr 1/2 (stycz./luty 1914)-nr 8/12 (sierp./grudz. 1914).
wydawnictwo przestało się ukazywać; w dalszych zeszytach brak
numeracji rocznika
362 0@ $a Bd. 1, Nr. 1 (Sommer 1970)-Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) =
Nr. 1-Nr. 24.
wydawnictwo ma dwie numeracje zeszytów
362 0@ $a Bd. 6, Nr. 1 = 31 (1976)-.
druga numeracja zeszytów kontynuuje numerację z poprzedniego
tytułu
362 0@ $a Vol. 7 no. 1 = T. 25, no. 2 (Febr. 1980)-.
wydawnictwo ukazujące się na bieżąco przejęło numerację obydwu
swoich poprzedników
362 0@ $a R.1, nr 1 (1976)-R.7, nr 4 (1982) = nr 1-nr 28.
druga numeracja zeszytu pierwszego i ostatniego
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362
362 0@ $a Vol. 1 (1921)-vol. 19 (1939); N. S., vol. 1 (1946)-vol. 30
(1975); vol. 50 (1976).
515 @@ $a Od vol. 50 (1976) numeracja roczników nawiązuje do
ciągu z l. 1921-1939.
wydawnictwo ma dwa kolejne ciągi numeracji i powraca do
numeracji początkowej
362 0@ $a Vol. 7 no.1 (Febr. 1980)-.
wydawnictwo ukazujące się na bieżąco przejęło numerację swojego
poprzednika
362 0@ $a R.1, nr 1 (5 paźdz. 1989)-.
515 @@ $a Nr 0 ukazał się w czerwcu 1989.
przed ukazaniem się pierwszego zeszytu został wydany numer 0
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440, 490
440, 490 Strefa serii
Pola
440
490

Strefa serii (P) - forma do wyszukiwania
Strefa serii (P) - forma nie do wyszukiwania

Zawartość pól 440 i 490
Pola 440 i 490 zawierają informacje o serii/podserii, w obrębie której ukazuje się
opisywany dokument ciągły. Informacje te podaje się zgodnie z PN-N-011522:1997.
Pola 440 i 490 wykorzystuje się tylko wtedy, jeżeli wszystkie zeszyty
opisywanego dokumentu opublikowane są w obrębie tej samej serii (podserii).
Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, informację o serii podaje się w polu 500;
można jednak wtedy dodatkowo podać tytuł serii (podserii) w polu 830, aby
zapewnić dostęp do opisu poprzez dany tytuł.
Pola 440 używa się, jeżeli tytuł serii przejęty z opisywanego dokumentu ciągłego
jest identyczny z tytułem tej serii ustalonym w kartotece haseł wzorcowych.
Pole 490 ma zastosowanie, jeżeli tytuł serii przejęty z opisywanego dokumentu
ciągłego jest inny niż ustalony w kartotece haseł wzorcowych lub jeżeli nie
sporządza się hasła dodatkowego dla serii. Tytuł serii przejęty z kartoteki podaje
się w polu 830 w celu zapewnienia dostępu do opisu poprzez ten tytuł.
Dane dotyczące serii przejmuje się z pierwszego zeszytu opisywanego
wydawnictwa, zachowując następującą kolejność źródeł: główna strona tytułowa
lub jej substytut, inne preliminaria, metryka, grzbiet oraz inne części zeszytu.
Dane dotyczące serii występującej w dokumentach aktualizowanych przejmuje
się z najnowszej iteracji.
Jeżeli opisywany dokument jednocześnie należy do więcej niż jednej serii, pole
powtarza się.
Znaki umowne
Nawiasy okrągłe, w które ujmuje się strefę serii, są generowane przez system nie trzeba ich zaznaczać.
W polach 440 i 490 poszczególne elementy strefy serii identyfikowane są za
pomocą znaków umownych stosowanych zgodnie z PN-N-01152-2:1997.
Wyjątek stanowią ISSN (podpole $x) oraz numeracja (podpole $v) w polu 440.
Ponieważ elementy te nie wchodzą do tytułu ujednoliconego serii
(obsługiwanego przez kartotekę haseł wzorcowych), w systemie Virtua pomija
się poprzedzające je znaki umowne (odpowiednio przecinek i średnik).
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440
440

Strefa serii - forma do wyszukiwania (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - znaki pomijane przy szeregowaniu
0
brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
1-9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
Kody podpól
$a
$n
$p
$x
$v

Tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
ISSN (NP)
Numeracja (NP)

Zawartość pola
Pola 440 używa się, jeżeli całość wydawnictwa ciągłego publikowana jest
w ramach tej samej serii (podserii). Jeżeli tylko część dokumentu ciągłego
wydano w ramach jednej serii, informacje o tym podaje się w polu 500.
Pole 440 zawiera dane dotyczące serii (podserii) występujące w opisywanym
dokumencie ciągłym w formie zgodnej z ustalonym jej tytułem w kartotece haseł
wzorcowych (jeżeli tytuł serii nie wymaga dodania ani usunięcia żadnego
elementu). Jeżeli tytuł serii występujący w opisywanym dokumencie nie
odpowiada tym wymaganiom, używa się pól 490 i 830.
Jeżeli w opisywanym dokumencie ciągłym występuje seria i podseria, do strefy
serii należy przejąć wyłącznie dane dotyczące podserii. Informacje o serii
głównej należy podać w polu 500 - Uwaga ogólna. Jako tytuł opisywanej podserii
przejmuje się tytuł podserii (jeśli jest tytułem wyróżniającym) lub tytuł wspólny
zawierający tytuł serii głównej i tytuł podserii (jeżeli tytuł podserii jest tytułem
niewyróżniającym). Jeżeli podseria ma tytuł wyróżniający (wystarczający do jej
identyfikacji), tytuł serii głównej (wraz z innymi danymi dotyczącymi serii) może
być podany wyłącznie w strefie uwag. W obu przypadkach dla tytułu serii
w formie ujednoliconej tworzy się hasło dodatkowe w polu 830, w którym podaje
się również w odpowiednich podpolach jej ISSN oraz numerację.
Jeżeli wydawnictwo ukazuje się równocześnie w ramach więcej niż jednej serii
(podserii), pole powtarza się.
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Znaki umowne
Nawiasy okrągłe, w które ujmuje się strefę serii, są generowane przez system nie trzeba ich zaznaczać
Podpole $n poprzedza się kropką, podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli
występuje po podpolu $n lub kropką, jeżeli brak podpola $n.
Podpól $x i $v nie poprzedza się żadnym znakiem.
Na końcu pola 440 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik
Nieużywany.
Drugi wskaźnik - znaki pomijane przy szeregowaniu
0 1-9

Brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
- Liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Podpola
$a - Tytuł
Przejmuje się tytuł serii w formie ustalonej w kartotece haseł wzorcowych.
W przypadku serii o budowie hierarchicznej podpole $a zawiera
wyróżniający tytuł podserii albo tytuł serii głównej (jeżeli w podpolu $p
wystąpi niewyróżniający tytuł podserii) lub tytuł wspólny sekcji.
245 00 $a Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego /
$c Uniwersytet Śląski, Instytut Kształcenia Nauczycieli
i Badań Oświatowych. Oddział w Katowicach.
440 @0 $a Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
$x 0208-6336
245 00 $a Zeszyty Przyrodnicze / $c Opolskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk.
440 @0 $a Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
$n Wydział III
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Informatyka /
$c Politechnika Łódzka.
440 @0 $a Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
245 00 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Olsztynie. $p Nauki Prawne.
440 @0 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Olsztynie $x 1425-9133
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245 00 $a Répertoire des Sociétés.
440 @0 $a Encyclopedie Juridique
$n – Oznaczenie podserii/sekcji
Podaje się oznaczenie podserii (przy niewyróżniającym tytule podserii) lub
oznaczenie sekcji. Oznaczenie podserii/sekcji wchodzi do tytułu
ujednoliconego serii obsługiwanego przez kartotekę haseł wzorcowych.
Oznaczenie to poprzedza się kropką. Oznaczenie podserii/sekcji powinno
być podane bez użycia skrótów.
245 00 $a Litteraria : $b teoria literatury, metodologia, kultura,
humanistyka / $c Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
440 @0 $a Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
$n Seria A $x 0084-3016
$p – Nazwa podserii/sekcji
Podaje się tytuł podserii o tytule niewyróżniającym lub tytuł sekcji. Tytuł
podserii/sekcji wchodzi do tytułu ujednoliconego serii obsługiwanego przez
kartotekę haseł wzorcowych. Tytuł ten poprzedza się przecinkiem, jeżeli
występuje po oznaczeniu podserii/sekcji lub kropką, jeżeli oznaczenia
brak.
245 00 $a Germanica Pragensia / $c Univerzita Karlova.
440 @0 $a Acta Universitatis Carolinae. $p Philologica $x 0567-8269
$v - Numeracja
Numerację w obrębie serii (podserii/sekcji) podaje się, jeżeli wszystkie
zeszyty opisywanego wydawnictwa oznaczone są tym samym numerem.
Numer podaje się cyframi arabskimi, towarzyszące mu określenie
przejmuje się z opisywanego dokumentu i skraca wg PN-N-01158:1985.
$x - ISSN
Przejmuje się ośmiocyfrowy numer z łącznikiem między znakiem czwartym
i piątym. Pomija się skrót ISSN, jeżeli jest on generowany przez system
Podaje się ISSN serii, a jeżeli opisywany dokument ciągły ukazuje się
w obrębie serii i podserii/sekcji – ISSN podserii/sekcji. ISSN związany
z serią główną lub tytułem wspólnym podaje się wówczas w polu 500.
245 00 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Bydgoszczy. $p Studia Pedagogiczne. $p Pedagogika
Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
440 @0 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Bydgoszczy. $p Studia Pedagogiczne $x 0239-5037
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490
490

Strefa serii - forma nie do wyszukiwania (P)

Wskaźniki
Pierwszy - strefa serii jako czynnik wyszukiwania
0
seria nie jest czynnikiem wyszukiwania
1
seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$x
$v

Tytuł (P)
ISSN (NP)
Numeracja (P)

Zawartość pola
Pola 490 używa się, jeżeli tytuł serii przejęty z opisywanego wydawnictwa
ciągłego nie jest identyczny z tytułem tej serii ustalonym w kartotece haseł
wzorcowych.
W celu zapewnienia dostępu do opisu poprzez dany tytuł, wypełnia się
dodatkowo pole 830, do którego przejmuje się tytuł serii z kartoteki haseł
wzorcowych.
Jeżeli opisywany dokument ciągły wchodzi w skład serii o budowie
hierarchicznej, w polu 490 podaje się dane dotyczące serii głównej i podserii.
Dane te mogą stanowić odrębne hasła dodatkowe w postaci tytułu
ujednoliconego serii przejętego z kartoteki haseł wzorcowych do pola 830.
Jeżeli dokument ukazuje się w obrębie dwóch lub więcej serii/podserii, pole 490
powtarza się.
Znaki umowne
Nawiasy okrągłe, w które ujmuje się strefę serii, są generowane przez system nie trzeba ich zaznaczać.
Następne podpole $a poprzedza się znakiem równości, jeżeli wprowadzany
równoległy tytuł podserii lub kropką.
Podpole $v poprzedza się średnikiem.
Podpole $x poprzedza się przecinkiem.
Na końcu pola 490 nie stawia się kropki.
Przy kresce ukośnej (I), średniku (;), znaku równości (=) i dwukropku (:) zostawia
się odstęp po obu stronach znaku. W przypadku kropki i przecinka zostawia się
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odstęp tylko po znaku. Nawiasy kwadratowe traktuje się jak jeden znak i stosuje
odstęp przed pierwszym i po drugim nawiasie.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - strefa serii jako czynnik wyszukiwania
0 - Seria nie jest czynnikiem wyszukiwania
Wartość 0 oznacza, że nie ma potrzeby sporządzania hasła
dodatkowego zawierającego tytuł serii.
1 - Seria jest czynnikiem wyszukiwania w innej formie
Wartość 1 oznacza, że forma informacji o serii w haśle dodatkowym
różni się od formy występującej w polu 490. Przy wartości 1, by
zapewnić hasło dodatkowe, wypełnia się pole 830.
245
490
830

00

$a Studia Filologiczne. $p Filologia Angielska / $c
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.
1@ $a Studia Filologiczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Bydgoszczy, $x 0239-5029
@0 $a Studia Filologiczne - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Bydgoszczy $x 0239-5029

Drugi wskaźnik
Nieużywany.
Podpola
$a -Tytuł
Podpole $a zawiera tytuł serii; może zawierać również tytuł równoległy,
dodatki do tytułu i oznaczenie odpowiedzialności. W tym podpolu
umieszcza się także oznaczenie i/lub tytuł sekcji oraz podserii, która ma
tytuł zależny od tytułu serii głównej.
Przejmuje się jeden tytuł równoległy, poprzedza się go znakiem równości
i wpisuje w powtórzonym podpolu $a.
245 00 $a Textile Dyeing and Finishing Plants.
490 1@ $a Annual Census of Manufactures = $a Recensement
Annuel des Manufactures, $x 0315-5587

87

490
Wszystkie wyrazy tytułów serii (wspólnego, podserii, sekcji) - poza
spójnikami i przyimkami - zaczyna się od wielkiej litery.
Przejmuje się wszystkie dodatki do tytułu serii (podserii, sekcji). Dodatek
do tytułu poprzedza się dwukropkiem.
Jeżeli tytuł wspólny (tytuł podserii, sekcji) stanowi nazwę rodzajową,
przejmuje się nazwę instytucji sprawczej; nazwę tę poprzedza się kreską
ukośną.
Oznaczenie i/lub tytuł podserii (sekcji) występujący bezpośrednio po tytule
(dodatku do tytułu, oznaczeniu odpowiedzialności) serii głównej lub tytule
wspólnym poprzedza się kropką. Jeżeli oznaczenie i/lub tytuł podserii
występują po podpolu $x (zawierającym ISSN głównej serii) lub podpolu
$v (zawierającym numerację w obrębie serii głównej), podpole $a
powtarza się.
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Informatyka / $c Politechnika
Łódzka.
490 1@ $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Łódzka
830 @0 $a Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Prace Instytutu Ekonomii Politycznej
/ $c Uniwersytet Szczeciński.
490 1@ $a Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński,
$x 1230-4409
830 @0 $a Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński
$x 1230-4409
245 00 $a Prace Komisji Filozofii i Socjologii /
$c Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.
490 1@ $a Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria F I
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, $x 0138-0028
830 @0 $a Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. \n Seria F (BTN)
$x 0138-0028
$v - Numeracja
Podpole wykorzystuje się, jeżeli wszystkie zeszyty opisywanego
dokumentu oznaczone są tym samym numerem w obrębie serii (podserii,
sekcji).
Przejmuje się numer opisywanego dokumentu ciągłego w obrębie serii
(podserii, sekcji). Numer podaje się cyframi arabskimi, towarzyszące
określenie skraca się wg PN-N-01158:1985. Podpole powtarza się, jeżeli
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przejmuje się numerację w obrębie serii głównej i podserii. Numerację
poprzedza się średnikiem.
$x - ISSN
Podpole wykorzystuje się, jeżeli ISSN podany jest w opisywanym
dokumencie. ISSN przejęty z bazy ISSN podaje się w rekordzie khw serii i
kopiuje do pola 830 rekordu bibliograficznego.
Podaje się ośmiocyfrowy numer z łącznikiem między znakami czwartym
i piątym. Pomija się skrót ISSN, jeżeli jest on generowany przez system.
Jeżeli podaje się ISSN podserii (sekcji), pomija się ISSN związany
z tytułem wspólnym (można ten ISSN podać w polu 500).
ISSN poprzedza się przecinkiem.
245 00 $a Idea : $b studia nad strukturą i rozwojem pojęć
filozoficznych / $c Uniwersytet Warszawski.
Filia w Białymstoku. Wydział Humanistyczny.
490 1@ $a Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu Warszawskiego
w Białymstoku, $x 0860-150X
830 @0 $a Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Warszawski.
Filia w Białymstoku (1976) $x 0860-150X

89

5XX
5XX Strefa uwag
Pola
500
502
504
505
506
510
515
520
521
525
530
534
536
546
547
550
555
580

Uwaga ogólna
Uwaga dotycząca dysertacji
Uwaga dotycząca bibliografii
Uwaga dotycząca zawartości dokumentu
Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu
Uwaga dotycząca cytatu bibliograficznego
Uwaga dotycząca numeracji
Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego
Uwaga dotycząca dodatków
Uwaga dotycząca innej dostępnej postaci fizycznej
Uwaga dotycząca wersji oryginalnej
Uwaga dotycząca finansowania wydawnictwa
Uwaga dotycząca języka
Złożona uwaga o poprzednim tytule
Uwaga dotycząca instytucji sprawczej
Uwaga dotycząca indeksu wieloletniego
Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych

Zawartość pól 5XX
Pola 5XX zawierają strefę uwag. W strefie tej podaje się dodatkowe informacje
uznane za ważne, jeżeli przepisy nie pozwalają włączyć ich do innych stref opisu
lub dopuszczają przeniesienie do strefy uwag. Są to dodatkowe informacje
uzupełniające lub wyjaśniające elementy podane w innych strefach opisu, a
także uwagi o zmianach występujących w kolejnych zeszytach dokumentu
ciągłego wraz z numerami zeszytów, w których te zmiany zaszły.
W polach uwag należy w zasadzie używać języka polskiego. Wyjątek stanowią:
-informacje przejmowane z opisywanego dokumentu ciągłego, które
można podawać w języku i/lub alfabecie, w jakim w nim występują,
-dane bibliograficzne dokumentów cytowanych.
Poszczególne uwagi umieszcza się w odrębnych polach. W polu 500 podaje się
uwagę ogólną. Dalsze pola 502-580 zawierają określone rodzaje uwag.
W formacie MARC 21 wyodrębniono rodzaje uwag inne niż przewidziane
w ISBD(CR), gdzie wyróżnia się grupy uwag dotyczących kolejnych stref opisu.
W praktyce w formacie MARC 21 w opisach dokumentów ciągłych większość
uwag podaje się w polu 500.
W polach 5XX dane występują w postaci niesformalizowanej, nie nadającej się
do wyszukiwania. Jeżeli informacja podana w polach uwag ma być czynnikiem
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wyszukiwania, musi w rekordzie wystąpić powtórnie w formie kodu (np.
oznaczenie języka tekstu wydawnictwa w polu 008) lub słownej postaci
sformalizowanej (np. nazwa instytucji sprawczej w polu 710).
W opisie dokumentów aktualizowanych wykorzystuje się te same pola uwag, co
dla wydawnictw ciągłych, ale informacje w nich zawarte dotyczą poprzednich
wydań. Uwagi o poprzednich tytułach dokumentów aktualizowanych umieszcza
się w polu 547.
Znaki umowne
Właściwą treść uwag oddziela się od wyrażeń je wprowadzających dwukropkiem
i odstępem (: ). Cytaty przejęte z opisywanego wydawnictwa ciągłego ujmuje się
w cudzysłów.
Ponieważ w tej strefie opisu dane mogą pochodzić zarówno z opisywanego
dokumentu ciągłego, jak i z innych źródeł, nie stosuje się nawiasów
kwadratowych dla wyróżnienia danych zależnie od ich pochodzenia.
W opisach bibliograficznych dokumentów cytowanych stosuje się znaki umowne
odpowiadające poszczególnym elementom opisu; kolejne strefy opisu oddziela
się jednak tylko kropką.
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500
500

Uwaga ogólna (P)

Wskaźniki
Pierwszy @

nieużywany

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Uwaga ogólna (NP)

Zawartość pola
Pole 500 zawiera uwagę, której charakter nie odpowiada przewidzianej
zawartości dalszych pól 5XX. Uwaga może dotyczyć opisu bibliograficznego jako
całości oraz poszczególnych stref opisu i zmian danych w dalszych zeszytach
dokumentu
ciągłego
oraz
wcześniejszych
iteracjach
dokumentu
aktualizowanego.
Znaki umowne
Pole 500 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Uwaga ogólna
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi.
Najczęściej podaje się:
- informacje o zeszycie stanowiącym podstawę opisu, jeżeli nie jest nim
zeszyt pierwszy i o podstawie opisu dokumentu aktualizowanego;
500 @@ $a Opis na podstawie: vol. 1, nr 4 (5 czerw. 1993).
500 @@ $a Opis na podstawie: update no 4, wyd. 2001.
500 @@ $a Opis na podstawie: 2nd ed., wyd. 2005; tyt. wg okł.
- informację o źródle bibliograficznym, z którego przejęto opis;
500 @@ $a Opis: BWCN 1998/125.
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- informacje o źródle, z którego przejęto tytuł właściwy, jeżeli zeszyt
pierwszy nie ma strony tytułowej;
500 @@ $a Tyt. wg nagł.
- odmiany tytułu właściwego występujące w dalszych zeszytach
wydawnictwa ciągłego lub wcześniejszych iteracjach dokumentu
aktualizowanego;
245 00 $a Ilustrowany Kalendarz “Tygodnika Bydgoskiego”
500 @@ $a Od 1937 tyt. okł.: “Ilustrowany Kalendarz Książkowy”.
- nieistotne zmiany tytułu właściwego wydawnictwa ciągłego i
dokumentu aktualizowanego;
245 04 $a The Polish Yearbook of International Law.
500 @@ $a Od 3, 1970 tyt.: Polish Yearbook of International Law.
245 00 $a Psychologie
500 @@ $a Od maja 1983 tyt.: Psychologies.
245 00 $a Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum
i Liceum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.
500 @@ $a Od nr 2 (1989) tyt.: Biuletyn Stowarzyszenia
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu.
500 @@ $a Od nr 8 (1992) tyt.: Biuletyn.
245 00 $a Świat Głuchych
500 @@ $a Od 1972-1981 tyt.: Świat, wyraz “Głuchych” przedstawiony
w języku migowym.
- inne informacje związane z tytułem, wariantami tytułów, tytułem
podserii, sekcji lub dodatku ciągłego;
500 @@ $a Od nr 4 (1950) wydawnictwo ukazuje się samodzielnie.
- informacje o indywidualnych tytułach tomów;
500 @@ $a Niektóre tomy mają indywidualne tytuły.
500 @@ $a T. 12-specjalny: Informator filozofii polskiej.
- tytuł równoległy nie podany w polu 245 i/lub 246, zmiany tytułu
równoległego występujące w dalszych zeszytach wydawnictwa ciągłego
lub wcześniejszych iteracjach dokumentu aktualizowanego;
500 @@ $a Od nr 5 (1994) tyt. równol.: Ecology and Technology.
- informacje o dodatkach do tytułu nie podanych w polu 245, pojawienie
się kolejnego dodatku, brak dodatku w dalszych zeszytach, informacje
o charakterze wydawnictwa dodane od osoby katalogującej, zmiany
dodatków do tytułu w kolejnych zeszytach wydawnictwa ciągłego lub
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dodatki do tytułu występujące we wcześniejszych iteracjach dokumentu
aktualizowanego;
500 @@ $a Na okł. podtyt.: czasopismo naukowo-techniczne
poświęcone zagadnieniom pomiarów, mechaniki drobnej
i precyzyjnej, optyki, automatyki i kontroli produkcji.
500 @@ $a Od 1995 podtyt.: kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia
Psychologów Praktyków : psychologia, psychoedukacja,
psychopedagogika, psychoterapia.
500 @@ $a Od 1992 podtyt.: Biłgoraj, Hrubieszów, Krasnystaw,
Tomaszów, Zamość.
500 @@ $a Od nr 12 (1975) brak podtyt.
- oznaczenie odpowiedzialności przejęte spoza opisywanego
dokumentu, rozwiązanie akronimu, pseudonimu, sprostowania
dotyczące oznaczenia odpowiedzialności, kolejne zmiany oznaczenia
odpowiedzialności występujące w dalszych zeszytach wydawnictwa
ciągłego lub oznaczenia odpowiedzialności występujące we
wcześniejszych iteracjach dokumentu aktualizowanego z wyjątkiem
zmian nazw instytucji sprawczych, dla których przewidziano oddzielne
pole 550 i pole 710 hasła dodatkowego;
245 00 $a Przemyski Informator Kulturalny / $c [WiMBP].
500 @@ $a Inst. sprawcza: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Przemyślu.
500 @@ $a Od 1949 brak instytucji sprawczej.
500 @@ $a Od 1992 oprac. Kazimiera Wiśniowska.
500 @@ $a Od 1985 liczne zmiany red.
- uwagi dotyczące strefy wydania: informacje dodatkowe o formie
zapisu wydania, zmiany w oznaczaniu wydania, informacje o innym
oznaczeniu wydania wcześniejszej iteracji dokumentu aktualizowanego;
500 @@ $a Wydanie ukazuje się również w jęz. fr., pol.
500 @@ $a Od nr 21 (1974) Wersja A.
500 @@ $a Od 1975 publikowane w wersjach: A,B,C,D z wkładkami
lub bez nich.
500 @@ $a Wydanie drukowane na żółtym papierze.
- uwagi dotyczące strefy numeracji: uzupełnienie strefy numeracji lub
podanie przyczyny jej pominięcia. Odstępstwa w sposobie numerowania,
błędy i nieregularności w datowaniu oraz informację o publikacji wydań
wstępnych podaje się w polu 515;
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500 @@ $a Ukazuje się od stycznia 1992.
500 @@ $a Opis na podstawie: R. 2, nr 1 (stycz. 1993).
500 @@ $a Ukazywał się pod tym samym tytułem w I. 1918-1939.
ale
515 @@ $a Od 1981 r. numeracja roczników nawiązuje do czasopisma
ukazującego się pod tym samym tytułem w l. 1918-1939.
- daty nominalne dokumentu aktualizowanego;
- uwagi dotyczące strefy adresu wydawniczego: sprostowania miejsca
wydania, zmiany miejsca wydania, informacja o innym miejscu wydania
wcześniejszej iteracji dokumentu aktualizowanego ;
500 @@ $a Od 1995 m. wyd.: Kraków.
500 @@ $a Od nr 7 (1980): Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich.
500 @@ $a Od nr 2 (1992) brak m. wyd., m. dystr. Łódź.
- uwagi dotyczące strefy opisu fizycznego dokumentu: zmiany formatu
publikacji, informacje o ilustracjach w części dokumentu, o dokumentach
towarzyszących dodawanych w dalszych zeszytach dokumentu, inny
format wcześniejszej iteracji dokumentu aktualizowanego;
500 @@ $a Od 1981 format 25 cm.
500 @@ $a Od 1997 do każdego rocznika dodana mikrofisza.
500 @@ $a Od nr 10 (1999) zał. do każdego nr w postaci dyskietki.
- uwagi dotyczące strefy serii: zmiany tytułu serii lub podserii; uwagi
dotyczące ukazywania się dokumentu poza serią; tytuł serii głównej (jeżeli
nie występuje w strefie serii), numeracja w obrębie serii głównej i jej ISSN;
jeżeli seria ma budowę wielopoziomową, takież dane podserii pośrednich;
500 @@ $a Z. 5 ukazał się poza serią.
500 @@ $a T. 8 ukazał się jako ostatni w serii.
500 @@ $a W serii gł. nr 81.
500 @@ $a W serii gł. nr 812, w podserii "Matematyka, Fizyka" z.17.
500 @@ $a Serii gł. ISSN 0239-6661.
500 @@ $a Od nr 14 brak numeracji serii gł.
-

uwagi dotyczące strefy ISSN: datę nominalną, od której nastąpiła
zmiana ISSN (ale nie data, od której pojawił się numer ISSN
w dokumencie).
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502

Uwaga dotycząca dysertacji (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Uwaga dotycząca dysertacji (NP)

Zawartość pola
W polu 502 podaje się informację o zawartych w opisywanym wydawnictwie
ciągłym rozprawach doktorskich lub habilitacyjnych. Wymienia się także
instytucję nadającą stopień naukowy. Nie podaje się informacjo i opublikowanych
pracach magisterskich i licencjackich.
Pole 502 wykorzystuje się tylko wtedy, gdy wszystkie zeszyty opisywanego
wydawnictwa ciągłego zawierają dysertacje.
Znaki umowne
Pole 502 kończy się kropką.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca dysertacji
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi.
502 @@ $a Prace doktorskie. Uniwersytet Warszawski.
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504

Uwaga dotycząca bibliografii (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b

Uwaga dotycząca bibliografii (NP)
Liczba pozycji w bibliografii (NP)

Zawartość pola
Pole 504 zawiera informację o występowaniu bibliografii w opisywanym
dokumencie ciągłym. Należy stosować określenia w języku polskim: bibliogr.,
bibliogr. przy rozdz., filmogr., dyskogr. W polu podaje się również informację o
indeksie.
Bibliografie mogą występować w jednym zeszycie, w części zeszytów lub
w całości dokumentu. Można w razie potrzeby wymieniać stronice zajęte przez
bibliografię lub liczbę pozycji bibliograficznych.
Bibliografie należy odróżnić od indeksów wieloletnich, w tym spisów treści,
o których informację podaje się w polu 555 oraz od bibliografii stanowiących
odrębne opracowania.
Jeżeli dla występującej w dokumencie bibliografii chcemy utworzyć dodatkową
pozycję w indeksie (pole 740), podajemy uwagę w polu 505 (uwaga dotycząca
zawartości wydawnictwa).
Pole powtarzalne
bibliograficznych.

dla

podawania

informacji

o kolejnych

materiałach

Znaki umowne
Pole 504 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
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Podpola
$a - Uwaga dotycząca bibliografii
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi.
504 @@ $a W nr 1 (1994/1995): Bibliografia.
504 @@ $a Indeksy.
$b - Liczba pozycji w bibliografii
Podpole $b zawiera informację o liczbie pozycji w bibliografii, której pole
dotyczy.
Podpole $b poprzedza się kropką.
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505

Uwaga dotycząca zawartości dokumentu (P)

Wskaźniki
Pierwszy - wyrażenie wprowadzające uwagę
0
1
2
8

zawartość
niekompletna zawartość
częściowa zawartość
bez wyrażenia wprowadzającego

Drugi - poziom oznaczenia zawartości
@
0

podstawowy
rozszerzony

Kody podpól
$a
$g
$t
$r

Uwaga dotycząca zawartości dokumentu (NP)
Dodatkowe informacje (P)
Tytuł (P)
Oznaczenie odpowiedzialności (P)

Zawartość pola
Pole 505 zawiera sformalizowaną uwagę o dokumentach współwydanych
publikowanych pod wspólnym tytułem (zwłaszcza jeżeli tytuły współwydanych
dokumentów są wymienione na stronie tytułowej dokumentu ciągłego). Pole
zawiera także informację o dodatkach lub zeszytach specjalnych mających
własny tytuł, dla których nie tworzy się odrębnego rekordu. Sporządza się hasła
dodatkowe w polu 7XX zawierające: nazwy autorów i/lub tytuły
ujednolicone/tytuły poszczególnych prac.
Pole zaczyna się wyrażeniem wprowadzającym dodawanym przez system
zgodnie z wartością pierwszego wskaźnika.
Jeżeli dokument współwydany powstał w wyniku połączenia dwóch innych
wydawnictw, informację o tym związku podaje się w polu 580 (uwaga dotycząca
nietypowych związków bibliograficznych) i polu 780 (tytuł poprzedni
wydawnictwa).
Informację o dodatkach do zeszytów, wkładkach, suplementach niemających
własnego, wyróżniającego tytułu lub mało znaczących według oceny
katalogującego, podaje się w polu 525 (uwaga dotycząca dodatków).
Jeżeli dokument zawiera bibliografię, dla której nie tworzy się pozycji dodatkowej
w indeksie, informację o bibliografii podaje się w polu 504 (uwaga dotycząca
bibliografii).
Znaki umowne
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Pole 505 kończy się kropką, jeżeli wartość pierwszego wskaźnika wynosi 0 lub 2.
Nie stawia się kropki na końcu pola, jeżeli pierwszy wskaźnik ma wartość 1 lub
jeżeli następne wystąpienie pola 505 kontynuuje uwagę.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - wyrażenie wprowadzające uwagę
0 - Zawartość
Wartość 0 oznacza, że uwaga podaje informację o wszystkich
dodatkach i zeszytach specjalnych, jakie ukazały się w opisywanym
dokumencie ciągłym. Tego wskaźnika używa się w celu uzyskania
wyrażenia wprowadzającego uwagę: "Zawiera:".
1 - Niekompletna zawartość
Wartość 1 oznacza, że informacja o zawartości dotyczy
niekompletnego zasobu dostępnego katalogującemu. Tego wskaźnika
używa się w celu uzyskania wyrażenia wprowadzającego uwagę:
"Zawiera:".
2 - Częściowa zawartość
Wartość 2 oznacza, że w uwadze wymienia się tylko wybrane
informacje o zawartości. Tego wskaźnika używa się w celu uzyskania
wyrażenia wprowadzającego uwagę: "Zawiera m. in.:".
8 - Bez wyrażenia wprowadzającego
Wartość 8 oznacza, że nie jest potrzebne wyrażenie wprowadzające
uwagę. Tego wskaźnika używa się przy tworzeniu następnego pola
505, jeżeli nie wszystkie dane mieszczą się w jednym polu 505.
Drugi wskaźnik - poziom oznaczenia zawartości
@ - Podstawowy
Wartość @ oznacza, że cała uwaga jest podana w jednym podpolu $a.
0 – Rozszerzony
Wartość 0 oznacza, że uwaga podana jest w odrębnych podpolach
$g, $r i $t różnych od podpola $a.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca zawartości dokumentu
Dane bibliograficzne wszystkich dokumentów współwydanych i dodatków
związanych z opisywanym rocznikiem (rocznikami) dokumentu ciągłego
podaje się w jednym podpolu $a. Dane mogą obejmować: wyrażenie
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wprowadzające uwagę (np. “Od 1997 dodatek:”, “Dodatki współwyd.:”),
tytuł, dodatki do tytułu, oznaczenia odpowiedzialności, oznaczenie
wydania, objętość (stronice zajęte przez dodatek lub pracę współwydaną).
W opisie bibliograficznym dokumentu współwydanego lub dodatku stosuje
się znaki umowne odpowiadające poszczególnym elementom opisu;
kolejne strefy opisu oddziela się jednak tylko kropką. Poszczególne tytuły
oddziela się dwoma odstępami.
245 00 $a Pomiary, Automatyka, Kontrola
505 0@ $a Współwyd. dod.: 1956-1974 “Przegląd Dokumentacyjny
Metrologii”, 1957-1974 “Biuletyn Głównego Urzędu Miar”,
1959-1974 “Biuletyn Centralnego Laboratorium Aparatów
Pomiarowych”, wkładka: 1960-1974 “Biuletyn Ośrodka
Pomiarów i Automatyki Ministerstwa Przemysłu
Chemicznego”.
740 02 $a Przegląd Dokumentacyjny Metrologii
740 02 $a Biuletyn Głównego Urzędu Miar
740 02 $a Biuletyn Centralnego Laboratorium Aparatów
Pomiarowych
740 02 $a Biuletyn Ośrodka Pomiarów i Automatyki Ministerstwa
Przemysłu Chemicznego
245 00 $a Przegląd Bibljoteczny
505 0@ $a Współwyd. dod. 1954-1961: Wiadomości
Bibliograficzne.
740 02 $a Wiadomości Bibliograficzne
245 00 $a Przegląd Gospodarczy : $b PG : technika, ekonomika,
organizacja.
505 0@ $a Współwyd. mies. dod. wrzes. 1972-maj 1979: Mój
Dom.
740 02 $a Mój Dom
505 0@ $a Od 1958/1959 współwyd.: Bibliografia Historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego za Rok... / oprac. Henryk
Baranowski, Władysław Chojnacki.
700 12 $a Baranowski, Henryk $d (1920-). $t Bibliografia Historii
Pomorza Wschodniego i Zachodniego za Rok...
700 12 $a Chojnacki, Władysław $d (1920-1991).
245 00 $a Nautilius : $b biuletyn / $c wydano staraniem
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.
505 0@ $a Wkładka: Edgar Poe i jego dzieła / Juliusz Verne
700 12 $a Verne, Jules $d (1828-1905). $t Edgar Poe et ses
oeuvres $l (pol.)
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$g – Dodatkowe informacje
Podpole przeznaczone jest na informacje inne niż tytuł czy oznaczenie
odpowiedzialności; zawiera zwykle numerację zeszytów, których uwaga
dotyczy. Wykorzystywane jest wyłącznie przy rozszerzonym poziomie
oznaczenia zawartości, jeżeli wartość drugiego wskaźnika wynosi 0.
$t – Tytuł
Podpole
zawiera
tytuł
dokumentu
ciągłego
współwydanego
opublikowanego pod wspólnym tytułem, dodatku lub zeszytu specjalnego.
Wykorzystywane jest wyłącznie przy rozszerzonym poziomie oznaczenia
zawartości, jeżeli wartość drugiego wskaźnika wynosi 0.
$r – Oznaczenie odpowiedzialności
Podpole zawiera oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dokumentu
ciągłego
współwydanego,
dodatku
lub
zeszytu
specjalnego.
Wykorzystywane jest tylko przy rozszerzonym poziomie oznaczenia
zawartości, jeżeli wartość drugiego wskaźnika wynosi 0.
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506

Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Warunki rozpowszechniania (NP)

$b

Jednostka
odpowiedzialna
w rozpowszechnianiu (P)

za

nałożenie

ograniczeń

Zawartość pola
W polu 506 podaje się, przejętą z opisywanego dokumentu ciągłego, informację
o ograniczeniach w powszechnym dostępie do tego dokumentu.
Znaki umowne
Pole 506 kończy się kropką.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a – Warunki rozpowszechniania
W podpole $a podaje się uwagi o ograniczeniach w rozpowszechnianiu
opisywanego dokumentu ciągłego, typu: „Do użytku wewnętrznego”, „Na
prawach rękopisu”, „Do użytku służbowego”, „Tajne”. Jeżeli ograniczenia
w rozpowszechnianiu występują tylko w części dokumentu, dodaje się daty
nominalne ciągu, którego informacja dotyczy.
$b - Jednostka odpowiedzialna za nałożenie ograniczeń
w rozpowszechnianiu
W podpolu $b podaje się informację o osobie fizycznej lub prawnej
odpowiedzialnej
za
nałożenie
ograniczeń
w rozpowszechnianiu
opisywanego dokumentu.
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506 @@ $a Do użytku wewnętrznego.
506 @@ $a W l. 1986-1991 tajne.

104

510
510

Uwaga dotycząca cytatu bibliograficznego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - stopień kompletności rejestracji/umiejscowienie w źródle
0
1
2
3
4

stopień kompletności rejestracji nieznany
rejestracja kompletna
rejestracja selektywna
nie podaje się umiejscowienia w źródle
podaje się umiejscowienie w źródle

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b
$c
$x

Nazwa źródła (NP)
Numeracja źródła (NP)
Umiejscowienie w źródle (NP)
ISSN (NP)

Zawartość pola
Pole 510 zawiera informację o źródle, które rejestruje opisywany dokument
ciągły lub uwagi dotyczące bibliografii rejestrującej artykuły w nim zawarte.
Pole powtarzalne w przypadku zmiany zakresu omówienia opisywanego
dokumentu ciągłego, zmiany tytułu źródła oraz liczby źródeł cytatu
bibliograficznego.
Znaki umowne
Podpola: $b i $x poprzedza się przecinkiem.
Na końcu pola 510 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik – stopień kompletności rejestracji/umiejscowienie
w źródle
0 – stopień kompletności rejestracji nieznany
Wartość 0 oznacza, że stopień kompletności rejestracji artykułów
opisywanego wydawnictwa w cytowanej bibliografii jest nieznany.
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1 - rejestracja kompletna
Wartość 1 oznacza, że cytowana bibliografia rejestruje wszystkie artykuły
opisywanego wydawnictwa.
2- rejestracja selektywna
Wartość 2 oznacza, że cytowane źródło rejestruje w wyborze artykuły
opisywanego dokumentu.
3- nie podaje się umiejscowienia w źródle
Wartość 3 oznacza, że nie podaje się numeru stronicy, pozycji lub innego
oznaczenia opisywanego dokumentu w cytowanym źródle.
4- podaje się umiejscowienie w źródle
Wartość 4 oznacza, że podaje się numer stronicy, pozycji lub inne
oznaczenie opisywanego dokumentu w cytowanym źródle.
Drugi wskaźnik
Nieużywany.
Podpola
$a – Nazwa źródła
Podaje się tytuł źródła (np. bibliografii), w którym znajduje się informacja
o opisywanym dokumencie ciągłym.
510 2@ $a Computer & Control Abstracts, $b 1971-1991, $x 00368113.
$b – Numeracja źródła
Podaje się numerację pierwszego i ewentualnie ostatniego zeszytu źródła
rejestrującego artykuły zawarte w opisywanym dokumencie ciągłym.
510 0@ $a Social Science Citation Index, $b 1986-, $x 0091-3707.
$c – Umiejscowienie w źródle
Podaje się umiejscowienie informacji o opisywanym dokumencie ciągłym
w źródle. W przypadku użycia podpola $c, wartość pierwszego wskaźnika
wynosi 4.
Stosuje się do dokumentów ciągłych wydanych do 1945 r. oraz czasopism
drugiego obiegu.
510 4@ $a Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 19761990 / pod red. Stefanii Skwirowskiej, $c poz. 38.
$x – ISSN
Podaje się numer ISSN cytowanego źródła.
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510 2@ $a Biological Abstracts, $x 0006-3169.
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515
515

Uwaga dotycząca numeracji (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Odstępstwa w numeracji (NP)

Zawartość pola
Pole 515 zawiera niesformalizowaną uwagę dotyczącą odstępstw w sposobie
numerowania oraz nieregularności i błędów w datach nominalnych dokumentu.
Uzupełnienie strefy numeracji lub podanie przyczyny jej pominięcia podaje się
w polu 500.
Znaki umowne
Pole 515 kończy się kropką.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Odstępstwa w numeracji
W podpolu podaje się informacje dotyczące:
- osobliwości w numerowaniu, nieregularności, pomyłek (np. dwa zeszyty
o tym samym numerze, pominięcia numeru, pomyłek w oznaczeniu
zeszytu lub rocznika), publikacji wydań wstępnych pod innym tytułem,
dodatkowej numeracji wstępnej, nawiązania w numeracji do innego
wydawnictwa (jeżeli nie określa tej informacji wartość drugiego wskaźnika
w polu związku) itp.,
515 @@ $a Od 1990 brak numeracji rocznika.
515 @@ $a Od 1975 kontynuacja numeracji czasopisma
wychodzącego pod tym samym tytułem w I. 1933-1939.
515 @@ $a Od nr 3=115 (1996) występuje dodatkowa numeracja
ciągła.
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515
515 @@ $a T. 8 omyłkowo pominięty w numeracji.
515 @@ $a Ukazał się nr 0 (6 kwietnia 1992) i nr 0 (10 września 1992),
nr 1 nie wydano.
- zawieszenia, nieregularności w datach nominalnych, sprostowania dat,
uzupełnień,
515 @@ $a W nr. 3 (kwiec.1992) informacja o zawieszeniu
wydawnictwa.
515 @@ $a Na I. 1980-1982 wydawnictwo niepublikowane.
New Serial Titles 1980-82.
515 @@ $a Tom 7 nie ukazał się.
515 @@ $a Ostatni znany nr 47 (16 grudnia 1917). Prasa polska
w Rosji / Andrzej Ślisz. Warszawa, 1968.
515 @@ $a Nr 75 (1 kwietnia 1981) oznaczony datą 1 kwietnia 1984.
- innych odstępstw lub wyjaśnień.
515 @@ $a Sprawozdanie roczne kończy się na 30 listopada.
515 @@ $a Niektóre tomy wychodzą w kilku częściach.
515 @@ $a Z. 1 zawiera orzeczenia wyd. od 1 września 1980 do
30 czerwca 1981.
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520
520

Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca (P)

Wskaźniki
Pierwszy - wskazanie wyrażenia wprowadzającego uwagę
8 bez wyrażenia wprowadzającego uwagę
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca (NP)
Zawartość pola
Pole 520 zawiera adnotację wyjaśniającą (uzupełnienie lub wyjaśnienie tytułu)
bądź analizę dokumentacyjną wskazującą (zwięzłą informację o treści
dokumentu, jego temat), podawane w przypadkach, gdy tytuł dokumentu wraz z
dodatkami do tytułu niedostatecznie lub niejednoznacznie określa jego treść i
charakter. Uwagę formułuje się wg PN-N-01221:1977.
Znaki umowne
Pole 520 kończy się kropką.
_______________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - wskazanie wyrażenia wprowadzającego uwagę
8 - Bez wyrażenia wprowadzającego uwagę
Wartość 8 oznacza, że nie generuje się żadnego wyrażenia
charakteryzującego zawartość uwagi.
Drugi wskaźnik
Nieużywany.
Podpola
$a - Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi.
520
110

8@ $a Dotyczy nauczania języków.

520
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Usunięto: 1

521
521

Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - wskazanie wyrażenia wprowadzającego uwagę
8
bez wyrażenia wprowadzającego uwagę
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego (P)

Zawartość pola
Pole 521 zawiera przejętą z opisywanego dokumentu ciągłego i uznaną za
ważną informację o jego przeznaczeniu dla określonych czytelników.
Znaki umowne
Pole 521 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - wskazanie wyrażenia wprowadzającego uwagę
8 - Bez wyrażenia wprowadzającego uwagę
Wartość 8 oznacza, że nie generuje się żadnego określenia
charakteryzującego zawartość uwagi.
Drugi wskaźnik
Nieużywany.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi.
521 8@ $a Wydawnictwo dla szkół podstawowych.
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525
525

Uwaga dotycząca dodatków (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Uwaga dotycząca dodatków (NP)

Zawartość pola
Pole 525 zawiera uwagę o wydawanych z dokumentem ciągłym dodatkach,
zeszytach specjalnych lub wkładkach, dla których nie sporządza się odrębnych
rekordów. Są to najczęściej wydawnictwa, które nie mają wyróżniającego tytułu.
Dla dodatków tego typu nie wypełnia się pola 770.
Uwagi o dodatkach i zeszytach specjalnych nieskatalogowanych oddzielnie, ale
mających własny tytuł można podać w polu 505 (uwaga dotycząca zawartości
dokumentu) i dla utworzenia pozycji dodatkowej w indeksie wypełnić pole 740
(hasło dodatkowe - tytuł).
Znaki umowne
Pole 525 kończy się kropką.
_________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca dodatków
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi.
525 @@ $a Liczne wkładki.
525 @@ $a Supl. do nr. 3 (1991).
525 @@ $a Dodatek do każdego rocznika we wrześniu.
525 @@ $a 3 wkładki do 1992.
525 @@ $a Supl. A do nr. 1, 3-4 (1993).
525 @@ $a Nr spec. z grudnia 1953.
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530
530

Uwaga dotycząca innej dostępnej postaci fizycznej (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$3
$a
$b
$c

Wyszczególnienie materiału (NP)
Uwaga dotycząca innej dostępnej postaci fizycznej (NP)
Źródło dostępności (NP)
Warunki dostępności (NP)

Zawartość pola
Pole 530 zawiera uwagę o dodatkowej dostępnej postaci fizycznej opisywanego
dokumentu ciągłego (mikrofilm, mikrofisza, CD-ROM, online, ), jeżeli jej tekst jest
identyczny, jak opisywany dokument i nie został opisany w oddzielnym rekordzie.
Jeżeli w polu 530 podano informację o dostępnej w sieci wersji elektronicznej
dokumentu ciągłego, to wypełnia się dodatkowo pole 856 (lokalizacja i sposób
dostępu do dokumentu elektronicznego).
Jeżeli dokument ciągły ukazuje się tylko w postaci elektronicznej (ewentualne
wersje są pochodnymi wydawnictwa elektronicznego), sporządza się rekord
zgodnie z instrukcją formatu dla dokumentów elektronicznych.
Jeżeli dla dokumentu ciągłego dostępnego w innej postaci fizycznej utworzono
odrębny rekord bibliograficzny, wypełnia się pole 776 (tytuł wydania na innym
nośniku).
Znaki umowne
Pole 530 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$3 - Wyszczególnienie materiału
Podpole $3 zawiera informację określającą część dokumentu ciągłego, do
którego odnosi się uwaga.
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530
Podpola $3 używa się, jeżeli uwaga dotyczy tylko części zasobu opisywanego
dokumentu.
530 @@ $3 Od 1997 $a ukazuje się także na CD-ROM.
$a - Uwaga dotycząca innej dostępnej postaci fizycznej
Podpole zawiera cały tekst uwagi.
530 @@ $a Dostępne także w postaci elektronicznej.
856 41 $u http:// www.tes.co.uk
245 00 $a Newsweek : $b the international newsmagazine.
530 @@ $3 Od 1997 $a dostępne także w postaci elektronicznej.
856 41 $u http://www.newsweek.com
$b -

Źródło dostępności
Podpole $b zawiera informację o osobach fizycznych i prawnych, od
których można uzyskać dokument w innej postaci fizycznej lub informacje
o miejscu, w którym udostępnia się dokument w innej postaci fizycznej.

$c -

Warunki dostępności
Podpole $c zawiera informację o trybie udostępniania dokumentu w innej
postaci fizycznej.
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534
534

Uwaga dotycząca wersji oryginalnej (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$p
$t
$b
$c
$e
$f
$m
$n
$x
$k

Określenie wprowadzające (NP)
Tytuł oryginału (NP)
Oznaczenie wydania oryginału (NP)
Adres wydawniczy oryginału (NP)
Opis fizyczny oryginału (NP)
Seria, w skład której wchodził oryginał (P)
Częstotliwość oryginału (NP)
Uwaga dotycząca opisu oryginału (P)
ISSN oryginału (P)
Tytuł kluczowy oryginału (P)

Zawartość pola
Jeżeli przedmiotem opisu jest reprodukcja, pole 534 zawiera informacje o jej
podstawie. Podaje się tu tylko te elementy opisu oryginału, które są różne od
podanych w opisie reprodukcji. Najczęściej jest to odmienny adres wydawniczy.
Jeżeli oryginał opracowany jest w odrębnym rekordzie, wypełnia się również pole
765 (tytuł wydawnictwa stanowiącego podstawę przekładu).
Znaki umowne
W opisie bibliograficznym oryginału stosuje się znaki umowne odpowiadające
poszczególnym elementom opisu. Kolejne strefy opisu oddziela się jednak tylko
kropką.
Pole 534 kończy się kropką.
_________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$b - Oznaczenie wydania oryginału
$c - Adres wydawniczy oryginału
116

534
534 @@ $p Reed. vyd., oryg.: $c Vrutky : "Bratstvo", 1922-1927.
534 @@ $p Nachdruck, oryg.: $c Moskva : Gosudarstvennoe
Izdatel’stvo, 1923-1925.
$e - Opis fizyczny oryginału
534 @@ $p Miniatura, oryg.: $e 26 cm.
$k - Tytuł kluczowy oryginału
$m - Częstotliwość oryginału
$n - Uwaga dotycząca opisu oryginału
$p - Określenie wprowadzające
534 @@ $p Reed. vyd., oryg.
$t - Tytuł oryginału
$x - ISSN oryginału
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536
536

Uwaga dotycząca finansowania wydawnictwa (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b
$c
$d

Tekst uwagi (NP)
Numer kontraktu (P)
Numer grantu (P)
Numer programu, zadania, pracy (P)

Zawartość pola
Pole 536 zawiera nazwę instytucji finansującej wydawnictwo, nazwę i numer
kontraktu, grantu, programu badawczego itp.
Informacje te podaje się tylko wtedy, gdy występują na głównej stronie tytułowej
opisywanego zeszytu.
Znaki umowne
Na końcu pola 536 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a -Tekst uwagi
Przejmuje się nazwę instytucji finansującej dokument.
245 00 $a Przegląd Humanistyczny
536 @@ $a Ministerstwo Edukacji Narodowej
$b - Numer kontraktu
Przejmuje się oznaczenie kontraktu.
$c - Numer grantu
Przejmuje się numer grantu.

118

536
$d - Numer programu, zadania, pracy
245 00 $a Biuletyn / $c Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania.
536 @@ $d Projekt badawczy nr 661309203 Podstawy rozwoju
zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych Polski
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546
546

Uwaga dotycząca języka (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a
$b

Uwaga dotycząca języka (NP)
Uwaga dotycząca pisma(P)

Zawartość pola
Pole 546 może zawierać informację o języku i piśmie tekstu, streszczeń i języku
oryginału dokumentu.
Informację o języku podaje się także w formie kodów w polach 008/35-37 oraz
041.
Znaki umowne
Pole 546 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca języka
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi dotyczącej języka.
008/35-37 eng
041 0@ $a eng $a fre
546 @@ $a Tekst równol. ang., fr.
546 @@ $a Tekst ang., fr., streszcz. ang.
546 @@ $a Tekst różnojęz.
546 @@ $a Streszcz. ang., ros.
546 @@ $a Od 1995 tekst ang., pol.
$b - Uwaga dotycząca pisma
120

546
Informację o piśmie podaje się wyłącznie w następujących sytuacjach:
- tekst dokumentu ciągłego wyrażony jest w innym alfabecie niż tytuł
właściwy dokumentu, np. tekst dokumentu w języku hebrajskim, a tytuł
właściwy w języku angielskim,
-

dany język posługuje się dwoma alfabetami.

Informację o konwersji elementów opisu bibliograficznego zaznacza się
tylko w polu 008/38.
W podpolu $b wymienia się także rodzaje pisma, typ druku, kody, krój
czcionki, piktogramy, wykresy itp.
546 @@ $a Tekst niem. $b Pismo gotyckie.
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547
547

Złożona uwaga o poprzednim tytule (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Złożona uwaga o poprzednim tytule (NP)

Zawartość pola
Pole 547 zawiera uwagę o poprzednim tytule właściwym, dla którego nie
przewiduje się oddzielnego opisu. Pole to jest wykorzystywane, jeżeli dane
w polu 247 nie wystarczają do określenia relacji między tytułami lub jeżeli
katalogujący rezygnuje z wprowadzenia pola 247.
Znaki umowne
Pole 547 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a – Złożona uwaga o poprzednim tytule
Podpole $a zawiera cały tekst uwagi.
245 00 $a Répertoire de Droit Commercial
250 @@ $a 2 ed.
547 @@ $a Tyt. 1 ed.: Répertoire de Droit Commercial et des
Sociétés.
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550
550

Uwaga dotycząca instytucji sprawczej (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Uwaga dotycząca instytucji sprawczej (NP)

Zawartość pola
Pole 550 zawiera nazwy instytucji sprawczych występujące w dalszych
zeszytach opisywanego wydawnictwa ciągłego lub w poprzednich iteracjach
dokumentu aktualizowanego. W tym polu podaje się także nazwę instytucji
sprawczej odpowiedzialnej za redagowanie, opracowanie i tłumaczenie. Pole to
stosuje się zazwyczaj łącznie z polem 710 zawierającym hasło dodatkowe.
Uwaga uzasadnia sporządzenie tego hasła dodatkowego oraz określa relację
instytucji sprawczej z wydawnictwem ciągłym.
Nazwy instytucji sprawczych związanych z zeszytem pierwszym, nie wymienione
w polu 245 podaje się w polu 500 (rozwiązanie akronimu instytucji sprawczej,
wyjaśnienia i informacje nie pochodzące z opisywanego zeszytu).
Nie powtarza się w polu 550 nazwy instytucji sprawczej, jeżeli zawiera ją podany
w polu 500 dodatek do tytułu.
W polu 550 nie zamieszcza się uwag o zmianach wydawców.
Znaki umowne
Pole 550 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca instytucji sprawczej
Przejmuje się nazwę instytucji sprawczej (lub 2-3 nazwy) w formie
występującej w zeszycie, podaje numerację zeszytu, od którego nastąpiła
zmiana i w razie potrzeby dodaje odpowiednie wyjaśnienie funkcji jaką
dana instytucja spełnia (np. oprac., red., ale nie inst. sprawcza). Nazwę
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550
instytucji sprawczej poprzedza się kreską ukośną (jeżeli nie została ona
podana w formie dodatku do tytułu).
550 @@ $a Od 1945-1946 organ Wojewódzkiego Komitetu Polskiej
Partii Robotniczej w Poznaniu.
710 2@ $a Polska Partia Robotnicza. $b Wojewódzki Komitet
(Poznań).
550 @@ $a Od nr 4 (1990) / Zarząd Główny Związku Artystów
Scen Polskich.
710 2@ $a Związek Artystów Scen Polskich. $b Zarząd Główny
(Warszawa).
550 @@ $a Od 1952 organ Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
i Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
550 @@ $a Od 1975 organ Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.
710 2@ $a Polskie Towarzystwo Pediatryczne.
710 2@ $a Instytut Matki i Dziecka (Warszawa).
550 @@ $a Od 1973 / Komitet Nauk Socjologicznych PAN,
Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa, Centrum
Pamiętnikarstwa Polskiego.
710 2@ $a Polska Akademia Nauk. $b Komitet Nauk
Socjologicznych.
710 2@ $a Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa.
710 2@ $a Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego (Warszawa).
550 @@ $a Do update no. 4, wyd. 2006 / Department Ancient Studies
of University of Stellenbosch.
710 2@ $a University of Stellenbosch. $b Department Ancient
Studies.
550
550
710
710
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@@
@@
2@
2@

$a Do update 2, wyd. 1998 / ABC Association.
$a Do update 5, wyd. 2000 / DEF Association.
$a ABC Association.
$a DEF Association.

555
555

Uwaga dotycząca indeksu wieloletniego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - wskazanie wyrażenia wprowadzającego uwagę
8
bez wyrażenia wprowadzającego uwagę
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Uwaga dotycząca indeksu wieloletniego (NP)

$d

Odsyłacz bibliograficzny (NP)

Zawartość pola
Pole 555 zawiera uwagę o wieloletnim indeksie dotyczącym treści opisywanego
wydawnictwa ciągłego. W uwadze podaje się numerację zeszytów objętych
indeksem oraz informację o lokalizacji indeksu. Indeks może być wydany
w obrębie opisywanego czasopisma lub osobno. Informacje o indeksie
wieloletnim nie odnoszące się do treści opisywanego wydawnictwa ciągłego
podaje się w polu 500 (uwaga ogólna).
Znaki umowne
Pole 555 kończy się kropką.
__________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - wskazanie wyrażenia wprowadzającego uwagę
8 - bez wyrażenia wprowadzającego uwagę
Wartość 8 oznacza, że nie generuje się żadnego określenia
charakteryzującego zawartość uwagi.
Drugi wskaźnik
Nieużywany.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca indeksu wieloletniego
Podpole $a zawiera tytuł indeksu; tytuł podaje się w formie występującej
w dokumencie. Jeżeli indeks jest wydany w obrębie opisywanego
wydawnictwa, podaje się numerację zeszytu oraz stronice zajęte przez
indeks.
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555
Podpole $a może zawierać uwagę w postaci niesformalizowanej.
245 04 $a The Quarterly Review of Biology
555 8@ $a Cumulative index vol. 56-65 (1981-1990) w: Vol. 65,
nr 4 (1990), s. 571-589.
245 00 $a Revue Roumaine de Mathematiques Pures
et Appliquees
555 8@ $a Author index vol. 1 (1956) to 30 (1985) w: T. 30,
no.10 (1985), s. 839-937.
245 00 $a WGO
555 8@ $a Generalregister für die Jahrgange 1958-1978.
555 8@ $a Indeks kumulacyjny zawarty w każdym woluminie
- do vol. 29.
$d – Odsyłacz bibliograficzny
Podpole $d zawiera informację dotyczącą indeksu wieloletniego wydanego
oddzielnie.
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580
580

Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$a

Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych (NP)

Zawartość pola
Pole 580 zawiera uwagę charakteryzującą relację pomiędzy opisywanym
w rekordzie
wydawnictwem
i innymi
wydawnictwami.
Pole
to
jest
wykorzystywane, jeżeli dane z pól 760-787 nie wystarczają do określenia relacji
między powiązanymi wydawnictwami. Jest ono używane także w przypadku
związków, które nie mogą być obsłużone przez pola 760-787.
Znaki umowne
Pole 580 kończy się kropką.
___________________________________________________
Wskaźniki
Nieużywane.
Podpola
$a - Uwaga dotycząca nietypowych związków bibliograficznych
Podpole zawiera dane dotyczące związanych wydawnictw i określenie
relacji.
245 00 $a Science, Technology and Industry : $b scoreboard of
indicators / $c Organisation for Economic Co-operation and
Development.
580 @@ $a Ukazuje się co dwa lata na przemian z: Science,
Technology and Industry Outlook i Industrial Structure
Statistics.
787 1@ $t Science, Technology and Industry Outlook
787 1@ $t Industrial Structure Statistics
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600-651
600-651 Hasła przedmiotowe
Pola
600

Hasło przedmiotowe - nazwa osobowa

610

Hasło przedmiotowe - nazwa ciała zbiorowego

611

Hasło przedmiotowe - nazwa imprezy

630

Hasło przedmiotowe - tytuł

650

Hasło przedmiotowe - nazwa pospolita

651

Hasło przedmiotowe - nazwa geograficzna

Zawartość pól 600-651
Pola 600-651 zawierają hasła przedmiotowe. Charakterystyka pól nie zawiera
metody konstruowania haseł przedmiotowych. Podano jedynie zasady wyrażania
tych haseł w formacie MARC 21.
Występuje kilka cech charakterystycznych w opracowaniu przedmiotowym
dokumentów ciągłych.
Dla dzienników i wydawnictw informacyjnych o zakresie ogólnym stosuje się
tematy formalne, np.: Czasopisma francuskie; Dzienniki belgijskie w języku
francuskim. Zeszyty monograficzne wydawnictwa ciągłego traktuje się jak
książki. Podstawą opisu przedmiotowego wydawnictwa ciągłego jest cały ciąg
zeszytów, jaki ma do dyspozycji osoba katalogująca. Jeżeli w kolejnych
zeszytach tematyka wydawnictwa zmienia się, wprowadza się dodatkowe hasła.
Jeżeli tematem wydawnictwa ciągłego jest instytucja, która w kolejnych
zeszytach zmienia swą nazwę, wprowadza się hasło z aktualną jej nazwą.
Podstawą opisu przedmiotowego dokumentu aktualizowanego jest najnowsza
iteracja lub edycje dostępne opracowującemu.
We wszystkich polach tej grupy wskaźnik drugi oraz podpola $v, $x, $y, $z mają
takie samo znaczenie, dlatego przedstawiono je jednorazowo poniżej.
Drugi wskaźnik - system haseł przedmiotowych, z którego pochodzi hasło
@
2

JHP KABA
JHP MeSH

9

JHP BN

Biblioteki wykorzystujące język haseł przedmiotowych KABA stosują wartość @.
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Sformatowano

600-651
Określniki
$v - Określnik formy (NP)
Określenie formy dokumentu, formy przedstawienia przedmiotu itp..
Najczęściej stosowanym określnikiem formy w opisach wydawnictw
ciągłych jest określnik "czasopisma".
$x - Określnik rzeczowy (P)
Termin określający ujęcie i właściwości przedmiotu.
$y - Określnik chronologiczny (NP)
Określenie okresu/czasu (wiek, rok, data, odpowiednie wyrażenie),
lokalizujące przedmiot dokumentu w czasie.
$z - Określnik geograficzny (P)
Termin lokalizujący
geograficzna).

geograficznie

przedmiot

dokumentu

(nazwa

Znaki umowne
Kreski poziome oddzielające temat od określnika oraz określnik od określnika
generowane są w sposób automatyczny przez system i nie należy wprowadzać
ich do rekordu.
Na końcu tych pól stawia się kropkę.
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600
600

Hasło przedmiotowe - nazwa osobowa (P)

Wskaźniki
Pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy osobowej
0
imię
1

nazwisko

3

nazwa rodu/rodziny

Drugi - system haseł przedmiotowych, z którego pochodzi hasło
@
2
9

JHP KABA
JHP MeSH
JHP BN

Kody podpól
$a
$b
$d
$c
$t
$n
$p
$x
$v
$y
$z

Nazwa osobowa (NP)
Numeracja (NP)
Daty biograficzne (NP)
Dopowiedzenie inne niż daty biograficzne (P)
Tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Określnik rzeczowy (P)
Określnik formy (NP)
Określnik chronologiczny (NP)
Określnik geograficzny (P)

Zawartość pola
Pole 600 zawiera hasło przedmiotowe, w którym jako pierwszy element
występuje hasło osobowe lub hasło złożone z hasła osobowego i tytułu.
Przykłady
245 00 $a Salvatoris Mater : $b kwartalnik mariologiczny
$c Centrum Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater".

/

600 0@ $a Maryja $c (Matka Jezusa Chrystusa) $x teologia
$v czasopisma.
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245 04 $a The Witkacy Newsletter : $b
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.

biuletyn

600 1@ $a
Witkiewicz,
$v czasopisma.

$d

Stanisław

Ignacy

Fundacji

(1885-1939)

Sformatowano

600
610 2@ $a Fundacja im.
$v czasopisma.

Stanisława

Ignacego

Witkiewicza

245 00 $a
Adam
:
$b
miesięcznik
Asnykowców
/
$c Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum
im. Adama Asnyka w Kaliszu.
600 1@ $a Asnyk, Adam $d (1838-1897) $v czasopisma.
610 2@ $a
Stowarzyszenie
Wychowanków
Gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka (Kalisz)
$v czasopisma.
245 00 $a Rocznik Mazurka Dąbrowskiego / $c [Stowarzyszenie
Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego].
600 1@ $a Wybicki, Józef $d (1747-1822). $t Mazurek Dąbrowskiego
$v czasopisma.
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610
610

Hasło przedmiotowe - nazwa ciała zbiorowego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy ciała zbiorowego
1
nazwa geograficzna na początku
2

nazwa w naturalnej kolejności składników

Drugi - system haseł przedmiotowych, z którego pochodzi hasło
@
2
9

JHP KABA
JHP MeSH
JHP BN

Kody podpól
$a
$b
$n
$d
$c
$t
$n
$p
$x
$v
$y
$z

Nazwa ciała zbiorowego lub
pierwszy element (NP)
Nazwa jednostki podrzędnej (P)
Numer imprezy (P)
Data imprezy (P)
Miejsce imprezy (P)
Tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Określnik rzeczowy (P)
Określnik formy (NP)
Określnik chronologiczny (NP)
Określnik geograficzny (P)

nazwa

geograficzna

jako

Zawartość pola
Pole 610 zawiera hasło przedmiotowe, w którym jako pierwszy element
występuje hasło korporatywne lub hasło złożone z hasła korporatywnego i tytułu.
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610

Przykłady
245
610
610
610

00
2@
2@
2@

$a Skład Osobowy Uniwersytetu Szczecińskiego.
$a Uniwersytet Szczeciński $v spisy.
$a Uniwersytet Szczeciński $x ciało pedagogiczne $v spisy.
$a Uniwersytet Szczeciński $x personel $v spisy.

245 04 $a The Jagiellonian University Guide.
610 2@ $a Uniwersytet Jagielloński $v czasopisma.
610 2@ $a Uniwersytet Jagielloński $v spisy.
245 00 $a Sprawozdanie Biblioteki Narodowej.
610 2@ $a Biblioteka Narodowa $v czasopisma.
245 00 $a Jutrzenka Korzkiewska : $b informator parafialny :
dodatek do Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło" /
$c Parafia p. w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
610 2@ $a Parafia p. w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (Korzkiew)
$v czasopisma.
245 00 $a Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności.
610 2@ $a Polska Akademia Umiejętności $v czasopisma.
650 @@ $a Nauka $z Polska $v czasopisma.
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611
611

Hasło przedmiotowe - nazwa imprezy (P)

Wskaźniki
Pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy imprezy
2
nazwa w naturalnej kolejności składników
Drugi - system haseł przedmiotowych, z którego pochodzi hasło
@
2
9

JHP KABA
JHP MeSH
JHP BN

Kody podpól
$a
$c
$e
$t
$n
$p
$x
$v
$y
$z

Nazwa imprezy (NP)
Miejsce imprezy (NP)
Nazwa jednostki podrzędnej (P)
Tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Określnik rzeczowy(P)
Określnik formy (NP)
Określnik chronologiczny (NP)
Określnik geograficzny (P)

Zawartość pola
Pole zawiera hasło przedmiotowe, w którym jako pierwszy element występuje
hasło korporatywne sporządzone dla nazwy imprezy.
Przykłady
245 00 $a Urzędowy Spis Wystawców Międzynarodowych Targów
w Poznaniu.
611 2@ $a Międzynarodowe Targi Poznańskie $v spisy.
245 08 $a The ... Annual Report to the Governor.
611 2@ $a Olimpiada Matematyczna $v czasopisma.
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Sformatowano

630
630

Hasło przedmiotowe - tytuł (P)

Wskaźniki
Pierwszy - znaki pomijane przy szeregowaniu
0 brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
1-9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
Drugi
@
2
9

- system haseł przedmiotowych, z którego pochodzi hasło
JHP KABA
JHP MeSH
JHP BN

Kody podpól
$a
$n
$p
$x
$v
$y
$z

Tytuł ujednolicony (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Określnik rzeczowy (P)
Określnik formy (NP)
Określnik chronologiczny (NP)
Określnik geograficzny (P)

Zawartość pola
Pole 630 zawiera hasło przedmiotowe, w którym jako pierwszy element
występuje tytuł ujednolicony.
Przykłady
245 00 $a Novum Testamentum : $b an international quarterly
for New Testament and related studies based on international
cooperation.
630 0@ $a Biblia. $p NT $x krytyka, interpretacja $v czasopisma.
630 0@ $a Biblia $x krytyka, interpretacja $v czasopisma.
245 00 $a Revue Biblique : $b publiée par l'Ecole pratique
d'études bibliques établie au Couvent dominicain SaintEtienne de Jerusalem.
630 0@ $a Biblia $x hermeneutyka $v czasopisma
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650
650

Hasło przedmiotowe - nazwa pospolita (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - system haseł przedmiotowych, z którego pochodzi hasło
@
2
9

JHP KABA
JHP MeSH
JHP BN

Kody podpól
$a
$x
$v
$y
$z

Nazwa pospolita (NP)
Określnik rzeczowy (P)
Określnik formy (NP)
Określnik chronologiczny (NP)
Określnik geograficzny (P)

Zawartość pola
Pole zawiera hasło przedmiotowe, w którym jako pierwszy element występuje
nazwa nie kwalifikująca się do umieszczenia w polach 600, 610, 611, 630, 651
lub 655.
Przykłady
245 00 $a Shroud Spectrum International / $c Indiana Center
for Shroud Studies.
650 @@ $a Całun Turyński $v czasopisma.
245 00 $a Ruch Literacki : $b [wydawnictwo Komisji HistorycznoLiterackiej Polskiej Akademii Nauk przy współudziale
Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza].
650 @@ $a Literatura polska $x historia i krytyka $v czasopisma.
650 @@ $a Literatura $x historia i krytyka $v czasopisma.
245 00 $a Rzeczpospolita / $c red. nacz. Dariusz Fikus.
650 @@ $a Dzienniki polskie.
245 00 $a Człowiek i Przyroda / $c Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Sekcja Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska.
650 @@ $a Ekologia człowieka $v czasopisma.
650 @@ $a Filozofia przyrody $v czasopisma.
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650
245 00 $a Architektura Murator / $c [red. nacz. Ewa PrzestaszewskaPorębska].
650 @@ $a Architektura $y 20 w. $v czasopisma.
650 @@ $a Architekci $v czasopisma.
245 00 $a Zielona Planeta : $b dwumiesięcznik Okręgu
Dolnośląskiego PKE / $c Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu
Ekologicznego.
650 @@ $a Środowisko $z Polska $z Śląsk, Dolny (region)
$v czasopisma.
650 @@ $a Środowisko $x ochrona $z Polska $z Śląsk, Dolny (region)
$v czasopisma.
245 00 $a Net Forum : $b dodatek użytkowników komputerowych
sieci / $c [Wydawnictwo LUPUS].
650 @@ $a Komputery $v czasopisma.
650 @@ $a Systemy operacyjne (informatyka) $v czasopisma.
650 @@ $a Sieci komputerowe $v czasopisma.
245 00 $a Ekonomista : $b kwartalnik poświęcony nauce i potrzebom
życia.
650 @@ $a Ekonomia $v czasopisma.
650 @@ $a Ekonomiści $v czasopisma.
651 @@ $a Polska $x sytuacja gospodarcza $v czasopisma.
245 00 $a Anuario de Estudios Medievales / $c Universidad de
Barcelona. Instituto de Historia Medieval de Espana.
650 @@ $a Średniowiecze $v czasopisma.
650 @@ $a Historia średniowiecza $v czasopisma.
651 @@ $a Hiszpania $y 711-1516 $v czasopisma.
245 00 $a Miesięcznik Diecezjalny Gdański.
610 2@ $a Ecclesia Catholica. $b Archidiecezja Gdańska
$v czasopisma.
650 @@ $a Kościół katolicki $z Polska $v czasopisma.
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651
651

Hasło przedmiotowe - nazwa geograficzna (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - system haseł przedmiotowych, z którego pochodzi hasło
@
JHPKABA
2

JHP MeSH

9

JHP BN

Kody podpól
$a
$x
$v
$y
$z

Nazwa geograficzna (NP)
Określnik rzeczowy (P)
Określnik formy (NP)
Określnik chronologiczny (NP)
Określnik geograficzny (P)

Zawartość pola
Pole zawiera hasło przedmiotowe, w którym jako pierwszy element występuje
nazwa geograficzna.
Przykłady
245 00 $a Przewodnik Bibliograficzny : $b urzędowy wykaz druków
wydawanych
w Rzeczypospolitej
Polskiej
i poloniców
zagranicznych opracowanych w Bibliotece Narodowej.
651 @@ $a Polska $v druki.
245 00 $a Tygodnik Zamojski : $b pismo Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej.
651 @@ $a Zamość (Polska) $v czasopisma.
651 @@ $a Lubelskie, Województwo (Polska ; 1999-) $v czasopisma.
245 00 $a Rocznik Krakowski / $c Towarzystwo Miłośników Historyi
Zabytków Krakowa ; [ red. Stanisław Krzyżanowski].
651 @@ $a Kraków (Polska) $v czasopisma.
651 @@ $a Kraków (Polska) $x zabytki $v czasopisma.
245 00 $a Rocznik Statystyczny Województwa Warszawskiego /
$c Urząd w m. st. Warszawie.
651 @@ $a Mazowieckie, Województwo (Polska ; 1999-) $v statystyki.
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651
245 00 $a Gama Puławska : $b miesięcznik samorządowy /
$c Urząd Miasta Puławy.
651 @@ $a Puławy (Polska) $v czasopisma.
245 00 $a Bibliografia Warmii i Mazur za Rok... / $c Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie ; oprac. Tamara
Wajsbrot.
651 @@ $a Mazury (Polska ; region) $v bibliografia.
651 @@ $a Warmia (Polska ; region) $v bibliografia

Sformatowano
Sformatowano
Sformatowano
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700-740
700-740 Hasła dodatkowe
Pola
700
710
711
740

Hasło dodatkowe
Hasło dodatkowe
Hasło dodatkowe
Hasło dodatkowe

-

nazwa osobowa (P)
nazwa ciała zbiorowego (P)
nazwa imprezy (P)
tytuł (P)

Zawartość pól 700-740
Pola 700-740 zawierają dodatkowe hasła, które zapewniają dostęp do opisu. Dla
opisów dokumentów ciągłych podstawowym czynnikiem wyszukiwania jest tytuł
właściwy podany w podpolu $a (ewentualnie także $n, $p) pola 245.
Sporządza się hasła dodatkowe zawierające nazwy osób i ciał zbiorowych
ponoszących współodpowiedzialność za intelektualną i/lub artystyczną
zawartość dokumentu ciągłego.
Do pól 700-711 hasła dodatkowe przejmuje się w formie ustalonej w kartotece
haseł wzorcowych.
W polu 740 podaje się tytuły dodatków lub dokumentów współwydanych, a także
dodatków ciągłych oraz zeszytów specjalnych ukazujących się poza numeracją
wydawnictwa, jeżeli nie sporządza się dla nich odrębnych opisów
bibliograficznych. Dla tych tytułów nie sporządza się rekordów w kartotece haseł
wzorcowych.
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700
700

Hasło dodatkowe - nazwa osobowa (P)

Wskaźniki
Pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy osobowej
0
1

imię
nazwisko

Drugi - funkcja hasła dodatkowego
@

bez określenia funkcji hasła dodatkowego

2

hasło opisu dokumentu niesamoistnego wydawniczo
Wartość 2 oznacza, że pole zawiera nazwę autora i tytuł dodatku,
zeszytu specjalnego lub pracy współwydanej z opisywanym w
rekordzie dokumentem ciągłym, stanowiąc hasło typu: Hasło
osobowe. Tytuł ujednolicony (Tytuł).

Kody podpól
$a
$b
$d
$c
$e
$t
$n
$p
$k
$l
$s
$f

Nazwa osobowa (NP)
Numeracja (NP)
Daty biograficzne (NP)
Dopowiedzenie inne niż daty biograficzne (P)
Określenie rodzaju współpracy (NP)
Tytuł ujednolicony/tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Sformalizowane określenie (P)
Język tekstu (NP)
Wersja (NP)
Rok wydania (NP.)

Zawartość pola
W polach 700 podaje się dodatkowe hasła osobowe zawierające nazwy osób
wymienionych w polach: 245 (podpolu $c), 250 (podpolu $b), 260 (podpolu $b,
$f), 5XX, ale nie w polu 600. Pole 700 może zawierać ponadto tytuł pracy
związanej, współwydanej, zawartej w opisywanym dokumencie ciągłym –
stanowiąc hasło typu: Hasło osobowe. Tytuł ujednolicony (Tytuł).
Hasła osobowe przejmuje się w formie ustalonej w kartotece haseł wzorcowych.
Uzupełnia się je określeniem rodzaju współpracy.
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700
W rekordach dla dokumentów ciągłych, w których występują dodatki, zeszyty
dodatkowe lub prace współwydane (jednego lub różnych autorów) w polach 700
należy podać:- nazwy autorów i tytuły współwydanych prac, dodatków, zeszytów
specjalnych,
- nazwy autorów (drugiego i trzeciego) jeżeli dana praca jest autorstwa
dwu lub trzech osób (hasło złożone z nazwy autora i tytułu sporządza się
tylko dla pierwszego autora).
$e - Określenie rodzaju współpracy
Podpole $e zawiera skrót odpowiedniego określenia rodzaju współpracy
(a nie wyrażenie występujące w dokumencie i przyjęte do pola 245).
Określenia rodzaju współpracy i ich skróty:
autor bibliografii załącznikowej
autor indeksu
drukarz
fotograf
ilustrator
opracowujący
redaktor
tłumacz
twórca zbioru
wydawca

Bibliogr.
Indeks
Druk.
Fot.
II.
Oprac.
Red.
Tł.
Zebr.
Wyd.

Jeżeli jedna osoba spełnia różne role w powstaniu wydawnictwa, podaje
się określenie funkcji uznanej za najważniejszą. Określenie to poprzedza
się kropką.
Przykłady
700 1@ $a Kowalski, Henryk $c (historyk). $e Red.
700 1@ $a Bruszewski, Andrzej $d (1936-1995). $e Red.
245 00 $a Bibliografia Wydawnictw Ciągłych / $c Biblioteka
Narodowa. Instytut Bibliograficzny ; pod red. Leokadii
Dybowiczowej.
700 1@ $a Dybowiczowa, Leokadia. $e Red.
245 00 $a Informator Prawniczy / $c Zrzeszenie Prawników
Polskich ; [oprac. Wiesława Bukowicka-Szóstakowska].
700 1@ $a Bukowicka-Szóstakowska, Wiesława. $e Oprac.
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700
245 00 $a Bibliografia Polityki Oświatowej / $c Instytut Badań
Pedagogicznych. Zakład Informacji Pedagogicznej ; oprac.
Barbara Wieczorek, Katarzyna Żebrowska.
700 1@ $a Wieczorek, Barbara. $e Oprac.
700 1@ $a Żebrowska, Katarzyna. $e Oprac.
245 00 $a Polska Bibliografia Lekarska / $c oprac. Stanisław
Konopka.
700 1@ $a Konopka, Stanisław. $e Oprac.
245 00 $a Nautilius : $b biuletyn / $c wydano staraniem
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie.
505 0@ $a Wkładka: Gil Braltar / Juliusz Verne.
505 0@ $a Wkładka: Buntownicy z „Bounty” / Juliusz Verne.
700 12 $a Verne, Jules $d (1828-1905). $t Gil Braltar $l (pol.)
700 12 $a Verne, Jules $d (1828-1905). $t Révoltés de la "Bounty"
$l (pol.)
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710
710

Hasło dodatkowe - nazwa ciała zbiorowego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy ciała zbiorowego
1
nazwa geograficzna na początku
2
nazwa w naturalnej kolejności składników
Drugi
@
2

- funkcja hasła dodatkowego
bez określenia funkcji hasła dodatkowego
hasło opisu dokumentu niesamoistnego wydawniczo
Wartość 2 oznacza, że pole zawiera nazwę autora i tytuł dodatku,
zeszytu specjalnego lub pracy współwydanej z opisywanym w
rekordzie dokumentem ciągłym, stanowiąc hasło typu: Nazwa ciała
zbiorowego. Tytuł ujednolicony (Tytuł).

Kody podpól
$a
$b
$n
$d
$c
$t
$n
$p
$k
$l
$s
$f

Nazwa ciała zbiorowego lub nazwa geograficzna jako pierwszy
element (NP)
Nazwa jednostki podrzędnej (P)
Numer imprezy (P)
Data imprezy (P)
Miejsce imprezy (NP)
Tytuł ujednolicony/tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Sformalizowane określenie (P)
Język tekstu (NP)
Wersja (NP)
Rok wydania (NP.)

Zawartość pola
Pole 710 przeznaczone jest na hasło korporatywne dodatkowe zawierające
nazwę ciała zbiorowego lub imprezy opisywanej pod nazwą ciała zbiorowego,
jeżeli wydawnictwo ciągłe może być poszukiwane pod nazwą tego ciała lub
imprezy. Są to nazwy ciał zbiorowych i imprez wymienionych w polach: 245, 250,
5XX (ale nie w polu 610). Pole 710 może zawierać ponadto tytuł pracy
związanej, współwydanej, zawartej w opisywanym dokumencie ciągłym –
stanowiąc hasło typu: Nazwa ciała zbiorowego. Tytuł ujednolicony (Tytuł).
Hasło korporatywne przejmuje się w formie ustalonej w kartotece haseł
wzorcowych.
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710
Przykłady
245 00 $a Journal of Physics. $n A, $p Mathematical, Nuclear
and General / $c The Institute of Physics.
710 2@ $a Institute of Physics (1971-).
245 00 $a Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
710 2@ $a Uniwersytet Opolski. $b Biblioteka Główna.
245 00 $a Drogowskazy : $b pismo instruktorskie organizacji
harcerzy ZHR / $c Główna Kwatera Harcerzy ZHR.
710 2@ $a Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. $b Kwatera Główna
Harcerzy.
245 00 $a Civitas : $b studia z filozofii polityki / $c Instytut Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Myśli
Politycznej.
710 2@ $a Polska Akademia Nauk. $b Instytut Studiów Politycznych.
710 2@ $a Ośrodek Myśli Politycznej (Kraków).
245 00 $a Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli.
710 1@ $a Polska. $b Najwyższa Izba Kontroli.
245 00 $a Program Duszpasterstwa na Rok... / $c Kuria
Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa.
550 @@ $a Od r. 1982/83 / Komisja Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Ogólnego.
710 2@ $a Ecclesia Catholica. $b Kuria Metropolitalna (Warszawa).
$b Wydział Duszpasterstwa.
710 2@ $a Ecclesia Catholica. $b Konferencja Episkopatu Polski. $b
Komisja do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego.
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711
Usunięto:

711

Hasło dodatkowe - nazwa imprezy (P)

Wskaźniki
Pierwszy - rodzaj pierwszego elementu nazwy imprezy
2
nazwa w naturalnej kolejności składników
Drugi - funkcja hasła dodatkowego
@
bez określenia funkcji hasła dodatkowego
2 hasło opisu dokumentu niesamoistnego wydawniczo
Wartość 2 oznacza, że pole zawiera nazwę imprezy i tytuł dodatku,
zeszytu specjalnego lub pracy współwydanej z opisywanym w
rekordzie dokumentem ciągłym, stanowiąc hasło typu: Nazwa
imprezy. Tytuł ujednolicony (Tytuł).
Kody podpól
$a
$n
$d
$c
$e
$t
$n
$p
$k
$l
$s
$f

Nazwa imprezy (NP)
Numer imprezy (P)
Data imprezy (NP)
Miejsce imprezy (NP)
Nazwa jednostki podrzędnej (P)
Tytuł ujednolicony/tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
Sformalizowane określenie (P)
Język tekstu (NP)
Wersja (NP)
Rok wydania (NP)

Zawartość pola
Pole 711 przeznaczone jest na hasło korporatywne dodatkowe zawierające
nazwę imprezy, jeżeli wydawnictwo może być poszukiwane pod nazwą imprezy.
Są to nazwy imprez wymienionych w polach: 245, 250, 5XX (ale nie w polu 611).
Pole 711 może zawierać ponadto tytuł pracy związanej, współwydanej, zawartej
w opisywanym dokumencie ciągłym – stanowiąc hasło typu: Nazwa imprezy.
Tytuł ujednolicony (Tytuł).
Jeżeli w nazwie imprezy występuje nazwa ciała zbiorowego powiązana
składniowo z nazwą rodzajową wskazującą, że jest to impreza związana
z działalnością organizacyjną danego ciała, wypełnia się pole 710.
Hasło korporatywne zawierające nazwę imprezy przejmuje się w formie ustalonej
w kartotece haseł wzorcowych.
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Podział strony

711
Przykłady
245 00 $a Urzędowy Spis Wystawców Międzynarodowych Targów
w Poznaniu.
711 2@ $a Międzynarodowe Targi Poznańskie.
245 00 $a Ogólnopolska Wystawa Malarstwa Jesienne Konfrontacje :
$b [katalog] / $c Związek Polskich Artystów Plastyków. Biuro
Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.
711 2@ $a Jesienne Konfrontacje $c (Rzeszów).
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740
740

Hasło dodatkowe - tytuł (P)

Wskaźniki
Pierwszy - znaki pomijane przy szeregowaniu
0
brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
1-9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
Drugi - funkcja hasła dodatkowego
@
bez określenia funkcji hasła dodatkowego
2
hasło opisu dokumentu niesamoistnego wydawniczo
Kody podpól
$a
$n
$p

Tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)

Zawartość pola
W polu 740 podaje się tytuł dokumentu współwydanego z opisywanym lub
dodatku oraz zeszytu specjalnego, dla których nie sporządza się oddzielnego
rekordu. Są to tytuły wymienione w polu 505.
Pola 740 używa się, jeżeli dla zawartego w nim tytułu nie sporządza się rekordu
w kartotece haseł wzorcowych.
Znaki umowne
Podpole $n poprzedza się kropką.
Podpole $p poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po podpolu $n lub
kropką, jeżeli brak podpola $n.
Na końcu pola 740 nie stawia się kropki.
Po kropce i przecinku zostawia się odstęp.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - znaki pomijane przy szeregowaniu
0 -

Brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

1-9 - Liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
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740
Drugi wskaźnik - funkcja hasła dodatkowego
@ - Bez określenia funkcji hasła dodatkowego
Wartość @ oznacza, że hasło nie dotyczy dokumentu niesamoistnego
wydawniczo zawartego w opisywanym wydawnictwie ciągłym.
2 - Hasło opisu dokumentu niesamoistnego wydawniczo
Wartość 2 oznacza, że pole zawiera tytuł dokumentu lub dodatku
współwydanego z dokumentem opisywanym w rekordzie.
Podpola
$a - Tytuł
Przejmuje się tytuł dokumentu współwydanego lub wyróżniający tytuł
dodatku.
245 00 $a Gościniec : $b ogólnopolskie pismo przewodników
turystycznych / $c ZG PTTK.
505 0@ $a Od 1975 współwyd.: Biuletyn Informacyjny PTTK.
740 02 $a Biuletyn Informacyjny PTTK
$n – Oznaczenie podserii/sekcji
Przejmuje się oznaczenie opisywanego współwydanego dokumentu lub
dodatku. Numer wyrażony słownie lub cyframi rzymskimi oraz
towarzyszące mu określenie przejmuje się w formie występującej
w wydawnictwie. Oznaczenie to poprzedza się kropką.
$p - Nazwa podserii/sekcji
Przejmuje się tytuł niewyróżniający dokumentu współwydanego lub
dodatku. Tytuł ten poprzedza się przecinkiem, jeżeli występuje po
oznaczeniu współwydanego dokumentu lub dodatku, lub kropką, jeżeli
oznaczenia brak.
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760-787
760-787 Związki bibliograficzne
Pola
760
762
765
767
770
772
775
776
777
780
785
787

Tytuł serii głównej (P)
Tytuł podserii (P)
Tytuł wydawnictwa stanowiącego podstawę przekładu (P)
Tytuł wydawnictwa będącego przekładem (P)
Tytuł dodatku samoistnego ciągłego (P)
Tytuł wydawnictwa głównego dla dodatku (P)
Tytuł innego wydania (P)
Tytuł wydania na innym nośniku (P)
Tytuł dokumentu współwydanego (P)
Tytuł poprzedni wydawnictwa (P)
Tytuł następny wydawnictwa (P)
Tytuł innego wydawnictwa związanego (P)

Zawartość pól 760-787
Pola 760-787 zawierają dane dotyczące związków między wydawnictwami
ciągłymi, dla których sporządza się odrębne rekordy.
Wyróżnia się: wydawnictwo opisywane i wydawnictwo związane. Wydawnictwo
opisywane to wydawnictwo, dla którego sporządzono dany rekord. Wydawnictwo
związane to wydawnictwo, dla którego wypełniono pole związków (760-787)
w rekordzie wydawnictwa opisywanego.
Wydawnictwa mogą być związane relacją chronologiczną (np. o poprzednim
i następnym tytule), poziomą (np. różne wersje językowe) lub hierarchiczną (np.
podseria i seria główna).
Informacja z pól 760-787 służy do wyszukiwania oraz do wyświetlania
odpowiednich uwag. Formę generowanego przez system wyrażenia
wprowadzającego tekst takiej uwagi określa etykieta pola, a w przypadku pól 780
i 785 wartość drugiego wskaźnika.
Nie zawsze generowane przez system wyrażenie wprowadzające tekst uwagi
wystarcza do jej sformułowania. W przypadku takich skomplikowanych związków
odpowiednią uwagę umieszcza się w polu 580. Pola 760-787 służą wtedy tylko
do wyszukiwania.
Dla pól: 780 z wartością drugiego wskaźnika 4 (opisywany dokument powstał z
połączenia dwu lub więcej innych dokumentów) i 785 z wartością drugiego
wskaźnika 7 (opisywany dokument utworzył w połączeniu z innym nowy
dokument) obowiązkowe jest wprowadzenie pola 580 zawierającą uwagę
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760-787
o relacji pomiędzy dokumentami. W takich przypadkach w polu 780 i 785
wskaźnik pierwszy przyjmuje wartość 1.
Pierwszy wskaźnik i kody podpól mają takie samo znaczenie dla wszystkich pól
związków bibliograficznych, dlatego zostaną omówione łącznie.
Znaki umowne
Na końcu pól powiązań rekordu nie stawia się kropki.
Podpole pola powiązań rekordu może zawierać dane z kilku podpól rekordu
związanego. Elementy te poprzedza się właściwymi dla nich znakami umownymi.
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - generowanie uwagi
0 - Uwaga jest automatycznie generowana
Wartość 0 oznacza, że uwaga wyświetlana na ekranie jest generowana
automatycznie na podstawie zawartości pola związków bibliograficznych.
1 - Uwaga nie jest automatycznie generowana
Wartość 1 oznacza, że na podstawie pola związków bibliograficznych nie
generuje się uwagi. W takich przypadkach wyświetlana jest uwaga z pola
580.
Podpola
Dane zawarte w polach powiązań rekordu muszą być zgodne z danymi
w odpowiednich rekordach związanych. Jeżeli rekord związany jeszcze nie
istnieje, to w polach powiązań podaje się dane w formie, którą miałyby
w takim rekordzie.
$b - Oznaczenie wydania
Podaje się oznaczenie wydania z pola 250 rekordu związanego.
Oznaczenia wydania nie poprzedza się żadnym znakiem.
$c - Dopowiedzenie
Podaje się dopowiedzenie wchodzące w skład tytułu kluczowego przejęte
z podpola $b pola 222 lub inne dane potrzebne do jednoznacznej
identyfikacji tytułu rekordu związanego.
Dopowiedzenie ujmuje się w nawiasy okrągłe i nie poprzedza żadnym
znakiem.
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760-787
$d - Adres wydawniczy
Podaje się dane z $a, $b i/lub $c pola 260 rekordu związanego.
Adresu wydawniczego nie poprzedza się żadnym znakiem.
$e - Kod języka (tylko dla pola 775)
Podaje się kod języka z pola 008/35-37 (język tekstu) rekordu związanego.
Kodu języka nie poprzedza się żadnym znakiem.
$f - Kod kraju (tylko dla pola 775)
Podaje się kod kraju z pola 008/15-17 (miejsce publikacji) rekordu
związanego. Kodu kraju nie poprzedza się żadnym znakiem.
$g - Zakres powiązania
Podaje
się
informację
o częściach
wydawnictwa
związanego
pozostających w relacji z wydawnictwem opisywanym. Są to najczęściej
dane z pola 362 (strefa numeracji) przejęte w skróconej formie.
Danych o numeracji nie poprzedza się żadnym znakiem.
$t - Tytuł
Podaje się tytuł właściwy przejęty z podpola $a, $n i $p pola 245 lub tytuł
kluczowy przejęty z podpola $a pola 222 rekordu związanego.
Jeżeli tytuł przejęty z pola 245 lub 222 rekordu związanego zaczyna się od
rodzajnika, w podpolu $t pomija się ten rodzajnik, o ile nie decyduje on
o szeregowaniu.
Jeżeli tytuł jest zbudowany hierarchicznie, oznaczenie podserii/sekcji
poprzedza się kropką, tytuł zależny podserii/sekcji oddziela się
przecinkiem, jeżeli występuje po oznaczeniu, kropką jeżeli brak
oznaczenia.
$w - Numer kontrolny rekordu
Podaje się numer kontrolny rekordu wydawnictwa związanego. Numeru
kontrolnego rekordu nie poprzedza się żadnym znakiem.
$x - ISSN
Podaje się numer ISSN z pola 022 rekordu wydawnictwa związanego.
Pomija się skrót ISSN.
Numeru ISSN nie poprzedza się żadnym znakiem.
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760
760

Tytuł serii głównej (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$c
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 760 zawiera informację o serii głównej, jeżeli wydawnictwem opisywanym
jest podseria.
Pole wypełnia się, jeżeli dla serii głównej sporządzony jest odrębny rekord.
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762
762

Tytuł podserii (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$c
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 762 zawiera informację o podserii, jeżeli wydawnictwem opisywanym jest
seria.
Pole wypełnia się, jeżeli dla podserii sporządzony jest odrębny rekord.
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765
765

Tytuł wydawnictwa stanowiącego podstawę przekładu (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$b
$c
$d
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Oznaczenie wydania (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Adres wydawniczy (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 765 zawiera informację o oryginale, jeżeli wydawnictwem opisywanym jest
przekład.
Pole wypełnia się, jeżeli dla oryginału sporządzony jest odrębny rekord.
245 00 $a Sučasnist’
250 @@ $a Zeszyt w języku polskim.
765 0@ $t Sučasnist’ $d Mjunchen : [s. n.], 1961245 00 $a OECD Przegląd Gospodarczy. $p Polska / $c Organizacja
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
765 0@ $t OECD Economic Survey. Poland $d Paris : Organisation
for Economic Co-operation and Development $g 1992$x 0376-6438
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767
767

Tytuł wydawnictwa będącego przekładem (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$b
$c
$d
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Oznaczenie wydania (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Adres wydawniczy (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 767 zawiera informację o przekładzie, jeżeli wydawnictwem opisywanym
jest wydawnictwo oryginalne lub przekład pośredni.
Pole wypełnia się, jeżeli dla przekładu sporządzony jest odrębny rekord.
245 00 $a OECD Economic Survey. $p Poland / $c Organization for
Economic Co-operation and Development.
765 0@ $t OECD Przegląd Gospodarczy. Polska $d Warszawa :
OWGR $g 1992-
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770
770

Tytuł dodatku samoistnego ciągłego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
uwaga jest automatycznie generowana
1
uwaga nie jest automatycznie generowana
Drugi @

nieużywany

Kody podpól
$t
$c
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 770 zawiera informację o dodatku samoistnym ciągłym do wydawnictwa
opisywanego.
Pole wypełnia się, jeżeli dla dodatku sporządzony jest odrębny rekord.
245 00 $a Ultrasonografia Polska : $b UP : [czasopismo polskiego
środowiska ultrasonograficznego].
770 0@ $t Ultrasonografia Polska. Suplement $x 0733-1959
245 00 $a Monitor Podatkowy : $b miesięcznik prawa podatkowego
i gospodarczego.
770 0@ $t Biuletyn Gospodarczy $g 1995, 1
770 0@ $t Biuletyn Przedsiębiorcy $g 1995, 2-
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772
772

Tytuł wydawnictwa głównego dla dodatku (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
uwaga jest automatycznie generowana
1
uwaga nie jest automatycznie generowana
Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$c
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 772 zawiera informacje o wydawnictwie głównym, jeżeli wydawnictwem
opisywanym jest dodatek.
Pole wypełnia się, jeżeli dla wydawnictwa głównego sporządzony jest odrębny
rekord.
245 00 $a Biuletyn / $c Akademia Medyczna we Wrocławiu.
772 0@ $t Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
245 00 $a Przegląd Literacki : $b dodatek do "Kraju".
772 0@ $t Kraj
245 00 $a Rolnik : $b bezpłatny dodatek do "Katolika"
i "Górnoślązaka".
772 0@ $t Katolik
772 0@ $t Górnoślązak
245 00 $a Studies in Human Ecology. $p Supplement / $c Instytut
Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Zakład Ekologii Człowieka.
772 0@ $t Studies in Human Ecology $x 0324-8666
245 00 $a Zanim Zapłacisz : $b podatki, cła, pieniądze : dodatek do
Fiskusa.
772 0@ $t Fiskus $g 1993- $x 0867-3748
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775
775

Tytuł innego wydania (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$b
$c
$d
$g
$e
$f
$x
$w

Tytuł (NP)
Oznaczenie wydania (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Adres wydawniczy (NP)
Zakres powiązania (P)
Kod języka (NP)
Kod kraju (NP)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 775 zawiera informację o innym wydaniu opisywanego wydawnictwa.
Uwzględnia się przedruki, wersje językowe, wydania lokalne i inne rodzaje
wydań.
Pole wypełnia się, jeżeli dla danego wydania sporządzony jest odrębny rekord.
245
775
775
775
775

00
0@
0@
0@
0@

$a Życie Katolickie w Polsce
$t Catholic Life in Poland $e eng $x 0591-0994
$t Vie Catholique en Pologne $e fre $x 0208-7332
$t Katholische Leben in Polen $e ger $x 0208-7316
$t Vita Cattolica in Polonia $e ita $x 0208-7340

245 00 $a Gazeta Pomorska
775 0@ $t Gazeta Toruńska $b Wyd. 3 $x 0208-8797
245 00 $a Lef
260 @@ $a Moskva : $b Gosudarstvennoe Izdatel’stvo, $c 1923-1925.
775 0@ $t Lef $b Nachdruck $d München : Wilhelm Fink, 1970
245 00 $a Prawa Człowieka : $b biuletyn /
$c Komitet Helsiński w Polsce.
775 0@ $t Human Rights $e eng $x 1230-6622
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00 $a Newsweek : $b Polska.
@@ $a Warszawa : $b Axel Springer Polska, $c 2001- .
0@ $t Newsweek $b Us. Ed. $g 1933- $f xxc $x 0028-9604
0@ $t Newsweek $b International Atlantic Ed. $g 1972- $f xxu $x
0163-7053

776
776

Tytuł wydania na innym nośniku (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$b
$c
$d
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Oznaczenie wydania (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Adres wydawniczy (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 776 zawiera informację o innej formie fizycznej opisywanego wydawnictwa.
Pole wypełnia się, jeżeli dla tej formy fizycznej sporządzony jest odrębny rekord.
245 00 $a Australian National Bibliography Canberra.
250 @@ $a Annual cummulation.
776 0@ $t Australian National Bibliography Canberra $b Annual
cummulation $c (Mikrofisza) $g 1992
245 00 $a Journal of Applied Physics.
776 0@ $t Journal of Applied Physics \c (Online) $x 1089-7550
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777
777

Tytuł dokumentu współwydanego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$c
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 777 zawiera informację o dokumencie współwydanym z opisywanym
wydawnictwem.
Pole wypełnia się, jeżeli dla dokumentu współwydanego sporządzony jest
odrębny rekord.
245 04 $a The Journal of Cell Biology / $c The Rockefeller Institute.
777 0@ $t Abstracts of Papers Presented at the ... Annual Meeting
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780
780

Tytuł poprzedni wydawnictwa (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - typ powiązania
0
1
2
3
4
5
6
7

stanowi kontynuację
stanowi częściowo kontynuację
publikowany zamiast
publikowany częściowo zamiast
powstał z połączenia
wchłonął
częściowo wchłonął
wydzielił się z

Kody podpól
$t
$b
$c
$d
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Oznaczenie wydania (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Adres wydawniczy (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 780 zawiera poprzedni tytuł opisywanego wydawnictwa. W przypadku
więcej niż jednego wydawnictwa bezpośrednio poprzedzającego, pole powtarza
się.
W polu tym podaje się również daty nominalne tytułu poprzedniego (tytułów
poprzednich).
________________________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - generowanie uwagi
Stosowanie jak w polu 760-787.
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780
Drugi wskaźnik - typ powiązania
Wskaźnik drugi zawiera wartość, która określa relację pomiędzy
opisywanym wydawnictwem i wydawnictwem związanym wymienionym
w polu 780. Wartość tego wskaźnika określa też formę generowanego
przez system wyrażenia wprowadzającego treść wyświetlonej uwagi.
0 - Stanowi kontynuację
Wartość 0 oznacza, że opisywane wydawnictwo jest kontynuacją
wydawnictwa związanego z zachowaniem jego numeracji.
245 00 $a Nasza Opinia
780 00 $t Opinia $g nr 127 (1935) $w aa94000385
1 - Stanowi częściowo kontynuację
Wartość 1 oznacza, że opisywane wydawnictwo jest częściowo
kontynuacją wydawnictwa związanego z zachowaniem jego numeracji.
245 00 $a Acta Physica Polonica. $n Serie A, $p General Physics.
Solid State Physics, Applied Physics.
780 01 $t Acta Physica Polonica $g 1932-1969 $x 0001-673X
2 - Publikowany zamiast
Wartość 2 oznacza, że wydawnictwo zmieniło zarówno tytuł, jak
i numerację części. Tej wartości wskaźnika używa się , jeżeli wydawca
w sposób jednoznaczny nawiązuje do poprzedniego wydawnictwa i nowo
powstałe wydawnictwo obejmuje taki sam zakres tematyki jak poprzednie.
245 00 $a Informator o Książkach
780 02 $t Zapowiedzi Wydawnicze $c (Składnica Księgarska.
Księgarski Ośrodek Bibliograficzny) $g nr 18 (1953)-nr 37
(1992) $x 0044-1813
3 - Publikowany częściowo zamiast
Wartość 3 oznacza częściowe przejęcie tematyki wydawnictwa
poprzedniego. Numeracja pierwszego zeszytu nie jest przejęta
z poprzedniego wydawnictwa.
245 00 $a Biopolymers. $p Peptide Science.
780 03 $t Journal on Polymer Science $g 1946-1962 $x 0022-3832
4 - Powstał z połączenia
Wartość 4 oznacza, że wydawnictwo powstało z połączenia dwu lub więcej
innych wydawnictw. Pole jest powtarzalne dla każdego wcześniejszego
wydawnictwa, które zostało połączone z innym.
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Sformatowano

780
Wskaźnik 1 przyjmuje w tej relacji między dokumentami zawsze wartość 1
i obowiązkowe jest wprowadzenie pola 580 (uwaga dotycząca
nietypowych związków bibliograficznych).
245 00 $a European Research Libraries Cooperation : $b ERLC :
the LIBER quarterly.
580 @@ $a Powstał z połączenia: ”Liber Nevs Sweet” i „Bulletin –
LIBER”.
780 14 $t Liber News Sheet $x 0721-6858
780 14 $t Bulletin - LIBER $x 0304-0224
5 - Wchłonął
Wartość 5 oznacza, że opisywane wydawnictwo wchłonęło wcześniej
ukazujące się wydawnictwo związane.
245 00 $a Rocznik Gdański.
780 05 $t Libri Gedanenses $g 1968-1976 $w aa94002130
245 00 $a Journal of the American Chemical Society.
780 05 $t Journal of Analytical and Applied Chemistry
$g July 1893
780 05 $t American Chemical Journal $g Jan. 1914 $x 0096-4085
6 - Wchłonął częściowo
Wartość 6 oznacza, że opisywane wydawnictwo wchłonęło częściowo inne
wydawnictwo.
245 00 $a Trudy Komisii po Russkomu Âzyku.
780 0$t Izvestiâ po Russkomu Âzyku i Slovesnosti
7 - Wydzielił się z
Wartość 7 oznacza, że opisywane wydawnictwo wydzieliło się z innego,
wcześniej wychodzącego wydawnictwa.
245 00 $a Akademia
780 07 $t Na Indeksie $g 1989, nr 3/4
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785
785

Tytuł następny wydawnictwa (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - typ powiązania
0
1
2
3
4
5
6
7
8

kontynuowany
częściowo kontynuowany
zastąpiony
częściowo zastąpiony
wchłonięty
częściowo wchłonięty
podzielił się
w połączeniu z ... utworzył
wznowiony

Kody podpól
$t
$b
$c
$d
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Oznaczenie wydania (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Adres wydawniczy (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Nr kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 785 zawiera tytuł następny opisywanego wydawnictwa. W przypadkach
więcej niż jednego wydawnictwa bezpośrednio następującego pole powtarza się.
W tym polu podaje się również datę nominalną, od której związek nastąpił.
_____________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - generowanie uwagi
Stosowanie jak w polu 760-787.
Drugi wskaźnik - typ powiązania
Wskaźnik drugi zawiera wartość, która określa relację pomiędzy opisywanym
wydawnictwem i wydawnictwem związanym wymienionym w polu 785.
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785
Wartość tego wskaźnika określa też formę generowanego przez system
wyrażenia wprowadzającego treść wyświetlanej uwagi.
0 - Jest kontynuowany
Wartość 0 oznacza, że opisywane wydawnictwo jest kontynuowane pod
innym tytułem i numeracja części została zachowana.
245 00 $a Tygodnik Otwocki
785 00 $t Linia Otwocka $g 1989 $w aa94001966
245 00 $a Opinia
785 00 $t Nasza Opinia $g nr 128 (1935)- $w aa94001939
1 - Jest częściowo kontynuowany
Wartość 1 oznacza, że opisywane wydawnictwo kontynuowane jest
częściowo pod nowym tytułem i numeracja roczników i/lub zeszytów
została przejęta z opisywanego wydawnictwa.
245 00 $a Na Indeksie : $b [pismo NZS studentów Politechniki
Wrocławskiej, Akademii Rolniczej i AWF].
785 01 $t Akademia $g 1989, nr 3/4
wydawnictwo wydzielone dla Akademii Rolniczej i AWF
2 - Zastąpiony przez
Wartość 2 oznacza, że opisywane wydawnictwo jest zastąpione przez inne
i numeracja części nie jest kontynuowana.
245 00 $a Zapowiedzi Wydawnicze
785 02 $t Informator o Książkach $g 1993- $w aa94001969
3 - Częściowo zastąpiony
Wartość 3 oznacza, że opisywane wydawnictwo jest częściowo zastąpione
przez inne. Numeracja części nie jest kontynuowana.
245 00 $a Informator Szkolnictwa Zawodowego
785 03 $t Informator dla Kandydatów do Szkół dla Pracujących
Dorosłych $g 1973/1974
4 - Wchłonięty
Wartość 4 oznacza, że opisywane wydawnictwo zostało wchłonięte przez
inne wydawnictwo.
245 00 $a Tygodnik Płocki
785 04 $t Ziemia Łęczycka $g 1978
785 04 $t Wiadomości Kutnowskie $g 1978
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785
5 - Częściowo wchłonięty
Wartość 5 oznacza, że opisywane wydawnictwo zostało częściowo
wchłonięte przez inne.
245 00 $a Izvestiâ po Russkomu Âzyku i Slovesnosti.
785 05 $t Trudy Komisii po Russkomu Âzyku
6 - Podzielił się
Wartość 6 oznacza, że opisywane wydawnictwo podzieliło się na dwa lub
więcej wydawnictw.
245 00 $a Informator Szkolnictwa Zawodowego
785 06 $t Informator dla Kandydatów do Szkół Zawodowych na
Podbudowie Szkoły Podstawowej $g 1973/1974
785 06 $t Informator o Szkołach Zawodowych dla Absolwentów ZSZ
i Szkół Równorzędnych oraz Liceów Ogólnokształcących
$g 1973/1974
785 06 $t Informator dla Kandydatów do Szkół dla Pracujących
Dorosłych $g 1973/1974
7 - W połączeniu z ... utworzył
Wartość 7 oznacza, że opisywane wydawnictwo utworzyło w połączeniu
z innym zupełnie nowe wydawnictwo.
Wskaźnik 1 przyjmuje w tej relacji między dokumentami zawsze wartość 1
i obowiązkowe jest wprowadzenie pola 580 (uwaga dotycząca
nietypowych związków bibliograficznych).
245 00 $a Polski Handel Zagraniczny w... Roku: $b raport roczny /
$c Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
580 @@ $a Od 1999/2000 w połączeniu z: „Zagraniczna Polityka
Gospodarcza Polski” utworzył: „Zagraniczna Polityka
Gospodarcza i Handel Zagraniczny Polski”.
785 17 $t Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski $g 1997-1999
785 17 $t Zagraniczna Polityka Gospodarcza i Handel Zagraniczny
Polski $g 1999/2000-.
8 - Tytuł wznowiony
Wartość 8 oznacza, że opisywane wydawnictwo powróciło do tytułu
poprzedniego, pod którym się ukazywało.
245 00 $a Przyjaciel Ludu
785 08 $t Głos Polski $d Buenos Aires : [s.n.], 1933-
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787
787

Tytuł innego wydawnictwa związanego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - generowanie uwagi
0
1

uwaga jest automatycznie generowana
uwaga nie jest automatycznie generowana

Drugi - nieużywany
@
Kody podpól
$t
$c
$g
$x
$w

Tytuł (NP)
Dopowiedzenie (NP)
Zakres powiązania (P)
ISSN (NP)
Numer kontrolny rekordu (P)

Zawartość pola
Pole 787 zawiera informację o wydawnictwie związanym z wydawnictwem
opisywanym, jeżeli rodzaj związku nie odpowiada zawartości pól 760-785.
Określenie rodzaju związku w postaci niesformalizowanej podaje się w polu 580.
Pole wypełnia się, jeżeli dla tytułu związanego sporządzony jest odrębny rekord.
245 00 $a Journal of Experimental Botany : $b an official organ
of the Society for Experimental Biology.
580 @@ $a Od 1985 czasopismo indeksowane w : European Journals
of Plant Physiology. Subject Index.
787 1@ $t European Journals of Plant Physiology. Subject Index
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830
830

Hasło dodatkowe serii (P)

Wskaźniki
Pierwszy - nieużywany
@
Drugi - znaki pomijane przy szeregowaniu
0
brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
1-9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
Kody podpól
$a
$n
$p
$x
$v

Tytuł (NP)
Oznaczenie podserii/sekcji (P)
Nazwa podserii/sekcji (P)
ISSN (NP)
Numeracja (NP)

Zawartość pola
Pole 830 zawiera informacje dotyczące serii (jej tytuł i ISSN) przejęte w formie
ustalonej w kartotece haseł wzorcowych.
Pola 830 używa się, jeżeli występuje pole 490 lub uwaga w polu 500, które
zawierają informacje o tej serii podane w formie nie nadającej się do
wyszukiwania.
W formacie MARC 21 pole 830 nie zawiera podpola $x. Niektóre
oprogramowania, np. Virtua, dopuszczają stosowanie tego podpola i umożliwiają
wyszukiwanie poprzez ISSN z pola 830.
Znaki umowne
Ponieważ podpola $x i $v nie wchodzą do hasła ujednoliconego serii
(obsługiwanego przez kartotekę haseł wzorcowych), w katalogu centralnym
pomija się poprzedzające je znaki umowne (odpowiednio przecinek i średnik).
Na końcu pola 830 nie stawia się kropki.
___________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik
Nieużywany.
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830
Drugi wskaźnik - znaki pomijane przy szeregowaniu
0 -

Brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

1-9

- Liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

Podpola
$a - Tytuł
Przyjmuje się tytuł serii w formie ustalonej w kartotece haseł wzorcowych.
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Prace Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych / $c Uniwersytet Szczeciński.
490 1@ $a Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński
830 @0 $a Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński $x 1230-4409
245 00 $a Poznańskie Spotkania Językoznawcze / $c Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział FilologicznoFilozoficzny. Komisja Językoznawcza.
490 1@ $a Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, $x 0079-4678
830 @0 $a Prace Komisji Językoznawczej - Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny $x 00794678
$n – Oznaczenie podserii/sekcji
Przejmuje się numer podserii/sekcji w formie ustalonej w kartotece haseł
wzorcowych.
490 1@ $a Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria F /
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, $x 0137-6098
830 @0 $a Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. $n Seria F (BTN)
$x 0137-6098
$p – Nazwa podserii/sekcji
Nazwę podserii/sekcji przejmuje się w formie ustalonej w kartotece
haseł wzorcowych.
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Nauki Społeczno-Polityczne.
$p Zeszyt Filozoficzny / $c Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu.
490 1@ $a Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Nauki Społeczno-Polityczne
$x 0239-670X
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830
830 @0 $a Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Powstańców Śląskich w Opolu. $p Nauki SpołecznoPolityczne $x 0239-670X
$v - Numeracja
Podpole $v zawiera numer opisywanego wydawnictwa w obrębie serii
(podserii, sekcji - jeżeli występuje podpole $n lub $p). Numer podaje się
cyframi arabskimi, towarzyszące mu określenie skraca się według normy
PN-N-01158:1985. Numerację podaje się, jeżeli wszystkie zeszyty
opisywanego wydawnictwa oznaczone są tym samym numerem.
$x - ISSN
Podpole $x zawiera ośmiocyfrowy numer z łącznikiem między znakiem
czwartym i piątym. Pomija się skrót ISSN, jest on generowany przez
system.
245 00 $a Zeszyty Naukowe. $p Matematyka, Fizyka.
$p Geochronometria / $c Politechnika Śląska
490 1@ $a Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska. Matematyka,
Fizyka $x 0137-6098
830 @0 $a Zeszyty Naukowe – Politechnika Śląska. $p Matematyka,
Fizyka $x 0072-470X
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856
856

Lokalizacja i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego (P)

Wskaźniki
Pierwszy - metoda dostępu
4 HTTP
Drugi - związek pomiędzy dokumentami
1 wersja elektroniczna
2 dokument elektroniczny związany
Kody podpól
$3
$u

część wydawnictwa, której pole dotyczy (NP)
URI (P)

Zawartość pola
Pole 856 używa się w rekordzie bibliograficznym wydawnictwa ciągłego (innego
niż elektroniczne) dla wskazania dostępu do jego elektronicznej postaci lub
związku z dokumentem elektronicznym, który jest ogólnodostępny (i z tej racji nie
wchodzi do zbioru żadnej biblioteki, nie jest więc katalogowany).
Znaki umowne
Na końcu pola 856 nie stawia się kropki.
_________________________________________________
Wskaźniki
Pierwszy wskaźnik - metoda dostępu
4 HTTP
Wartość 4 wskazuje na dostęp poprzez http (Hypertext Transfer Protocol)
856 41 $u http://www.spiegel.de
Drugi wskaźnik - związek pomiędzy dokumentami
Wartość wskaźnika określa związek między dokumentem elektronicznym
określonym w polu 856, a wydawnictwem ciągłym opisywanym
w rekordzie.
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856
1 dokument elektroniczny jest wersją
Wartość 1 oznacza, że lokalizacja podana w polu
elektronicznej wersji opisywanego wydawnictwa.
856

856 dotyczy

41 $u http://www.tes.co.uk

2 dokument elektroniczny związany
Wartość 2 oznacza, że lokalizacja podana w polu 856 dotyczy dokumentu
związanego z wydawnictwem, dla którego sporządzono rekord
bibliograficzny.
Podpola
$3 - Wyszczególnienie materiału
Podpole $3 zawiera informację określającą część wydawnictwa ciągłego,
do którego odnosi się pole 856.
Podpola $3 używa się, jeżeli związek dotyczy tylko części zasobu
opisywanego wydawnictwa ciągłego.
$u - URI
Podaje się URI (Uniform Resource Identifier) pozwalający zlokalizować
dokument elektroniczny przy użyciu istniejących protokołów
internetowych. Najczęściej identyfikatorem tym jest URL (Uniform
Resource Locator).
245 00 $a Systemy Alarmowe / $c red. nacz. Jacek Drogosz.
856 41 $3 Spisy treści $u http://www.systemyalarmowe.com.pl
245 00 $a Gazeta Wyborcza
530 @@ $a W postaci elektronicznej dostępny jest numer bieżący.
856 41 $u http://www.gazetawyborcza.pl
245 00 $a Rzeczpospolita / $c red. nacz. Dariusz Fikus.
530 @@ $a W postaci elektronicznej dostępny jest numer bieżący.
856 41 $u http://www.rzeczpospolita.pl
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