
Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki 

Narodowej w katalogowaniu literatury pięknej: 

zagadnienia ogólne 

Dr Michał Bandura 

Pracownia Deskryptorów BN 

Instytut Bibliograficzny 



Plan prezentacji 

 Porównanie opisu przedmiotowego 

przed wprowadzeniem DBN i po 

wprowadzeniu DBN 

 Ogólne zasady stosowania DBN w 

katalogowaniu literatury pięknej 

 Przykłady typowych publikacji 



Stan przed wprowadzeniem DBN 

Wyłącznie najbardziej ogólne nazwy gatunków 

literackich (powieść, poezja, dramat z 

przymiotnikiem określającym cechę etniczno-

językową) 

Ograniczona liczba przynależności kulturowych 

 Brak haseł przedmiotowych dotyczących treści 

utworów  

 
 



Stan przed wprowadzeniem DBN 

Hasła JHP określające gatunki: 

 

655 __|a [Uogólniona nazwa gatunku + przydawka 
określająca cechę językową + określenie wieku, w którym 
utwór powstał] 

 

655 __|a Poezja polska |y 21 w. 

655 __|a Powieść francuska |y 20 w.  

655 __|a Dramat angielski |y 17 w. 
 

 



Po wprowadzeniu DBN 

Nowe określenia gatunkowe, np.: 

 

155 __|a Powieść psychologiczna 

155 __|a Dramat romantyczny 

155 __|a Chanson de geste 

155 __|a Powiastka filozoficzna 

155 __|a Tanka 

 

 



Po wprowadzeniu DBN 

Nowe przynależności kulturowe, np.: 

 

155 __|a Literatura irańska 

155 __|a Literatura izraelska 

155 __|a Literatura katarska 

 

 

 



Po wprowadzeniu DBN 

Deskryptory określające nowe przynależności kulturowe 
powstające w ramach DBN powinny posiadać odpowiednią notę 
stosowania, np.: 

 

155 __|a Literatura irańska 

680 __|i Deskryptor |a Literatura irańska |i używa się na określenie 
literatury powstającej na terenie Iranu po 1925 roku ; dodatkowo 
dodajemy drugi deskryptor dotyczący przynależności kulturowej 
w zależności od języka, w którym powstaje publikacja (Literatura 
perska lub Literatura kurdyjska lub Literatura azerbejdżańska) 



Po wprowadzeniu DBN 

Do katalogowania literatury pięknej używa się deskryptorów z 
rozmaitych dziedzin życia: 

 
650 _7|a  II wojna światowa (1939-1945)  

 

650 _7|a Policjanci 

 

650 _7|a Prokuratorzy sądowi  

 

650 _7|a Trauma  

 

651 _7|a Warszawa (woj. mazowieckie)  



Po wprowadzeniu DBN 

Pewna ilość deskryptorów powstała z myślą o 
katalogowaniu literatury pięknej, np.: 

 

150 __|a Sekrety rodzinne 

  

150 __|a Nawiedzone zamki 

 

150 __|a Romans w pracy 
 

 

 



Stan przed wprowadzeniem DBN 

245 10 |a Król Lear / William 

Shakespeare. 

380 __ |a Książki 

648 _7 |a 1601-1700  

655 _7 |a Dramat angielski |y 17 w.  

Po wprowadzeniu DBN 

046 __ |k 1605 

245 10 |a Król Lear / William 
Shakespeare. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Dramat (rodzaj) 

386 __ |m Przynależność 
kulturowa |a Literatura angielska 

388 1_ |a 1601-1700 

650 _7 |a Ojcowie i córki |2 DBN 

650 _7 |a Sukcesja tronu |2 DBN 

650 _7 |a Szaleństwo |2 DBN 

650 _7 |a Władcy |2 DBN 

655 _7 |a Tragedia |2 DBN 

 

 



Stan przed wprowadzeniem DBN 

245 10 |a Kandyd czyli Optymizm 

/ Wolter. 

380 __ |a Książki 

648 _7 |a 1701-1800 

655 _7 |a Powieść francuska |y 18 w.  

Po wprowadzeniu DBN 

046 __ |k 1759 

245 10 |a Kandyd czyli Optymizm / Wolter. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność 

kulturowa |a Literatura francuska 

388 1_ |a 1701-1800 

650 _7 |a Miłość |2 DBN 

650 _7 |a Optymizm |2 DBN 

650 _7 |a Teodycea |2 DBN 

650 _7 |a Władza |2 DBN 

655 _7 |a Powiastka filozoficzna |2 DBN 

 

 



Stan przed wprowadzeniem DBN 

245 10 |a Poznać kobietę / |c Amos Oz. 

380 __ |a Książki 

648 _7 |a 1901-2000  

655 _7 |a Powieść hebrajska |y 20 w. 

Po wprowadzeniu DBN 

046 __ |k 1987 |l 1988 

245 10 |a Poznać kobietę / |c Amos Oz. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność 
kulturowa |a Literatura hebrajska 

386 __ |m Przynależność 
kulturowa |a Literatura izraelska 

386 __ |m Przynależność 
kulturowa |a Literatura żydowska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

650 _7 |a Mężczyzna |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

650 _7 |a Wdowieństwo |2 DBN 

650 _7 |a Wywiad izraelski |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

 



Po wprowadzeniu DBN 

Najważniejsze zmiany: 

 

 Bardziej precyzyjne informacje dotyczące 
przynależności gatunkowej książek 

 Bardziej precyzyjne informacje dotyczące 
przynależności kulturowej książek 

 Więcej informacji dotyczących treści, a więc więcej 
punktów dostępu 
 

 

 



Gatunki literackie 

 

Lista gatunków literackich i definicje: 

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#2-gatunki-literackie 

 

Zob. również: Deskryptor 150 Rodzaje i gatunki 

literackie: Deskryptory węższe 

 

 

 

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy
http://przepisy.bn.org.pl/aneksy
http://przepisy.bn.org.pl/aneksy
http://przepisy.bn.org.pl/aneksy
http://przepisy.bn.org.pl/aneksy


Przynależność kulturowa 

 

Zasady postępowania i przykłady: 

 

http://przepisy.bn.org.pl/materialy-

metodyczne/przynaleznosc-kulturowa 

 

 

 

 

http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/przynaleznosc-kulturowa
http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/przynaleznosc-kulturowa
http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/przynaleznosc-kulturowa
http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/przynaleznosc-kulturowa
http://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/przynaleznosc-kulturowa


Deskryptory w literaturze pięknej 

Nie stosuje się deskryptorów w polach 6XX opisu 
bibliograficznego przy katalogowaniu: 

 

 tomów poetyckich (z wyjątkiem tych, w przypadku 
których można wskazać wiodący temat, np. antologie 
wierszy okolicznościowych związanych z 100. 
rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę) 

 tomów opowiadań bez wyraźnego wspólnego 
tematu/motywu 
 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

Pola 600: 

 

 Postacie rzeczywiste (np. w powieściach historycznych, 
biograficznych, autobiograficznych) 

 Postacie fikcyjne, mitologiczne, bóstwa, superbohaterowie 

 Historyczne rodziny 

 Rodziny fikcyjne 

 Nawiązania intertekstualne (deskryptory autor / tytuł) ; te 
ostatnie również w polu 630 

 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

Pola 610: 

 

Rzeczywiste instytucje odgrywające szczególnie 

istotną rolę w świecie przedstawionym utworu (np. 

Milicja Obywatelska w tzw. powieściach 

milicyjnych) 

 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

Pola 045 i 648: 

Zakres chronologiczny treści. Powinien on zostać określony w 
przypadku: 

 utworów o tematyce historycznej; 

 dzieł, w których czas opisywanych wydarzeń ma szczególne znaczenie 
dla treści utworu i został wyraźnie określony przez autora lub wydawcę 
albo jest znany z innych ogólnodostępnych i miarodajnych źródeł (prac 
naukowych, popularnonaukowych itp.). 

 

Utwory bez wyraźnego umiejscowienia fabuły w czasie nie otrzymują 
deskryptora chronologicznego treści.  Nie otrzymują ich również utwory 
z następujących gatunków: fantastyka, fantasy, science fiction. 

 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

Pola 651: 

miejsca fikcyjne i rzeczywiste ważne dla świata przedstawionego 
utworu.  

 

651 _7 |a Poznań (woj. wielkopolskie) 

651 _7 |a Śródziemie (kraina fikcyjna) 

651 _7 |a Lipowo (miejscowość fikcyjna) 

 

Uwaga: światy fikcyjne (charakterystyczne dla cykli powieściowych 
bądź komiksowych) funkcjonują nie jako miejsca, lecz jako tematy: 

 
650 _7 |a Diuna (świat fikcyjny) 

650 _7 |a Gwiezdne wojny (świat fikcyjny) 

 

 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

Pola 650:  

 

 Główny temat utworu lub motyw ważny dla świata 

przedstawionego utworu 

 Środowisko społeczne/grupa zawodowa/grupa etniczna, 

z którego/z których wywodzą się bohaterowie 

 Wydarzenia historyczne ważne dla treści utworu 
 

 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

W opisie dzieła literackiego nie należy łączyć 

deskryptorów wyrażających pojęcia domyślne dla 

poszczególnych form literackich z 

reprezentującymi je deskryptorami 

rodzaju/gatunku (pole 655). 
 

 

 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

650 _7|a Miłość 

655 _7|a Romans 

 

650 _7|a Relacja romantyczna 

655 _7|a Romans 

 

650 _7|a Śledztwo i dochodzenie 

655 _7|a Kryminał 

 

650 _7|a Zabójstwo 

655 _7|a Kryminał 

(ale dopuszczalne  

650 _7|a Zabójstwa seryjne)  
 
 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

650 _7|a Rodzina 

655 _7|a Saga rodzinna 

 

650 _7|a Strach 

655 _7|a Horror 

 

650 _7|a Erotyzm 

650 _7|a Życie seksualne 

655 _7|a Powieść erotyczna 

 

650 _7|a Planety 

650 _7|a Wszechświat 

655 _7|a Science fiction 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

W literaturze pięknej nie stosuje się deskryptorów 

ujęciowych. 

 

655 _7|a Powieść obyczajowa 

658 __|a Rodzina, relacje międzyludzkie 

 

655 _7|a Political fiction 

658 __|a Polityka, politologia, administracja publiczna 

 

 



Deskryptory w literaturze pięknej 

Źródła, z których czerpiemy dane: 

 

Strona 4. okładki 

 

OCLC classify  

http://classify.oclc.org/classify2/ 

 

Źródła internetowe: Wikipedia, culture.pl, strona internetowa wydawcy 

https://culture.pl/pl 

 

Treść książki (np. informacje o czasie i miejscu akcji) 

 

Opracowania naukowe, popularnonaukowe 

 

 
 

 

http://classify.oclc.org/classify2/
https://culture.pl/pl


Przykłady typowych publikacji 



Wiersze 

Strona  4. okładki: 
 

[Brak informacji] 

Źródło: Koniec lata / Joanna Żabnicka ;  
[autor okładki Piotr Zdanowicz]. 

- Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 

2019. 



Wiersze 
046 __ |k 2019 

245 10 |a Koniec lata / |c Joanna Żabnicka. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poezja 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

655 _7 |a Wiersze |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528416405066


Wiersze 
046 __ |k 2019 

245 10 |a Koniec lata / |c Joanna Żabnicka. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poezja 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

655 _7 |a Wiersze |2 DBN 

 

Gatunek 

Brak wyraźnie 
zarysowanego tematu – 
brak pól 648, 650, 651 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528416405066


Wiersze (z deskryptorami przedmiotowymi) 

Strona  4. okładki: 
 

[Brak informacji] 

Źródło: Droga życia : rozważania Drogi krzyżowej 
/ Krzysztof Konkol ; [ilustracje Joanna Ziółkowska]. 

- Pelplin :  Wydawnictwo Bernardinum, 2019. 



Wiersze (z deskryptorami przedmiotowymi) 

Źródło: Droga życia : rozważania Drogi krzyżowej 
/ Krzysztof Konkol ; [ilustracje Joanna Ziółkowska]. 

- Pelplin :  Wydawnictwo Bernardinum, 2019. 



Wiersze (z deskryptorami przedmiotowymi) 

Źródło: Droga życia : rozważania Drogi krzyżowej 
/ Krzysztof Konkol ; [ilustracje Joanna Ziółkowska]. 

- Pelplin :  Wydawnictwo Bernardinum, 2019. 



Wiersze (z deskryptorami przedmiotowymi) 

046 __ |k 2019 

245 10 |a Droga życia : |b rozważania Drogi krzyżowej / |c Krzysztof Konkol ; 

[ilustracje Joanna Ziółkowska]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poezja 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Droga krzyżowa |2 DBN 

650 _7 |a Duchowość katolicka |2 DBN 

655 _7 |a Wiersze |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052529201805066


Wiersze (z deskryptorami przedmiotowymi) 

046 __ |k 2019 

245 10 |a Droga życia : |b rozważania Drogi krzyżowej / |c Krzysztof Konkol ; 

[ilustracje Joanna Ziółkowska]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poezja 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Droga krzyżowa |2 DBN 

650 _7 |a Duchowość katolicka |2 DBN 

655 _7 |a Wiersze |2 DBN 

 

Gatunek 

Tom poetycki posiadający wyraźnie 
zarysowany temat: drogę krzyżową 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052529201805066


Wiersze (z deskryptorami przedmiotowymi) 

046 __ |k 2019 

245 10 |a Droga życia : |b rozważania Drogi krzyżowej / |c Krzysztof Konkol ; 

[ilustracje Joanna Ziółkowska]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poezja 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Droga krzyżowa |2 DBN 

650 _7 |a Duchowość katolicka |2 DBN 

655 _7 |a Wiersze |2 DBN 

 

Gatunek 

Tom poetycki posiadający wyraźnie 
zarysowany temat: drogę krzyżową   

Do książek  niebędących 
publikacjami religijnymi, ale 

związanych tematycznie z 
określonym typem duchowości 
religijnej dodajemy deskryptory 

takie jak: 650 Duchowość katolicka,  
650 Duchowość protestancka,  

650 Duchowość prawosławna itd. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052529201805066


Opowiadania 
Strona  4. okładki: 

 
Świat staje się coraz bardziej bizarny. 

Najnowszy zbiór opowiadań Olgi Tokarczuk. 
Zaskakujące i nieprzewidywalne opowiadania, dzięki którym 

inaczej spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. 
Pochodzące z języka francuskiego słowo „bizarre” znaczy: 

dziwny, zmienny, ale też śmieszny i niezwykły. Taka właśnie 
– zadziwiająca i wymykająca się wszelkim kategoriom – jest 

najnowsza książka Olgi Tokarczuk. 
Dziesięć opowiadań. Każde z nich toczy się w innej 
przestrzeni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego, 

współczesna Szwajcaria, odległa Azja i miejsca 
wyimaginowane. 

Czym jest poczucie dziwności i skąd ono pochodzi? Czy 
dziwność jest cechą świata, czy może jest w nas? 

Zmienny rytm opowiadań sprawia, że czytelnik ani przez 
chwilę nie może być pewny tego, co wydarzy się na kolejnej 

stronie. 

Źródło: Opowiadania bizarne / Olga 
Tokarczuk ;  

[projekt okładki Joanna Concejo]. 
- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 



Opowiadania 
046 __ |k 2018 

245 10 |a Opowiadania bizarne / |c Olga Tokarczuk. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

655 _7 |a Opowiadania i nowele |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991025136649705066


Opowiadania 
046 __ |k 2018 

245 10 |a Opowiadania bizarne / |c Olga Tokarczuk. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

655 _7 |a Opowiadania i nowele |2 DBN 

 

Gatunek 

Brak możliwości wskazania 
tematu łączącego wszystkie 
opowiadania: brak pól 648, 

650, 651 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991025136649705066


Antologia opowiadań i wierszy z deskryptorami przedmiotowymi 

 
 
 
 

Przemyskie słowa niepodległości 
Strona  4. okładki: 

 
[Brak informacji] 

 
Informacja na stronie internetowej wydawcy: 

 
Przemyskie Słowa Niepodległości to inicjatywa Centrum Kulturalnego w Przemyślu, która była 
skierowana do  młodzieży i dorosłych. Jej celem było zachęcenie mieszkańców Przemyśla do 

celebrowania święta odzyskania niepodległości trochę w niestandardowy, bardziej twórczy sposób.    
 

By osiągnąć zamierzony cel, zaproszono ponad 40-osobową grupę uczestników, którzy podczas 
organizowanych przez CK warsztatów, w artystycznym przedstawieniu tematu sięgnęli po literaturę i jej 

gatunki. Efektem ich pracy jest publikacja, która trafi w ręce wielu osób spełniając role edukacyjne i 
wzmacniając poczucie przywiązania do miejsca pochodzenia i codziennego życia. 

 
 
 
 
 

Źródło: Przemyskie słowa niepodległości : 
wiersze i opowiadania / [redakcja Maria Jolanta 

Nowak ;  
projekt okładki Agata Nowak]. 

- Przemyśl : Centrum Kulturalne, 2018. 



Antologia opowiadań i wierszy z deskryptorami przedmiotowymi 

046 __ |k 2018 

245 00 |a Przemyskie słowa niepodległości : |b wiersze i opowiadania 
/ |c [redakcja Maria Jolanta Nowak]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poezja 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Patriotyzm |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN  

651 _7 |a Przemyśl (woj. podkarpackie) |2 DBN 

655 _7 |a Antologia |2 DBN 

655 _7 |a Opowiadania i nowele |2 DBN 

655 _7 |a Wiersze |2 DBN 

 

Gatunki 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052497296805066


Antologia opowiadań i wierszy z deskryptorami przedmiotowymi 

046 __ |k 2018 

245 00 |a Przemyskie słowa niepodległości : |b wiersze i opowiadania 
/ |c [redakcja Maria Jolanta Nowak]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poezja 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Patriotyzm |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN  

651 _7 |a Przemyśl (woj. podkarpackie) |2 DBN 

655 _7 |a Antologia |2 DBN 

655 _7 |a Opowiadania i nowele |2 DBN 

655 _7 |a Wiersze |2 DBN 

 

Gatunki 

Tematy łączące wszystkie 
teksty, wskazane wyraźnie 

przez wydawcę 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052497296805066


Kryminał 

Strona  4. okładki: 
 

W rodzinnym miasteczku dziennikarki śledczej Camille 
Preaker dochodzi do dwóch szokujących zbrodni: zostają 

zamordowane dwie dziewczynki, a ona ma opisać toczące 
się śledztwo. Camille musi więc wrócić do Wind Gap, małej, 
dusznej mieściny w stanie Missouri, z której uciekła i której 

szczerze nienawidzi. 
 

To tam przed laty umarła jej siostra, to tam po raz pierwszy 
Camille zaczęła kaleczyć swoje ciało, to tam nadal mieszka 

jej despotyczna matka. 
 

Ciężki małomiasteczkowy klimat, pęczniejący od tajemnic i 
intryg, poczucie strachu zawieszone w nieruchomym, 
wilgotnym powietrzu i demony przeszłości, z którymi 
Camille musi sobie poradzić. Czy będzie w stanie to 

przetrwać? Czy morderca uderzy raz jeszcze? 

Źródło: Ostre przedmioty / Gillian Flynn ; 
przełożył Radosław Madejski. 

- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 



Kryminał 
046 __ |k 2006 

245 10 |a Ostre przedmioty / |c Gillian Flynn ; przełożył Radosław Madejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dziennikarstwo śledcze |2 DBN 

650 _7 |a Matki i córki |2 DBN 

650 _7 |a Samookaleczenie |2 DBN 

651 _7 |a Missouri (Stany Zjednoczone ; stan) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028293299705066


Kryminał 
046 __ |k 2006 

245 10 |a Ostre przedmioty / |c Gillian Flynn ; przełożył Radosław Madejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dziennikarstwo śledcze |2 DBN 

650 _7 |a Matki i córki |2 DBN 

650 _7 |a Samookaleczenie |2 DBN 

651 _7 |a Missouri (Stany Zjednoczone ; stan) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028293299705066


Kryminał 
046 __ |k 2006 

245 10 |a Ostre przedmioty / |c Gillian Flynn ; przełożył Radosław Madejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dziennikarstwo śledcze |2 DBN 

650 _7 |a Matki i córki |2 DBN 

650 _7 |a Samookaleczenie |2 DBN 

651 _7 |a Missouri (Stany Zjednoczone ; stan) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Nie możemy użyć deskryptora 
Śledztwo i dochodzenie, ale 

możemy wskazać, kto to 
śledztwo prowadzi 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028293299705066


Kryminał 
046 __ |k 2006 

245 10 |a Ostre przedmioty / |c Gillian Flynn ; przełożył Radosław Madejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dziennikarstwo śledcze |2 DBN 

650 _7 |a Matki i córki |2 DBN 

650 _7 |a Samookaleczenie |2 DBN 

651 _7 |a Missouri (Stany Zjednoczone ; stan) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Nie możemy użyć deskryptora 
Śledztwo i dochodzenie, ale 

możemy wskazać, kto to 
śledztwo prowadzi 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028293299705066


Kryminał 
046 __ |k 2006 

245 10 |a Ostre przedmioty / |c Gillian Flynn ; przełożył Radosław Madejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dziennikarstwo śledcze |2 DBN 

650 _7 |a Matki i córki |2 DBN 

650 _7 |a Samookaleczenie |2 DBN 

651 _7 |a Missouri (Stany Zjednoczone ; stan) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Nie możemy użyć deskryptora 
Śledztwo i dochodzenie, ale 

możemy wskazać, kto to 
śledztwo prowadzi 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Informacja o miejscu akcji (pole 
651) 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991028293299705066


Kryminał 

Strona  4. okładki: 
 

Akcja kolejnej powieści kryminalnej Ryszarda Ćwirleja 
rozpoczyna się nocą 13 grudnia 1981 roku. Milicjanci, którzy 

zostają wysłani na jedno z poznańskich osiedli, by 
aresztować opozycjonistę z Solidarności, natrafiają w 

jednym z mieszkań na zwłoki zastrzelonego mężczyzny. Tej 
samej nocy w innej części miasta dochodzi do podobnego 

morderstwa. Oba mieszkania są splądrowane. Czy coś łączy 
oba morderstwa? A może podobieństwa to tylko 

przypadek? 
 

Porucznik Marcinkowski nie wierzy jednak w takie 
przypadki. Zaczyna żmudne śledztwo, w którym pomagają 
mu dwaj inni milicjanci, świeżo upieczony absolwent szkoły 
oficerskiej w Szczytnie, podporucznik Mirosław Brodziak i 

oddelegowany z SB chorąży Teofil Olkiewicz. 

Źródło:  
Trzynasty dzień tygodnia / Ryszard Ćwirlej ;  

[projekt okładki Maruisz Banachowicz]. 
- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2019. 



Kryminał 
045 0_ b d1981 

046 __ |k 2007 

245 10 |a Trzynasty dzień tygodnia / |c Ryszard Ćwirlej. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Teofil Olkiewicz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

610 27 |a Milicja Obywatelska (MO) |2 DBN 

610 27 |a Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a PRL |2 DBN 

650 _7 |a Stan wojenny w Polsce (1981-1983) |2 DBN 

651 _7 |a Poznań (woj. wielkopolskie) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 
Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528584305066


Kryminał 
045 0_ b d1981 

046 __ |k 2007 

245 10 |a Trzynasty dzień tygodnia / |c Ryszard Ćwirlej. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Teofil Olkiewicz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

610 27 |a Milicja Obywatelska (MO) |2 DBN 

610 27 |a Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a PRL |2 DBN 

650 _7 |a Stan wojenny w Polsce (1981-1983) |2 DBN 

651 _7 |a Poznań (woj. wielkopolskie) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Informacja o czasie akcji (pola 
045 i 648), związanym z 

wydarzeniem historycznym 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528584305066


Kryminał 
045 0_ b d1981 

046 __ |k 2007 

245 10 |a Trzynasty dzień tygodnia / |c Ryszard Ćwirlej. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Teofil Olkiewicz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

610 27 |a Milicja Obywatelska (MO) |2 DBN 

610 27 |a Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a PRL |2 DBN 

650 _7 |a Stan wojenny w Polsce (1981-1983) |2 DBN 

651 _7 |a Poznań (woj. wielkopolskie) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Postać fikcyjna pojawiająca 
się w całym cyklu autorstwa 

Ćwirleja 

Gatunek 

Informacja o czasie akcji 
(pola 045 i 648) 

Informacja o czasie akcji (pola 
045 i 648), związanym z 

wydarzeniem historycznym 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528584305066


Kryminał 
045 0_ b d1981 

046 __ |k 2007 

245 10 |a Trzynasty dzień tygodnia / |c Ryszard Ćwirlej. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Teofil Olkiewicz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

610 27 |a Milicja Obywatelska (MO) |2 DBN 

610 27 |a Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a PRL |2 DBN 

650 _7 |a Stan wojenny w Polsce (1981-1983) |2 DBN 

651 _7 |a Poznań (woj. wielkopolskie) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Postać fikcyjna pojawiająca 
się w całym cyklu autorstwa 

Ćwirleja 

Nie możemy użyć deskryptora 
Śledztwo i dochodzenie, ale 

możemy wskazać, kto to 
śledztwo prowadzi. 

Informacja o czasie akcji 
(pola 045 i 648) 

Gatunek 

Informacja o czasie akcji (pola 
045 i 648), związanym z 

wydarzeniem historycznym 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528584305066


Kryminał 
045 0_ b d1981 

046 __ |k 2007 

245 10 |a Trzynasty dzień tygodnia / |c Ryszard Ćwirlej. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Teofil Olkiewicz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

610 27 |a Milicja Obywatelska (MO) |2 DBN 

610 27 |a Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a PRL |2 DBN 

650 _7 |a Stan wojenny w Polsce (1981-1983) |2 DBN 

651 _7 |a Poznań (woj. wielkopolskie) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Postać fikcyjna pojawiająca 
się w całym cyklu autorstwa 

Ćwirleja 

Nie możemy użyć deskryptora 
Śledztwo i dochodzenie, ale 

możemy wskazać, kto to 
śledztwo prowadzi. 

Informacja o czasie akcji 
(pola 045 i 648) 

Gatunek 

Informacja o czasie akcji (pola 
045 i 648), związanym z 

wydarzeniem historycznym 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528584305066


Kryminał 
045 0_ b d1981 

046 __ |k 2007 

245 10 |a Trzynasty dzień tygodnia / |c Ryszard Ćwirlej. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Teofil Olkiewicz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

610 27 |a Milicja Obywatelska (MO) |2 DBN 

610 27 |a Służba Bezpieczeństwa (SB ; Polska) |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a PRL |2 DBN 

650 _7 |a Stan wojenny w Polsce (1981-1983) |2 DBN 

651 _7 |a Poznań (woj. wielkopolskie) |2 DBN 

655 _7 |a Kryminał |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Postać fikcyjna pojawiająca 
się w całym cyklu autorstwa 

Ćwirleja 

Nie możemy użyć deskryptora 
Śledztwo i dochodzenie, ale 

możemy wskazać, kto to 
śledztwo prowadzi. 

Informacja o czasie akcji 
(pola 045 i 648) 

Gatunek 

Informacja o czasie akcji (pola 
045 i 648), związanym z 

wydarzeniem historycznym 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Informacja o miejscu akcji 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528584305066


Thriller 

Okładka: 
Thriller psychologiczny 

 
Strona  4. okładki: 

Autumn Carpenter patrzy. Każdego dnia obserwuje życie 
McMullenów. 

Z zazdrością przygląda się idealnej rodzinie wychowującej 
troje pięknych dzieci. Każde urodziny, każda podróż, każdy 
dzień – Autumn zawsze jest z nimi. Tyle że nikt o tym nie 
wie. Nikt nie podejrzewa, że coś w tej rodzinie należy do 

niej. 
Pewnego dnia okoliczności zmuszają ją do podjęcia 

ryzykownej decyzji. Musi jeszcze bardziej zbliżyć się do 
rodziny McMullenów. Wtedy zdaje sobie sprawę, że pozory 
mylą. Idealne życie to mrzonka, rodzin bez skazy nie ma. A 

piękni ludzie skrywają najbrzydsze sekrety. 
 

OCLC classify: 
Family secrets, Adoption, Daughters 

Źródło: Idealne życie / Minka Kent ; 
przełożył Kamil Maksymiuk ;  

[projekt okładki Olga Reszelska]. 
- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 



Thriller 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Idealne życie / |c Minka Kent ; przełożył Kamil Maksymiuk. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Adopcja|2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Thriller |2 DBN 

 Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015728469705066


Thriller 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Idealne życie / |c Minka Kent ; przełożył Kamil Maksymiuk. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Adopcja|2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Thriller |2 DBN 

 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015728469705066


Thriller 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Idealne życie / |c Minka Kent ; przełożył Kamil Maksymiuk. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Adopcja|2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Thriller |2 DBN 

 

Informacje dotyczące fabuły: 
okładka + OCLC 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015728469705066


Thriller 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Idealne życie / |c Minka Kent ; przełożył Kamil Maksymiuk. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Adopcja|2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Thriller |2 DBN 

 

Informacje dotyczące treści 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Brak informacji o miejscu akcji 
(brak pola 651) 

Gatunek 

Informacje dotyczące fabuły 
(okładka + OCLC) 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015728469705066


Horror 
 

Strona  4. okładki: 
Młody nauczyciel angielskiego Johnny Smith uważa się za 

człowieka szczęśliwego. Ma ukochaną dziewczynę, jest 
lubiany przez uczniów i jest przekonany, że w życiu nie 
spotka go nic złego. Jednak pewnego dnia w wyniku 

groźnego wypadku samochodowego zapada w śpiączkę. 
Kiedy budzi się po prawie pięciu latach, z niepokojem 

odkrywa w sobie niezwykły dar - widzi przeszłość i 
przyszłość innych ludzi. Johnny potrafi przewidzieć 

dosłownie wszystko, niekiedy więcej, niżby sobie życzył... 
Niezwykły talent staje się dla niego przekleństwem... 

 
OCLC classify: 

New England, Psychics, Coma—Patients, Psychic ability, 
United States, Horror tales 

 
Wikipedia: 

Genre: Horror, Supernatural thriller 

Źródło: Martwa strefa / Stephen King ; z 
angielskiego przełożył Krzysztof Sokołowski ;  

[ilustracja na okładce Vincent Chong]. 
- Warszawa : Prószyński Media : Wydawnictwo 
Albatros : Ringier Axel Springer Polska, 2018. 



Horror 
046 __ |k 1979 

245 10 |a Martwa strefa / |c Stephen King ; z angielskiego przełożył Krzysztof 
Sokołowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN 

650 _7 |a Śpiączka |2 DBN 

650 _7 |a Zjawiska paranormalne |2 DBN 

651 _7 |a Nowa Anglia (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Horror |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Gatunek: horror to właściwe 
określenie gatunku; 

„supernatural thriller” to w 
istocie nic innego jak horror 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052520630005066


Horror 
046 __ |k 1979 

245 10 |a Martwa strefa / |c Stephen King ; z angielskiego przełożył Krzysztof 
Sokołowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN 

650 _7 |a Śpiączka |2 DBN 

650 _7 |a Zjawiska paranormalne |2 DBN 

651 _7 |a Nowa Anglia (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Horror |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek: horror to właściwe 
określenie gatunku; 

„supernatural thriller” to w 
istocie nic innego jak horror 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052520630005066


Horror 
046 __ |k 1979 

245 10 |a Martwa strefa / |c Stephen King ; z angielskiego przełożył Krzysztof 
Sokołowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN 

650 _7 |a Śpiączka |2 DBN 

650 _7 |a Zjawiska paranormalne |2 DBN 

651 _7 |a Nowa Anglia (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Horror |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Informacje dotyczące fabuły 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek: horror to właściwe 
określenie gatunku; 

„supernatural thriller” to w 
istocie nic innego jak horror 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052520630005066


Horror 
046 __ |k 1979 

245 10 |a Martwa strefa / |c Stephen King ; z angielskiego przełożył Krzysztof 
Sokołowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN 

650 _7 |a Śpiączka |2 DBN 

650 _7 |a Zjawiska paranormalne |2 DBN 

651 _7 |a Nowa Anglia (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Horror |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Informacje dotyczące treści 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Informacja o miejscu akcji 
(OCLC) 

Gatunek: horror to właściwe 
określenie gatunku; 

„supernatural thriller” to w 
istocie nic innego jak horror 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052520630005066


Gatunki literackie – kilka definicji  
 

Kryminał: 
Utwór, którego akcją rządzi porządek poszukiwań prowadzących do ustalenia, 
schwytania i ukarania sprawcy przestępstwa (najczęściej morderstwa). Uwaga 

koncentruje się tu na rozwiązaniu zagadki, a głównymi bohaterami są prowadzący 
śledztwo (oficjalnie lub nieoficjalnie) detektywi, ofiary przestępstwa oraz krąg osób 

podejrzanych o jego dokonanie. 
 

Thriller: 
Utwór wywołujący silne napięcie i intensywne emocje, których źródłem jest na ogół 

zagrożenie dla życia bohaterów. Zagrożenie może sprawiać wrażenie 
nadprzyrodzonego, faktycznie jednak takie nie jest. Przyjmuje się, że w 
przeciwieństwie do horroru, w przypadku thrillera mamy do czynienia z 

niebezpieczeństwem powodowanym przez siły naturalne a nie nadnaturalne. 
 
 
 



Gatunki literackie – kilka definicji  
 

Horror: 
Jedna z odmian twórczości fantastycznej. Charakterystyczne dla tego typu fantastyki jest 

wkraczanie sił nadprzyrodzonych w świat przedstawiony zbudowany zasadniczo w konwencji 
realistycznej. Pojawienie się zjawisk nadnaturalnych budzi w bohaterach przerażenie nie tylko 
dlatego, że postaci te i moce zwykle reprezentują zło i sieją zniszczenie, ale także dlatego, że 

samo ich istnienie stanowi skandal moralny i poznawczy, zmusza do porzucenia uznawanej do 
tej pory wizji świata. 

 
Science fiction: 

Odmiana twórczości fantastycznej, dla której charakterystyczne jest oparcie opisu 
nieistniejących w rzeczywistości przedmiotów, postaci, wydarzeń etc. na wiedzy naukowej, 

czyli uprawdopodobnienie ich poprzez zgodność z możliwym teoretycznie sposobem rozwoju 
nauki. Fabuła utworów science fiction przede wszystkim umieszczana bywa w przyszłości, ale 
możliwe są także inne warianty — np. umieszczenie akcji w przeszłości alternatywnej czy w 

świecie pozostającym poza naszym doświadczeniem — na innej planecie, w odległej galaktyce. 
 
 



Gatunki literackie – kilka definicji 

Więcej definicji na stronie: 
  

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#wspolczesne-
gatunki-literackie---wybor-definicji 

 



Romans 
 

Okładka: 
Seria: Harlequin Światowe Życie 

 
Strona  4. okładki: 

Nowojorczyk Stavros Xenakis podejmuje wyzwanie, że 
wytrzyma dwa tygodnie bez pieniędzy na wyspie w 

Grecji. Poznaje tam piękną Greczynkę Calli i wpada na 
pomysł, by przy jej pomocy zrealizować własne cele – 
jeśli się ożeni, dziadek przekaże mu firmę. Calli zgadza 

się za niego wyjść, Stavros jednak nie wie, że ona też ma 
swoje powody, by wykorzystać sytuację i jak najszybciej 

znaleźć się w Nowym Jorku… 
 

OCLC classify: 
Housekeepers, Man-woman relationships, Billionaires, 

Rich people, Marriage, Arranged marriage, Greeks, 
Romance fiction 

 

Źródło: Zabierz mnie do Nowego Jorku / Dani 
Collins ; [tłumaczenie Ewelina Grychtoł]. 

- Warszawa : Harlequin - HarperCollins Polska, 
copyright 2019. 



Romans 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Zabierz mnie do Nowego Jorku / |c Dani Collins ; [tłumaczenie 
Ewelina Grychtoł]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Grecy |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Małżeństwo aranżowane |2 DBN 

651 _7 |a Grecja |2 DBN 

651 _7 |a Nowy Jork (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052517285705066


Romans 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Zabierz mnie do Nowego Jorku / |c Dani Collins ; [tłumaczenie 
Ewelina Grychtoł]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Grecy |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Małżeństwo aranżowane |2 DBN 

651 _7 |a Grecja |2 DBN 

651 _7 |a Nowy Jork (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans |2 DBN 

 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052517285705066


Romans 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Zabierz mnie do Nowego Jorku / |c Dani Collins ; [tłumaczenie 
Ewelina Grychtoł]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Grecy |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Małżeństwo aranżowane |2 DBN 

651 _7 |a Grecja |2 DBN 

651 _7 |a Nowy Jork (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans |2 DBN 

 

W romansach nie używamy 
deskryptorów Miłość, Zakochanie, 
Relacja romantyczna, ale możemy 

wskazać, do jakich grup 
społecznych, zawodowych należą 

bohaterowie 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052517285705066


Romans 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Zabierz mnie do Nowego Jorku / |c Dani Collins ; [tłumaczenie 
Ewelina Grychtoł]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Grecy |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Małżeństwo aranżowane |2 DBN 

651 _7 |a Grecja |2 DBN 

651 _7 |a Nowy Jork (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans |2 DBN 

 

W romansach nie używamy 
deskryptorów Miłość, Zakochanie, 
Relacja romantyczna, ale możemy 

wskazać, do jakich grup 
społecznych, zawodowych należą 

bohaterowie 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052517285705066


Romans 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Zabierz mnie do Nowego Jorku / |c Dani Collins ; [tłumaczenie 
Ewelina Grychtoł]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Grecy |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Małżeństwo aranżowane |2 DBN 

651 _7 |a Grecja |2 DBN 

651 _7 |a Nowy Jork (Stany Zjednoczone) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans |2 DBN 

 

W romansach nie używamy 
deskryptorów Miłość, Zakochanie, 
Relacja romantyczna, ale możemy 

wskazać, do jakich grup 
społecznych, zawodowych należą 

bohaterowie 

Brak informacji o czasie akcji 
(brak pól 045 i 648) 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Gatunek Informacje o miejscu akcji 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052517285705066


Romans historyczny 
 

Okładka: 
Seria: Harlequin Powieść Historyczna 

 
Strona  4. okładki: 

Panna Morgan Becket dorastała w angielskiej kolonii na 
Karaibach. Kiedy dochodzi do pełnoletności, jej ojciec, 

lord Ainsley Becket, przywozi ją do Anglii, aby 
zaprezentować w towarzystwie. Ma nadzieję, że pod 
okiem starszego brata znajdzie odpowiedniego męża, 
który zdoła zapanować nad jej temperamentem. W 

drodze do Londynu panna Morgan poznaje sir Ethana 
Tannera. Ethan od razu ulega wyjątkowemu urokowi 
panny Becket i postanawia pojąć ją za żonę. Najpierw 
jednak Ethan musi nie tylko przełamać niechęć panny 
Morgan do instytucji małżeństwa. Czeka go również 
rozwikłanie szpiegowskiej intrygi, w którą może być 

zamieszana cała rodzina Becketów… 
 

Źródło: Intryga i miłość / Kasey Michaels ; 
[tłumaczenie Krzysztof Dworak]. 

- Warszawa : Harlequin - HarperCollins Polska, 
copyright 2018. 



Romans historyczny 

Źródło: Intryga i miłość / Kasey Michaels ; 
[tłumaczenie Krzysztof Dworak]. 

- Warszawa : Harlequin - HarperCollins Polska, 
copyright 2018. 



Romans historyczny 
045 0_ |b d1812 

046 __ |k 2006 

245 10 |a Intryga i miłość / |c Kasey Michaels ; [tłumaczenie Krzysztof Dworak]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

651 _7 |a Londyn (Wielka Brytania) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans historyczny |2 DBN 

 
Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052488319505066


Romans historyczny 
045 0_ |b d1812 

046 __ |k 2006 

245 10 |a Intryga i miłość / |c Kasey Michaels ; [tłumaczenie Krzysztof Dworak]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

651 _7 |a Londyn (Wielka Brytania) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans historyczny |2 DBN 

 

Informacja o czasie akcji z 
treści książki 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052488319505066


Romans historyczny 
045 0_ |b d1812 

046 __ |k 2006 

245 10 |a Intryga i miłość / |c Kasey Michaels ; [tłumaczenie Krzysztof Dworak]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

651 _7 |a Londyn (Wielka Brytania) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans historyczny |2 DBN 

 

W romansach nie używamy 
deskryptorów Miłość, Zakochanie, 
Relacja romantyczna, ale możemy 

wskazać, do jakich grup 
społecznych, zawodowych należą 

bohaterowie 

Informacja o czasie akcji z 
treści książki 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052488319505066


Romans historyczny 
045 0_ |b d1812 

046 __ |k 2006 

245 10 |a Intryga i miłość / |c Kasey Michaels ; [tłumaczenie Krzysztof Dworak]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

651 _7 |a Londyn (Wielka Brytania) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans historyczny |2 DBN 

 

W romansach nie używamy 
deskryptorów Miłość, Zakochanie, 
Relacja romantyczna, ale możemy 

wskazać, do jakich grup 
społecznych, zawodowych należą 

bohaterowie 

Informacja o czasie akcji z 
treści książki 

Gatunek 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052488319505066


Romans historyczny 
045 0_ |b d1812 

046 __ |k 2006 

245 10 |a Intryga i miłość / |c Kasey Michaels ; [tłumaczenie Krzysztof Dworak]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

651 _7 |a Londyn (Wielka Brytania) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Romans historyczny |2 DBN 

 

W romansach nie używamy 
deskryptorów Miłość, Zakochanie, 
Relacja romantyczna, ale możemy 

wskazać, do jakich grup 
społecznych, zawodowych należą 

bohaterowie 

Informacja o czasie akcji z 
treści książki 

Informacja o miejscu akcji (pole 
651) 

Gatunek 

Pozostałe informacje na temat 
fabuły 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052488319505066


Powieść obyczajowa 
Strona  4. okładki: 

 
Wyobraź sobie długą, wysadzaną strzelistymi 

drzewami aleję, wiodącą do pełnego wspomnień 
dworku w stylu angielskim. Zajrzyj do rosarium z 

ogrodnikiem Antonim, przejdź się nad staw, 
odetchnij zapachem lawendy… Zajrzyj do miejsca, 

gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością.  
Bogna Rytter, dziedziczka posiadłości, zapisuje swój 

majątek jedynym krewnym – kuzynkom Adzie i 
Monice. Co zrobią z nieoczekiwanym spadkiem? Czy 

każda zmiana jest zmianą na lepsze? Jak ułożą się 
stosunki między dwiema niemal obcymi kobietami, 

między którymi staną wielkie pieniądze i… 
mężczyzna?  Stare mury kryją niejedną tajemnicę. A 
kiedy do dworku wprowadzi się młodość, wraz z nią 
zamieszkają tam marzenia, namiętności i tęsknoty. 

Źródło:  
Dworek w Miłosnej / Agnieszka Olejnik. 

- Poznań : Filia, 2019. 



Powieść obyczajowa 
046 __ |k 2019 

245 10 |a Dworek w Miłosnej / |c Agnieszka Olejnik. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dwory |2 DBN 

650 _7 |a Kobieta |2 DBN 

650 _7 |a Spadek |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Powieść obyczajowa |2 DBN 

 
Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528890905066


Powieść obyczajowa 
046 __ |k 2019 

245 10 |a Dworek w Miłosnej / |c Agnieszka Olejnik. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dwory |2 DBN 

650 _7 |a Kobieta |2 DBN 

650 _7 |a Spadek |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Powieść obyczajowa |2 DBN 

 

Typowe tematy powieści 
obyczajowych to  

650 Kobieta, 650 Rozstanie,  
650 Sekrety rodzinne,  

650 Rozwód, 650 Spadek itp.  

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528890905066


Powieść obyczajowa 
046 __ |k 2019 

245 10 |a Dworek w Miłosnej / |c Agnieszka Olejnik. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dwory |2 DBN 

650 _7 |a Kobieta |2 DBN 

650 _7 |a Spadek |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Powieść obyczajowa |2 DBN 

 

Typowe tematy powieści 
obyczajowych to  

650 Kobieta, 650 Rozstanie,  
650 Sekrety rodzinne,  

650 Rozwód, 650 Spadek itp.  

Informacja o miejscu akcji (pole 
651) 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528890905066


Powieść obyczajowa + Saga rodzinna 

Strona  4. okładki: 
 

„Willow” to pierwszy tom nowej sagi V.C. Andrews. 
Willow de Beers jest dzieckiem adoptowanym, 

żyjącym w bolesnym rozdarciu pomiędzy ukochanym 
tatą a egoistyczną, bezwzględną matką, od której 

dowiaduje się, że jest córką pacjentki swojego ojca, 
wziętego psychiatry.  

Kiedy po śmierci rodziców Willow znajduje 
pamiętnik ojca, poznaje dalszy ciąg rodzinnego 
sekretu, który burzy podstawy jej świata. Aby 

poskładać go na nowo, rzuca studia i jedzie do Palm 
Beach tropem rodzonej matki. Tam, pod pozorem 
badań nad bogatą elitą, próbuje do niej dotrzeć i 

dowiedzieć się prawdy.  
 

Źródło:  
Willow / Virginia C. Andrews ;  

przełożyła Małgorzata Fabianowska ;  
[projekt okładki Izabella Marcinowska]. 
- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 



Powieść obyczajowa + Saga rodzinna 
046 __ |k 2002 

245 10 |a Willow / |c Virginia C. Andrews ; przełożyła Małgorzata Fabianowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

600 37 |a De Beersowie |c (rodzina fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

651 _7 |a Palm Beach (Stany Zjednoczone, stan Floryda) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść obyczajowa |2 DBN 

655 _7 |a Saga rodzinna |2 DBN 

 

Pole 655 jest powtarzalne; 
niektóre gatunki mogą 

łączyć się ze sobą 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991006937489705066


Gatunki literackie, które często łączą się ze sobą w 

ramach jednego utworu: 

655 _7|a Powieść obyczajowa 

655 _7|a Saga rodzinna 

 

655 _7|a Powieść biograficzna 

655 _7|a Powieść historyczna 

 

655 _7|a Komiks biograficzny 

655 _7|a Komiks historyczny 

 

655 _7|a Political fiction 

655 _7|a Powieść 

655 _7|a Sensacja 

 

 

 



Powieść obyczajowa + Saga rodzinna 
046 __ |k 2002 

245 10 |a Willow / |c Virginia C. Andrews ; przełożyła Małgorzata Fabianowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

600 37 |a De Beersowie |c (rodzina fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

651 _7 |a Palm Beach (Stany Zjednoczone, stan Floryda) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść obyczajowa |2 DBN 

655 _7 |a Saga rodzinna |2 DBN 

 

Pole 655 jest powtarzalne; 
niektóre gatunki mogą 

łączyć się ze sobą 

Deskryptor oznaczający rodzinę 
fikcyjną: zakładamy wówczas, gdy 

mamy do czynienia z sagą 
rodzinną, zwłaszcza wielotomową 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991006937489705066


Powieść obyczajowa + Saga rodzinna 
046 __ |k 2002 

245 10 |a Willow / |c Virginia C. Andrews ; przełożyła Małgorzata Fabianowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

600 37 |a De Beersowie |c (rodzina fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

651 _7 |a Palm Beach (Stany Zjednoczone, stan Floryda) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść obyczajowa |2 DBN 

655 _7 |a Saga rodzinna |2 DBN 

 

Typowe tematy powieści 
obyczajowych to 650 Kobieta, 

650 Rozstanie,  
650 Sekrety rodzinne,  

650 Rozwód, 650 Spadek itp.  

Pole 655 jest powtarzalne; 
niektóre gatunki mogą 

łączyć się ze sobą 

Deskryptor oznaczający rodzinę 
fikcyjną: zakładamy wówczas, gdy 

mamy do czynienia z sagą 
rodzinną, zwłaszcza wielotomową 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991006937489705066


Powieść obyczajowa + Saga rodzinna 
046 __ |k 2002 

245 10 |a Willow / |c Virginia C. Andrews ; przełożyła Małgorzata Fabianowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

600 37 |a De Beersowie |c (rodzina fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

650 _7 |a Sekrety rodzinne |2 DBN 

651 _7 |a Palm Beach (Stany Zjednoczone, stan Floryda) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść obyczajowa |2 DBN 

655 _7 |a Saga rodzinna |2 DBN 

 

Typowe tematy powieści 
obyczajowych to 650 Kobieta, 

650 Rozstanie,  
650 Sekrety rodzinne,  

650 Rozwód, 650 Spadek itp.  

Informacja o miejscu akcji 
(pole 651) 

Pole 655 jest powtarzalne; 
niektóre gatunki mogą 

łączyć się ze sobą 

Deskryptor oznaczający rodzinę 
fikcyjną: zakładamy wówczas, gdy 

mamy do czynienia z sagą 
rodzinną, zwłaszcza wielotomową 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991006937489705066


Sensacja 

Strona  4. okładki: 
 

Mistrz powieści szpiegowskiej umieścił tym razem 
akcję książki w Niemczech, w latach 60. Tytułowe 

„miasteczko” to Bonn, przez które przetacza się fala 
antyrządowych demonstracji przeciwko powstającej 

właśnie wspólnocie europejskiej. Pewnego dnia z 
brytyjskiej ambasady znikają tajne dokumenty, a 
wraz z nimi urzędnik Leo Harting. Jego tropem 

natychmiast rusza przysłany z Londynu as wywiadu. 
Nie podejrzewa jednak, jak bardzo skomplikowana 
jest sprawa tajemniczego zniknięcia i że prawdziwy 

wróg czai się naprawdę blisko...  
 

Źródło:  
Małe miasteczko w Niemczech / John Le Carré ; 

przełożył Jan Rybicki ;  
[projekt graficzny okładki www.moderna.com.pl]. - 
Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga ; Warszawa : 

Edipresse Polska, 2019. 



Sensacja 
045 2_ |b d1960 |b d1968 

046 __ |k 2002 

245 10 |a Małe miasteczko w Niemczech / |c John Le Carré ; przełożył Jan Rybicki. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura angielska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwania zaginionych |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

650 _7 |a Wywiad angielski |2 DBN 

651 _7 |a Bonn (Niemcy) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Sensacja |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/2nrd9p/alma991052521179405066


Sensacja 
045 2_ |b d1960 |b d1968 

046 __ |k 2002 

245 10 |a Małe miasteczko w Niemczech / |c John Le Carré ; przełożył Jan Rybicki. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura angielska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwania zaginionych |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

650 _7 |a Wywiad angielski |2 DBN 

651 _7 |a Bonn (Niemcy) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Sensacja |2 DBN 

 

Przybliżone informacje o 
czasie akcji 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/2nrd9p/alma991052521179405066


Sensacja 
045 2_ |b d1960 |b d1968 

046 __ |k 2002 

245 10 |a Małe miasteczko w Niemczech / |c John Le Carré ; przełożył Jan Rybicki. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura angielska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwania zaginionych |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

650 _7 |a Wywiad angielski |2 DBN 

651 _7 |a Bonn (Niemcy) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Sensacja |2 DBN 

 

Przybliżone informacje o 
czasie akcji 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/2nrd9p/alma991052521179405066


Sensacja 
045 2_ |b d1960 |b d1968 

046 __ |k 2002 

245 10 |a Małe miasteczko w Niemczech / |c John Le Carré ; przełożył Jan Rybicki. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura angielska 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwania zaginionych |2 DBN 

650 _7 |a Szpiegostwo |2 DBN 

650 _7 |a Wywiad angielski |2 DBN 

651 _7 |a Bonn (Niemcy) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Sensacja |2 DBN 

 

Przybliżone informacje o 
czasie akcji 

Informacja o miejscu akcji 
(pole 651) 

Gatunek 

Powieści sensacyjne 
zazwyczaj opowiadają o 

szpiegach, walce 
wywiadów itp.  

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/2nrd9p/alma991052521179405066


Political fiction 

Strona  4. okładki: 
 

Po zamachu pod sejmem Polska znalazła się na 
skraju anarchii. Konstytucja nie przewiduje, kto 

powinien przejąć władzę, a do walki o nią gotowe są 
stanąć wszystkie siły polityczne. W sytuacji 

poważnego kryzysu rozpoczyna się najbardziej 
bezkompromisowa kampania wyborcza w historii. 

 
Tymczasem zaczynają pojawiać się dowody na to, że 

zamach był jedynie elementem większego spisku. 
Ten, kto odkryje prawdę, zdobędzie władzę 

absolutną…  
 

Źródło:  
Władza absolutna / Remigiusz Mróz ; 

[projekt okładki Maruisz Banachowicz]. 
. - Poznań : Wydawnictwo Filia, copyright 

2018. 



Political fiction 
046 __ |k 2018 

245 10 |a Władza absolutna / |c Remigiusz Mróz. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Kampania wyborcza |2 DBN 

650 _7 |a Polityka wewnętrzna |2 DBN 

650 _7 |a Spisek |2 DBN 

650 _7 |a Terroryzm |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Political fiction |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052503054605066


Political fiction 
046 __ |k 2018 

245 10 |a Władza absolutna / |c Remigiusz Mróz. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Kampania wyborcza |2 DBN 

650 _7 |a Polityka wewnętrzna |2 DBN 

650 _7 |a Spisek |2 DBN 

650 _7 |a Terroryzm |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Political fiction |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Gatunek 

 W opisie political fiction nie 
używamy 650 Polityka, ale 
możemy użyć 650 Polityka 

wewnętrzna albo 650 Polityka 
międzynarodowa 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052503054605066


Political fiction 
046 __ |k 2018 

245 10 |a Władza absolutna / |c Remigiusz Mróz. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Kampania wyborcza |2 DBN 

650 _7 |a Polityka wewnętrzna |2 DBN 

650 _7 |a Spisek |2 DBN 

650 _7 |a Terroryzm |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Political fiction |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Pozostałe informacje 

Gatunek 

 W opisie political fiction nie 
używamy 650 Polityka, ale 
możemy użyć 650 Polityka 

wewnętrzna albo 650 Polityka 
międzynarodowa 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052503054605066


Political fiction 
046 __ |k 2018 

245 10 |a Władza absolutna / |c Remigiusz Mróz. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Kampania wyborcza |2 DBN 

650 _7 |a Polityka wewnętrzna |2 DBN 

650 _7 |a Spisek |2 DBN 

650 _7 |a Terroryzm |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Political fiction |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Pozostałe informacje 

Informacja o miejscu akcji 
(pole 651) 

Gatunek 

 W opisie political fiction nie 
używamy 650 Polityka, ale 
możemy użyć 650 Polityka 

wewnętrzna albo 650 Polityka 
międzynarodowa 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052503054605066


Powieść przygodowa  
Strona  4. okładki: 

 
Nie musisz szukać bandytów, oni sami cię znajdą. 

Nawet podczas urlopu i nawet w 
pięciogwiazdkowym hotelu w znanym kurorcie… 

Tym razem Robert Karcz, bohater trzeciej już książki 
Przemka Corso, „Miasto z gliny”, archeolog i 
awanturnik, rządowy agent, a jednocześnie 

prywatny złodziej zabytków znalazł się w Tunezji. 
Razem ze swoją siostrą, jej chłopakiem Michałem i 
Zuzą zamierzają cieszyć się wspólnym wyjazdem, 

wakacyjnym klimatem, słońcem, plażą, zwiedzaniem 
zabytków. Nie jest im to jednak dane – najpierw ktoś 

szuka Michała, potem Zuza zostaje napadnięta na 
plaży, a wieczorem w hotelu ma miejsce strzelanina, 

po której Michał i Karcz zostają zapakowani do 
samochodu, związani i wywiezieni na Saharę…  

 

Źródło:  
Miasto z gliny / Przemek Corso ; [projekt 

okładki Agnieszka Rajczak-Kucińska]. 
– Pelplin: Wydawnictwo 
"Bernardinum", 2017. 



Powieść przygodowa 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Miasto z gliny / |c Przemek Corso. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Robert Karcz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Archeolodzy |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwanie skarbów |2 DBN 

651 _7 |a Tunezja |2 DBN 

655 _7 |a Powieść przygodowa |2 DBN 

 
Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991009745479705066


Powieść przygodowa 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Miasto z gliny / |c Przemek Corso. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Robert Karcz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Archeolodzy |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwanie skarbów |2 DBN 

651 _7 |a Tunezja |2 DBN 

655 _7 |a Powieść przygodowa |2 DBN 

 
Gatunek 

 Postać fikcyjna pojawiająca się 
w kolejnych tomach cyklu 

autorskiego 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991009745479705066


Powieść przygodowa 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Miasto z gliny / |c Przemek Corso. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Robert Karcz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Archeolodzy |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwanie skarbów |2 DBN 

651 _7 |a Tunezja |2 DBN 

655 _7 |a Powieść przygodowa |2 DBN 

 

Grupa, do której postać 
przynależy 

Gatunek 

 Postać fikcyjna pojawiająca się 
w kolejnych tomach cyklu 

autorskiego 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991009745479705066


Powieść przygodowa 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Miasto z gliny / |c Przemek Corso. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Robert Karcz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Archeolodzy |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwanie skarbów |2 DBN 

651 _7 |a Tunezja |2 DBN 

655 _7 |a Powieść przygodowa |2 DBN 

 

Grupa, do której postać 
przynależy 

Gatunek 

 Postać fikcyjna pojawiająca się 
w kolejnych tomach cyklu 

autorskiego 

Pozostałe informacje 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991009745479705066


Powieść przygodowa 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Miasto z gliny / |c Przemek Corso. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Robert Karcz |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Archeolodzy |2 DBN 

650 _7 |a Poszukiwanie skarbów |2 DBN 

651 _7 |a Tunezja |2 DBN 

655 _7 |a Powieść przygodowa |2 DBN 

 

Grupa, do której postać 
przynależy 

Informacja o miejscu akcji 
(pole 651) 

Gatunek 

 Postać fikcyjna pojawiająca się 
w kolejnych tomach cyklu 

autorskiego 

Pozostałe informacje 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991009745479705066


Western  
Strona  4. okładki: 

Larry McMurtry stworzył western z krwi i kości, 
zachwycający nawet tych, którzy za westernami nie 

przepadają; napisany z rozmachem, pełen mistrzowsko 
wykreowanych, wielowymiarowych postaci, uchwyconych w 

nad wyraz realistycznej, niespiesznej fabule. Książkę bez 
wad, literackie arcydzieło, które bawi, smuci, wzrusza, 

skłania do refleksji. Wydanie powieści, które Czytelnik ma 
przed sobą, w doskonałym, klasycznym tłumaczeniu Michała 

Kłobukowskiego (który m.in. za ten przekład otrzymał 
nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za 1991 rok), 
wzbogacone zostało o obszerne posłowie Michała Stanka 
oraz wkładkę z unikalnymi materiałami ilustracyjnymi – 

oryginalnymi fotografiami z epoki, a także zdjęciami z planu 
filmowego opartego na powieści serialu.  

OCLC classify: 
Cowboys, Cattle drive, United States-West, North America-

Mexican-American border region, Texas, Montana 
Wikipedia: 

Plot: It is the late 1870s.  
 

Źródło:  
Na południe od Brazos / Larry McMurtry ; 

przełożył Michał Kłobukowski ; [posłowie Michał 
Stanek ; autor okładki Juliusz Zujewski]. 

 - Czerwonak : Vesper, 2017. 



Western 
045 2_ |b d1875 |b d1879 

046 __ |k 1985 

245 10 |a Na południe od Brazos / |c Larry McMurtry ; przełożył Michał 
Kłobukowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Dziki Zachód |2 DBN 

650 _7 |a Kowboje |2 DBN 

651 _7 |a Stany Zjednoczone (część zachodnia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Western |2 DBN 

 

Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991023398549705066


Western 
045 2_ |b d1875 |b d1879 

046 __ |k 1985 

245 10 |a Na południe od Brazos / |c Larry McMurtry ; przełożył Michał 
Kłobukowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Dziki Zachód |2 DBN 

650 _7 |a Kowboje |2 DBN 

651 _7 |a Stany Zjednoczone (część zachodnia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Western |2 DBN 

 

Gatunek 

 Przybliżona informacja o 
czasie akcji (późne lata 70. 

XIX wieku :Wikipedia) 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991023398549705066


Western 
045 2_ |b d1875 |b d1879 

046 __ |k 1985 

245 10 |a Na południe od Brazos / |c Larry McMurtry ; przełożył Michał 
Kłobukowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Dziki Zachód |2 DBN 

650 _7 |a Kowboje |2 DBN 

651 _7 |a Stany Zjednoczone (część zachodnia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Western |2 DBN 

 

Gatunek 

 Przybliżona informacja o 
czasie akcji (późne lata 70. 

XIX wieku) 

Pozostałe informacje o 
fabule 

 Przybliżona informacja o 
czasie akcji (późne lata 70. 

XIX wieku: Wikipedia) 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991023398549705066


Western 
045 2_ |b d1875 |b d1879 

046 __ |k 1985 

245 10 |a Na południe od Brazos / |c Larry McMurtry ; przełożył Michał 
Kłobukowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN 

650 _7 |a Dziki Zachód |2 DBN 

650 _7 |a Kowboje |2 DBN 

651 _7 |a Stany Zjednoczone (część zachodnia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Western |2 DBN 

 

Uogólniona informacja o 
miejscu akcji 

Gatunek 

 Przybliżona informacja o 
czasie akcji (późne lata 70. 

XIX wieku) 

Pozostałe informacje o 
fabule 

 Przybliżona informacja o 
czasie akcji (późne lata 70. 

XIX wieku: Wikipedia) 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991023398549705066


Fantastyka 
 

Strona  4. okładki: 
 

Pozornie uśpiona wioska w Bieszczadach. 
Ruiny starego zamku w lesie, kryjące mroczną 

tajemnicę. 
Nastoletnia Eliza, przeprowadzając się z rodzicami w 

to miejsce, nawet nie podejrzewa, że jej życie 
niebezpiecznie się zmieni. 

Przez przypadek odkrywa rodzinną tragedię, której 
nikt nie potrafi wytłumaczyć. Zostaje właścicielką 
magicznego medalionu z cenną zawartością. Ktoś 
usiłuje za wszelką cenę go odzyskać. Odnaleziony 

przez dziewczynę pamiętnik, wciąga ją w zasadzkę. 
Stawką jest jej życie. 

Dlaczego przez lata ukrywano prawdę? 
Komu zależy, aby zniweczyć jej plany i jaką cenę 

zapłaci za dotrzymanie obietnicy? 
Finał z pewnością Cię zaskoczy. 

 
 

Źródło:  
Eliza / Roxana Wojtas-Tabiś; [projekt okładki 

Justyna Zinkiewicz-Grochot]. 
. - [Kraków] : Ridero : Zafira Wydawnictwo, 

2017. 



Fantastyka 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Eliza / |c Roxana Wojtas-Tabiś. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Przedmioty magiczne |2 DBN 

650 _7 |a Przeprowadzka |2 DBN 

650 _7 |a Rodzina |2 DBN 

650 _7 |a Zamki i pałace |2 DBN 

651 _7 |a Bieszczady (góry) |2 DBN 

655 _7 |a Fantastyka |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Fantastyka: akcja osadzona w 
świecie rzeczywistym, ale 

pojawiają się elementy 
sprzeczne z prawami fizyki, 

motywy nadnaturalne 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991021567309705066


Fantastyka 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Eliza / |c Roxana Wojtas-Tabiś. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Przedmioty magiczne |2 DBN 

650 _7 |a Przeprowadzka |2 DBN 

650 _7 |a Rodzina |2 DBN 

650 _7 |a Zamki i pałace |2 DBN 

651 _7 |a Bieszczady (góry) |2 DBN 

655 _7 |a Fantastyka |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Fantastyka: akcja osadzona w 
świecie rzeczywistym, ale 

pojawiają się elementy 
sprzeczne z prawami fizyki, 

motywy nadnaturalne 

Informacje o fabule 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991021567309705066


Fantastyka 
046 __ |k 2017 

245 10 |a Eliza / |c Roxana Wojtas-Tabiś. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Przedmioty magiczne |2 DBN 

650 _7 |a Przeprowadzka |2 DBN 

650 _7 |a Rodzina |2 DBN 

650 _7 |a Zamki i pałace |2 DBN 

651 _7 |a Bieszczady (góry) |2 DBN 

655 _7 |a Fantastyka |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Miejsce akcji 

Fantastyka: akcja osadzona w 
świecie rzeczywistym, ale 

pojawiają się elementy 
sprzeczne z prawami fizyki, 

motywy nadnaturalne 

Informacje o fabule 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991021567309705066


Fantasy 

 
Strona  4. okładki: 

Andrzej Sapkowski, arcymistrz światowej fantasy, 
zaprasza do swojego Neverlandu i przedstawia 

uwielbianą przez czytelników i wychwalaną przez 
krytykę wiedźmińską sagę! 

Świat Ciri i wiedźmina ogarniają płomienie. 
Nastał zapowiadany przez Ithlinne czas miecza i topora. 

Czas pogardy. 
A w czasach pogardy na powierzchnię wypełzają Szczury. 

Szczury atakujące po szczurzemu, 
cicho, zdradziecko i okrutnie. Szczury uwielbiające dobrą 

zabawę i zabijanie. 
Maruderzy z rozbitych armii, zabłąkane dzieciaki, 

wyrzutki, dziwna zbieranina stworzona przez wojnę 
i na wojennym nieszczęściu żerująca. 

Ludzie, którzy wszystko przeżyli, wszystko utracili, 
którym śmierć już niestraszna. Solidarni w biedzie i 

nieszczęściu, dla obcych mający zaś tylko to, 
czego sami od pogrążającego się w chaosie świata 

zaznali.  
 

Źródło:  
Czas pogardy / Andrzej Sapkowski. - 

Warszawa : SuperNowa, copyright 2011. 



Fantasy 
046 __ |k 1995 

245 10 |a Czas pogardy / |c Andrzej Sapkowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1989-2000 

600 07 |a Wiedźmin |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Czarodzieje |2 DBN 

650 _7 |a Potwory |2 DBN 

650 _7 |a Wojownicy |2 DBN 

655 _7 |a Fantasy |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Fantasy: akcja osadzona w 
stworzonym przez autora 

osobnym świecie fikcyjnym, 
zazwyczaj z wyraźnie 
zidywidualizowanymi 

bohaterami 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052830017705066


Fantasy 
046 __ |k 1995 

245 10 |a Czas pogardy / |c Andrzej Sapkowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 1901-2000 
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650 _7 |a Potwory |2 DBN 

650 _7 |a Wojownicy |2 DBN 

655 _7 |a Fantasy |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Fantasy: akcja osadzona w 
stworzonym przez autora 

osobnym świecie fikcyjnym, 
zazwyczaj z wyraźnie 
zidywidualizowanymi 

bohaterami 

Postać fikcyjna 
charakterystyczna dla całego 

cyklu 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052830017705066


Fantasy 
046 __ |k 1995 

245 10 |a Czas pogardy / |c Andrzej Sapkowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1989-2000 

600 07 |a Wiedźmin |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Czarodzieje |2 DBN 

650 _7 |a Potwory |2 DBN 

650 _7 |a Wojownicy |2 DBN 

655 _7 |a Fantasy |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

Fantasy: akcja osadzona w 
stworzonym przez autora 

osobnym świecie fikcyjnym, 
zazwyczaj z wyraźnie 
zidywidualizowanymi 

bohaterami 

Postać fikcyjna 
charakterystyczna dla całego 

cyklu 
Pozostałe informacje na 

temat fabuły 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052830017705066


Fantasy 
046 __ |k 1995 

245 10 |a Czas pogardy / |c Andrzej Sapkowski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1989-2000 

600 07 |a Wiedźmin |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Czarodzieje |2 DBN 

650 _7 |a Potwory |2 DBN 

650 _7 |a Wojownicy |2 DBN 

655 _7 |a Fantasy |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

 

W przypadku niektórych cykli 
autorskich stosujemy ten 

sam opis przedmiotowy do 
wszystkich części (tak jest w 

przypadku sagi o 
Wiedźminie) 

Fantasy: akcja osadzona w 
stworzonym przez autora 

osobnym świecie fikcyjnym, 
zazwyczaj z wyraźnie 
zidywidualizowanymi 

bohaterami 

Postać fikcyjna 
charakterystyczna dla całego 

cyklu 
Pozostałe informacje na 

temat fabuły 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052830017705066


Science fiction 

 
Strona  4. okładki: 

 
W Solaris Stanisław Lem podejmuje jeden z 

najpopularniejszych tematów literatury 
fantastycznej - temat Kontaktu. Z obcą cywilizacją, 

odmienną formą życia, a może po prostu z 
Nieznanym, tego Lem jednoznacznie nie dopowiada. 

Być może dlatego Solaris po kilkudziesięciu lat od 
pierwszego wydania wciąż fascynuje.  

 
 
 Źródło:  

Solaris / Stanisław Lem ; [projekt okładki 
Rafał Kucharczuk]. –  

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. 



Science fiction 

 
 

Wikipedia: 
Główny bohater – psycholog Kris Kelvin – przybywa z 

Ziemi na stację badawczą unoszącą się 
nad cytoplazmatycznym oceanem 

obcą planetę Solaris. Ocean ten wydaje się być 
pewną formą inteligencji, o zdumiewających 

możliwościach interwencji w chaotyczny ruch 
orbitalny planety wewnątrz układu podwójnej 

gwiazdy. Ludzie od wielu lat nie potrafią zrozumieć 
tajemniczej natury oceanu; wszelkie próby 

porozumienia zawodzą. 
Solaris porusza problemy niemożności zrozumienia 
Wszechświata, bezsilności nauki wobec innej formy 
istnienia oraz bezradności człowieka, który nie może 

uwolnić się w kosmosie od balastu ziemskich 
wspomnień i wyrzutów sumienia. 

 
 
 

Źródło:  
Solaris / Stanisław Lem ; [projekt okładki 

Rafał Kucharczuk]. –  
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. 



Science fiction 
046 __ |k 1961 

245 10 |a Solaris / |c Stanisław Lem.  

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

650 _7 |a Astronauci |2 DBN 

650 _7 |a Pamięć autobiograficzna |2 DBN 

650 _7 |a Świadomość |2 DBN 

650 _7 |a Zjawiska paranormalne |2 DBN 

650 _7 |a Życie pozaziemskie |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

655 _7 |a Science fiction |2 DBN 

 

W utworach science fiction nie 
stosuje się deskryptorów 650 

Wszechświat, 650 Planety 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991047766809705066
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W utworach science fiction nie 
stosuje się deskryptorów 650 

Wszechświat, 650 Planety 

Możemy wskazać grupę 
bohaterów, najczęściej  

będą to 650 Astronauci,  
650 Istoty pozaziemskie   

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991047766809705066
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Inne tematy często 
pojawiające się w s-f. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991047766809705066


Science fiction 
046 __ |k 1961 

245 10 |a Solaris / |c Stanisław Lem.  
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Pozostałe tematy 

W utworach science fiction nie 
stosuje się deskryptorów 650 

Wszechświat, 650 Planety 

Możemy wskazać grupę 
bohaterów, najczęściej  

będą to 650 Astronauci,  
650 Istoty pozaziemskie   

Inny temat często 
pojawiający się w s-f. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991047766809705066


Powieść historyczna 
 

Strona  4. okładki: 
Apogeum niesławnej rewolucji francuskiej. 

Bałwochwalczy wiek XVIII ginie w potokach ludzkiej 
krwi. Spuszczone z łańcucha piekielne demony 
grabią i mordują. On – Karol Cheval – młody, 

wygadany czeladnik, agitator i sankiulota, człowiek 
zbrodniarza Marata, po chwili zaś zaciekły wróg 

rewolty... od wewnątrz. Ona – Cecylia Leroi – 
nastoletnia, ładna i bystra brunetka, córka zdobywcy 

Bastylii, świadoma, że to monarchia była o niebo 
lepsza. A pomiędzy nimi: świat walący się w gruzy, 

strach przed donosicielami, szpiegami, komisarzami i 
gilotyną, trwoga przed kanalią, która samozwańczo 

dorwała się do władzy. Jeske-Choiński proroczo i 
klarownie ukazuje narastający ateistyczny terror 

Robespierre’a i jego kamratów, bliźniaczo podobny 
do satanistycznych okropieństw bolszewickich 

czasów Lenina i Trockiego.  
 

Źródło: Terror / Teodor Jeske-Choiński ; 
[projekt i grafika na okładce Robert 

Gospodarczyk]. –  
Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i 

Drukarnia, 2019. 



Powieść historyczna 
045 2_ |b d1789 |b d1795 
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245 10 |a Terror / |c Teodor Jeske-Choiński. 

380 __ |a Książki 
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Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528606205066
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Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528606205066


Powieść historyczna + Powieść biograficzna 
 

Strona  4. okładki: 
 

Urodził się w r. 1732 jako syn generała Stanisława 
Poniatowskiego i Konstancji z Czartoryskich. To 

rodzice, wraz z wujami, książętami Czartoryskimi, 
czyli tzw. „Familia”, wymyślili, że Staś, po śmierci 

Augusta III Sasa, zostanie królem Rzeczypospolitej. 
Szykowali go do tego zajęcia od dzieciństwa. Jego 

historię opowiada Gaston Fabre, wnikliwy 
obserwator i komentator zdarzeń. Ukazany jest jako 
ambitny i świadomy swej roli władca-patriota, który 

doskonale wie, co się dzieje w kraju i poza jego 
granicami. Opisując XVIII-wieczne dwory i panujące 
na nich obyczaje, kreuje rzetelny historycznie obraz, 

poparty dokumentami, listami i pamiętnikami 
Stanisława Augusta.  

 

Źródło:  
Mój przyjaciel król / Józef Hen.–  

Wydanie 2., Katowice : Wydawnictwo Sonia 
Draga, 2017. 



Powieść historyczna + Powieść biograficzna 
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388 1_ |a 2001- 

600 07 |a Stanisław August Poniatowski |c (król Polski ; |d 1732-1798) |2 DBN 

648 _7 |a 1701-1800 |2 DBN 

650 _7 |a Władcy |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Powieść biograficzna |2 DBN 

655 _7 |a Powieść historyczna |2 DBN 

 

Przybliżony czas akcji 

655 Powieść biograficzna 
zazwyczaj łączy się z 655 

Powieść historyczna 

Informacja o postaci 
historyczne / postaciach 

historycznych oraz 
pozostałe informacje 

dotyczące fabuły 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991017076209705066


Powieść erotyczna  
Strona  4. okładki: 

Młoda, piękna i niezwykle inteligentna Alayna 
Withers właśnie obroniła tytuł MBA na prestiżowej 

nowojorskiej uczelni. Pracuje w klubie nocnym i 
marzy o awansie na stanowisko menedżera. Z 

mocnym postanowieniem stara się trzymać z dala od 
mężczyzn wyzwalających w niej chorobliwą obsesję 
miłosną, przez którą popadła w problemy z prawem. 

Alayna jest pewna, że nic nie jest w stanie zakłócić 
jej doskonałego planu. Nie przewidziała jednak, że 
na jej drodze, w najmniej oczekiwanym momencie, 
stanie diabelnie przystojny miliarder Hudson Pierce 
– nowy właściciel klubu nocnego, w którym pracuje 
Alanya. Mężczyzna od pierwszych chwil zawładnie 

sercem kobiety, która nie będzie potrafiła oprzeć się 
wszechogarniającemu pożądaniu. 

 
 

Źródło:  
Pokusa / Laurelin Paige ; przełożyła Monika 

Pianowska ; [zdjęcie na okładce Kiselev 
Andrey Valerevich]. –  

Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz 
Kierus, 2019. 



Powieść erotyczna 
046 __ |k 2013 

245 10 |a Pokusa / |c Laurelin Paige ; przełożyła Monika Pianowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Kluby muzyczne i dyskoteki |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

655 _7 |a Powieść erotyczna |2 DBN 

 
Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528417905066


Powieść erotyczna 
046 __ |k 2013 

245 10 |a Pokusa / |c Laurelin Paige ; przełożyła Monika Pianowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Kluby muzyczne i dyskoteki |2 DBN 

650 _7 |a Ludzie bogaci |2 DBN 

655 _7 |a Powieść erotyczna |2 DBN 

 
Gatunek 

Informacje o bohaterach, 
środowisku, w którym 

rozgrywa się akcja 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052528417905066


Komiks + Fantastyka 
 

Strona  4. okładki: 
Batman musi stawić czoła komuś ze swojej 

przeszłości - Red Hoodowi. Tymczasem Czarna 
Maska kontroluje kryminalny półświatek 
Gotham. Jaki będzie efekt pojawienia się 

nowej postaci w Galerii Łotrów Mrocznego 
Rycerza? I jaka szokująca tajemnica kryje się 

pod maską przybysza?  
 
 

Źródło:  
Pod kapturem / Judd Winick scenariusz, Doug Mahnke, Paul 

Lee rysunki ; Tom Nguyen, Cam Smith tusz ; Alex Sinclair kolory. 
Zeszyt Detective Comics. 168 / Bill Finger scenariusz, Lew Sayre 

Schwartz, Wim Mortimer rysunki ; George Roussos tusz ; 
[tłumaczenie z języka angielskiego Marek Starosta].–  

[Warszawa] ; Londyn : Eaglemoss ; [Warszawa] : Egmont Polska, 
copyright 2018. 



Komiks + Fantastyka 
046 __ |k 2018 |o 1951 |p 2005 

245 10 |a Pod kapturem / |c Judd Winick scenariusz, Doug Mahnke, Paul Lee 
rysunki ; Tom Nguyen, Cam Smith tusz ; Alex Sinclair kolory. Zeszyt Detective 
Comics. |n 168 / Bill Finger scenariusz, Lew Sayre Schwartz, Wim Mortimer 
rysunki ; George Roussos tusz ; [tłumaczenie z języka angielskiego Marek 
Starosta]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

388 1_ |a 2001- 

388 2_ |a 2001- 

600 07 |a Batman |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Superbohaterowie|2 DBN 

655 _7 |a Fantastyka |2 DBN 

655 _7 |a Komiks |2 DBN 

Komiksy o superbohaterach 
otrzymują deskryptory  

655 Komiks +  
655 Fantastyka 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052501306905066


Komiks + Fantastyka 
046 __ |k 2018 |o 1951 |p 2005 

245 10 |a Pod kapturem / |c Judd Winick scenariusz, Doug Mahnke, Paul Lee 
rysunki ; Tom Nguyen, Cam Smith tusz ; Alex Sinclair kolory. Zeszyt Detective 
Comics. |n 168 / Bill Finger scenariusz, Lew Sayre Schwartz, Wim Mortimer 
rysunki ; George Roussos tusz ; [tłumaczenie z języka angielskiego Marek 
Starosta]. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura amerykańska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1945-1989 

388 1_ |a 2001- 

388 2_ |a 2001- 

600 07 |a Batman |c (postać fikcyjna) |2 DBN 

650 _7 |a Superbohaterowie  |2 DBN 

655 _7 |a Fantastyka |2 DBN 

655 _7 |a Komiks |2 DBN 

Komiksy o superbohaterach 
otrzymują deskryptory  

655 Komiks +  
655 Fantastyka 

Deskryptor postaci 
fikcyjnej oraz deskryptor 
650 Superbohaterowie 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052501306905066


Komiks historyczny 
 

Strona  4. okładki: 
 

Konfederacja generalna została zawiązana w 
Barze 29 lutego 1768 r. a jej naczelne 

hasło  brzmiało "wiara i wolność". Ten 120-
stronicowy komiks to publikacja 

upamiętniająca bohaterskich 
konfederatów. Książka nie prezentuje 

całościowo wydarzeń z lat 1768-1772 a jedynie 
wycinek działań wojennych z południowej 

Polski.  Jej akcja rozgrywa się w Małopolsce: w 
czasie walk o Lanckoronę oraz podczas 

oblężenia klasztoru w Tyńcu i ataku na Wawel.  
 
 

Źródło:  
Konfederacja barska : epizod krakowski : 

komiks historyczny / Paweł Kołodziejski. –  
Kraków : Wydawnictwo AA, 2018. 



Komiks historyczny 
045 2_ |b d1771 |b d1772 

046 __ |k 2018  

245 10 |a Konfederacja barska : |b epizod krakowski : komiks historyczny / |c Paweł 
Kołodziejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

610 27 |a Konfederacja barska (1768-1772) |2 DBN 

648 _7 |a 1701-1800 |2 DBN 

650 _7 |a Konfederaci barscy |2 DBN 

650 _7 |a Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (Kraków ; budynek) |2 DBN 

650 _7 |a Zamek Królewski na Wawelu (Kraków) |2 DBN 

651 _7 |a Lanckorona (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Lanckorona) |2 DBN 

651 _7 |a Tyniec (Kraków ; część miasta) |2 DBN 

651 _7 |a Wawel (Kraków ; wzgórze) |2 DBN 

655 _7 |a Komiks historyczny |2 DBN 
Gatunek 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052527677105066


Komiks historyczny 
045 2_ |b d1771 |b d1772 

046 __ |k 2018  

245 10 |a Konfederacja barska : |b epizod krakowski : komiks historyczny / |c Paweł Kołodziejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

610 27 |a Konfederacja barska (1768-1772) |2 DBN 

648 _7 |a 1701-1800 |2 DBN 

650 _7 |a Konfederaci barscy |2 DBN 

650 _7 |a Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (Kraków ; budynek) |2 DBN 

650 _7 |a Zamek Królewski na Wawelu (Kraków) |2 DBN 

651 _7 |a Lanckorona (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Lanckorona) |2 DBN 

651 _7 |a Tyniec (Kraków ; część miasta) |2 DBN 

651 _7 |a Wawel (Kraków ; wzgórze) |2 DBN 

655 _7 |a Komiks historyczny |2 DBN 
Gatunek 

Deskryptor danego wydarzenia 
historycznego 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052527677105066


Komiks historyczny 
045 2_ |b d1771 |b d1772 

046 __ |k 2018  

245 10 |a Konfederacja barska : |b epizod krakowski : komiks historyczny / |c Paweł 
Kołodziejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

610 27 |a Konfederacja barska (1768-1772) |2 DBN 

648 _7 |a 1701-1800 |2 DBN 

650 _7 |a Konfederaci barscy |2 DBN 

650 _7 |a Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (Kraków ; budynek) |2 DBN 

650 _7 |a Zamek Królewski na Wawelu (Kraków) |2 DBN 

651 _7 |a Lanckorona (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Lanckorona) |2 DBN 

651 _7 |a Tyniec (Kraków ; część miasta) |2 DBN 

651 _7 |a Wawel (Kraków ; wzgórze) |2 DBN 

655 _7 |a Komiks historyczny |2 DBN 
Gatunek 

Deskryptor danego wydarzenia 
historycznego 

Informacje o chronologii treści 
(Wikipedia podpowiada, że 

epizod krakowski przypadł na 
lata 1771-1772) 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052527677105066


Komiks historyczny 
045 2_ |b d1771 |b d1772 

046 __ |k 2018  

245 10 |a Konfederacja barska : |b epizod krakowski : komiks historyczny / |c Paweł 
Kołodziejski. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

388 1_ |a 2001- 

610 27 |a Konfederacja barska (1768-1772) |2 DBN 

648 _7 |a 1701-1800 |2 DBN 

650 _7 |a Konfederaci barscy |2 DBN 

650 _7 |a Opactwo Benedyktynów w Tyńcu (Kraków ; budynek) |2 DBN 

650 _7 |a Zamek Królewski na Wawelu (Kraków) |2 DBN 

651 _7 |a Lanckorona (woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Lanckorona) |2 DBN 

651 _7 |a Tyniec (Kraków ; część miasta) |2 DBN 

651 _7 |a Wawel (Kraków ; wzgórze) |2 DBN 

655 _7 |a Komiks historyczny |2 DBN 
Gatunek 

Deskryptor danego wydarzenia 
historycznego 

Informacje o chronologii treści 
(Wikipedia podpowiada, że 

epizod krakowski przypadł na 
lata 1771-1772) 

Informacje o miejscu akcji  
(pola 651 oraz deskryptory konkretnych 

budynków)  

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052527677105066


Powieść 
 
 
 

Strona  4. okładki: 
 

O czym jest „Ulisses”? Można odpowiedzieć na dwa 
sposoby: o zwyczajnym dniu Stefana Dedalusa i 

Leopolda Blooma w Dublinie na początku XX wieku, 
albo: o wszystkim. Okazuje się bowiem, że zwykły 

dzień zwykłego człowieka – który chodzi, je, 
rozmawia czy załatwia różne sprawy, ale też myśli, 

czuje, wspomina i marzy – to miniatura całego 
ludzkiego doświadczenia.  

 
OCLC classify: 

 
Dublin-Ireland, City and town life, Married people, 
Jewish men, Artists, Alienation (Social psychology), 

Male friendship 
 
 
 

Źródło:  
Ulisses / James Joyce ; przełożył Maciej 

Słomczyński ; [projekt okładki Kuba 
Sowiński]. – Wydanie 4.,  

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2013. 



Powieść 
 
 
 

Wikipedia: 
 

Treścią powieści jest wędrówka 
po Dublinie głównego bohatera, Leopolda Blooma, 
jednego, zupełnie zwyczajnego dnia – 16 czerwca 

1904 roku. Tytuł stanowi nawiązanie do 
bohatera Odysei  Homera. 

Między dwoma dziełami znajduje się wiele połączeń, 
zarówno jawnych, jak i ukrytych, przykładowo: 
związek Leopolda Blooma z Odyseuszem, Molly 

Bloom z Penelopą i Stefana Dedalusa z Telemachem. 
 
 
 

Źródło:  
Ulisses / James Joyce ; przełożył Maciej 

Słomczyński ; [projekt okładki Kuba 
Sowiński]. – Wydanie 4.,  

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2013. 



Powieść 
045 0_ |b d1904 

046 __ |k 1922 

245 10 |a Ulisses / |c James Joyce ; przełożył Maciej Słomczyński. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura irlandzka 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1918-1939 

600 07 |a Homer. |t Odusseia |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

650 _7 |a Życie codzienne |2 DBN 

650 _7 |a Żydzi |2 DBN 

651 _7 |a Dublin (Irlandia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Powieści wchodzące w skład kanonu 
współczesnej literatury  często nie 

wpisują się ramy żadnego 
konkretnego podgatunku powieści: 

w takiej sytuacji  pozostawiamy 
deskryptor 655 Powieść 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015666079705066


Powieść 
045 0_ |b d1904 

046 __ |k 1922 

245 10 |a Ulisses / |c James Joyce ; przełożył Maciej Słomczyński. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura irlandzka 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1918-1939 

600 07 |a Homer. |t Odusseia |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

650 _7 |a Życie codzienne |2 DBN 

650 _7 |a Żydzi |2 DBN 

651 _7 |a Dublin (Irlandia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Powieści wchodzące w skład kanonu 
współczesnej literatury  często nie 

wpisują się ramy żadnego 
konkretnego podgatunku powieści: 

w takiej sytuacji  pozostawiamy 
deskryptor 655 Powieść 

Podstawowe nawiązanie 
intertekstualne 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015666079705066


Powieść 
045 0_ |b d1904 

046 __ |k 1922 

245 10 |a Ulisses / |c James Joyce ; przełożył Maciej Słomczyński. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura irlandzka 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1918-1939 

600 07 |a Homer. |t Odusseia |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

650 _7 |a Życie codzienne |2 DBN 

650 _7 |a Żydzi |2 DBN 

651 _7 |a Dublin (Irlandia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Powieści wchodzące w skład kanonu 
współczesnej literatury  często nie 

wpisują się ramy żadnego 
konkretnego podgatunku powieści: 

w takiej sytuacji  pozostawiamy 
deskryptor 655 Powieść 

Podstawowe nawiązanie 
intertekstualne 

Informacje o chronologii treści 
(Wikipedia) 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015666079705066


Powieść 
045 0_ |b d1904 

046 __ |k 1922 

245 10 |a Ulisses / |c James Joyce ; przełożył Maciej Słomczyński. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura irlandzka 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1918-1939 

600 07 |a Homer. |t Odusseia |2 DBN 

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 

648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

650 _7 |a Życie codzienne |2 DBN 

650 _7 |a Żydzi |2 DBN 

651 _7 |a Dublin (Irlandia) |2 DBN 

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Powieści wchodzące w skład kanonu 
współczesnej literatury  często nie 

wpisują się ramy żadnego 
konkretnego podgatunku powieści: 

w takiej sytuacji  pozostawiamy 
deskryptor 655 Powieść 

Podstawowe nawiązanie 
intertekstualne 

Informacje o bohaterach, 
tematyce i miejscu akcji 

Informacje o chronologii treści 
(Wikipedia) 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991015666079705066


Powieść 

 
 
 

Strona  4. okładki: 
 

„W stronę Swanna” i cały siedmiotomowy cykl „W 
poszukiwaniu utraconego czasu”, zwany „powieścią”, 

należy do gatunku utworów prozatorskich, 
żywiących się różnymi językami: eseju i poezji, 
filozofii i krytyki społecznej, bezlitosnej analizy 

ludzkich charakterów i religii Piękna, zaszyfrowanego 
w malarstwie, literaturze i muzyce. 

 
 
 
 

Źródło:  
W stronę Swanna / Marcel Proust ; 

przełożyła Krystyna Rodowska ; [projekt 
okładki Maciej Mraczek]. –  

Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2018. 



Powieść 

 
Wikipedia: 

Pierwszy tom zawiera opis dzieciństwa głównego 
bohatera w miasteczku Combray, w tym jego 

pierwszy akt nieposłuszeństwa wobec rodziców 
(wymuszenie na nich późniejszego pójścia spać). 

Istotnym motywem są przechadzki Marcela z 
rodzicami – w stronę posiadłości Swanna lub w 
stronę Guermantes. Podczas jednego z takich 

spacerów bohater widzi rudowłosą dziewczynkę, 
córkę Swanna, Gilbertę. Ulega głębokiej fascynacji, 

która przerodzi się w dziecięce zakochanie w trakcie 
spotkań z nią na spacerach po Polach Elizejskich w 

Paryżu. W tomie znajduje się również historia 
miłości i małżeństwa Swanna (przyjaciela rodziny 

głównego bohatera), który zakochuje się w poznanej 
w salonie Verdurinów pięknej kobiecie lekkich 
obyczajów – Odecie de Crécy. Mimo że Odeta 
zdradza go i lekceważy, dochodzi w końcu do 

małżeństwa. 
 
 
 

Źródło:  
W stronę Swanna / Marcel Proust ; 

przełożyła Krystyna Rodowska ; [projekt 
okładki Maciej Mraczek]. –  

Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2018. 



Powieść 
046 __ |k 1913 

245 10 |a W stronę Swanna / |c Marcel Proust ; przełożyła Krystyna Rodowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura francuska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1901-1914 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Czas |2 DBN 

650 _7 |a Dojrzewanie |2 DBN 

650 _7 |a Mieszczaństwo |2 DBN 

650 _7 |a Miłość |2 DBN 

650 _7 |a Pamięć autobiograficzna |2 DBN 

650 _7 |a Rodzina |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

651 _7 |a Francja |2 DBN  

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Cykl powieściowy Prousta nosi pewne 
cechy powieści psychologicznej, a także 

obyczajowej, ale znacznie wykracza 
poza te konwencje: w takiej sytuacji  

pozostawiamy deskryptor 655 Powieść 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052536316805066


Powieść 
046 __ |k 1913 

245 10 |a W stronę Swanna / |c Marcel Proust ; przełożyła Krystyna Rodowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura francuska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1901-1914 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Czas |2 DBN 

650 _7 |a Dojrzewanie |2 DBN 

650 _7 |a Mieszczaństwo |2 DBN 

650 _7 |a Miłość |2 DBN 

650 _7 |a Pamięć autobiograficzna |2 DBN 

650 _7 |a Rodzina |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

651 _7 |a Francja |2 DBN  

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Cykl powieściowy Prousta nosi pewne 
cechy powieści psychologicznej, a także 

obyczajowej, ale znacznie wykracza 
poza te konwencje: w takiej sytuacji  

pozostawiamy deskryptor 655 Powieść 

Informacje o grupach społecznych, z 
których wywodzą się bohaterowie 

Cykl powieściowy Prousta nosi pewne 
cechy powieści psychologicznej, a także 

obyczajowej, ale znacznie wykracza 
poza te konwencje: w takiej sytuacji  

pozostawiamy deskryptor 655 Powieść 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052536316805066


Powieść 
046 __ |k 1913 

245 10 |a W stronę Swanna / |c Marcel Proust ; przełożyła Krystyna Rodowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura francuska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1901-1914 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Czas |2 DBN 

650 _7 |a Dojrzewanie |2 DBN 

650 _7 |a Mieszczaństwo |2 DBN 

650 _7 |a Miłość |2 DBN 

650 _7 |a Pamięć autobiograficzna |2 DBN 

650 _7 |a Rodzina |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

651 _7 |a Francja |2 DBN  

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Cykl powieściowy Prousta nosi pewne 
cechy powieści psychologicznej, a także 

obyczajowej, ale znacznie wykracza 
poza te konwencje: w takiej sytuacji  

pozostawiamy deskryptor 655 Powieść 

Informacje o grupach społecznych, z 
których wywodzą się bohaterowie 

Bardziej abstrakcyjne tematy, 
charakterystyczne dla całego cyklu 

Cykl powieściowy Prousta nosi pewne 
cechy powieści psychologicznej, a także 

obyczajowej, ale znacznie wykracza 
poza te konwencje: w takiej sytuacji  

pozostawiamy deskryptor 655 Powieść 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052536316805066


Powieść 
046 __ |k 1913 

245 10 |a W stronę Swanna / |c Marcel Proust ; przełożyła Krystyna Rodowska. 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Proza 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura francuska 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1901-1914 

650 _7 |a Arystokracja |2 DBN 

650 _7 |a Czas |2 DBN 

650 _7 |a Dojrzewanie |2 DBN 

650 _7 |a Mieszczaństwo |2 DBN 

650 _7 |a Miłość |2 DBN 

650 _7 |a Pamięć autobiograficzna |2 DBN 

650 _7 |a Rodzina |2 DBN 

650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN 

651 _7 |a Francja |2 DBN  

655 _7 |a Powieść |2 DBN 

Cykl powieściowy Prousta nosi pewne 
cechy powieści psychologicznej, a także 

obyczajowej, ale znacznie wykracza 
poza te konwencje: w takiej sytuacji  

pozostawiamy deskryptor 655 Powieść 

Informacje o grupach społecznych, z 
których wywodzą się bohaterowie 

Pozostałe informacje o tematyce i 
miejscu akcji 

Bardziej abstrakcyjne tematy, 
charakterystyczne dla całego cyklu 

Cykl powieściowy Prousta nosi pewne 
cechy powieści psychologicznej, a także 

obyczajowej, ale znacznie wykracza 
poza te konwencje: w takiej sytuacji  

pozostawiamy deskryptor 655 Powieść 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052536316805066
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