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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991030185869705066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991004292999705066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052829514905066
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Przedział czasowy oddaje jedynie 
okres, który jest uwzględniony w 
opisie stanu pamięci zbiorowej o 
Żydach żyjących w Rzeszowie przed 
wojną

17

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991005730309705066


Przedział czasowy obejmuje nie 
tylko okres analizy stanu pamięci 
zbiorowej ale także czas II Wojny 
Światowej, omawiany w kontekście 
historycznym, co zostało oddane 
deskryptorem ujęciowym „Historia”

18

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052531885805066


19

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991029682969705066
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Publikację cechuje socjologiczne 
podejście do tematu, jednak nie 
zawiera ona refleksji nad samą 
socjologią

23

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052536078405066


Publikacja wykorzystuje 
socjologiczną metodologię do opisu 
samej socjologii

24

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052513375805066
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Publikacja wykorzystuje 
socjologiczną metodologię także do 
opisu samej socjologii miasta

26

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991029236569705066


Publikację cechuje socjologiczne 
podejście do tematu, jednak nie 
zawiera ona refleksji nad socjologią 
ciała

27

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991008205359705066
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Bardzo ogólne deskryptory, które 
jedynie zarysowują tematykę 
poruszaną w pracy zbiorowej

29

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052531119205066


Bardzo ogólne deskryptory, które 
jedynie zarysowują tematykę 
poruszaną w pracy zbiorowej

30

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052589796805066
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W publikacji istnieje jedynie krótka 
nota metodologiczna, w której 
zostały wymienione użyte metody 
badawcze

32

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052534795605066


W publikacji występuje duży rozdział 
poświęcony analizie metod i 
konsekwencji ich zastosowania
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052500993605066
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W publikacji zagadnienie ESK jest 
omawiane zarówno w kontekście 
socjologicznym (wpływ na ludność 
miejską), jak i polityczno-
kulturalnym (współpraca 
międzynarodowa, polityka 
kulturalna). Ponadto w badaniach 
została wykorzystana metodologia 
socjologiczna.

37

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991018269189705066


W publikacji zagadnienie reklamy jest 
omawiane zarówno w kontekście 
socjologicznym (rola społeczna, socjalizacja), 
jak językoznawczym (językoznawstwo) oraz 
marketingowym (marketing, reklama) –
publikacja łączy w sobie podejścia 
charakterystyczne dla wymienionych 
dyscyplin nauki

38

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991030422019705066
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Zarówno temat, jak i użyte 
deskryptory nie wskazują na 
antropologiczne ujęcie

41

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991027185239705066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052495609705066
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Deskryptory osobowe wskazujące 
filozofów, których myśl jest 
omawiana w publikacji

Deskryptory tematyczne wskazują 
nurty myśli i dziedziny nauki w 
jakich poruszali się omawiani 
autorzy

Deskryptor „Historia idei” 
wykorzystywany w przypadku 
publikacji omawiających koncepcje, 
teorie naukowe w sposób 
historyczny – łączony z 
deskryptorem ujęciowym „Historia” 

44

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052531516605066


č ū ė

Deskryptory osobowe wskazujące 
omawiane postacie fikcyjne

Deskryptory tematyczne oddają 
kontekst w jakim mowa jest o 
wskazanych postaciach

45

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991015362119705066


Ogólne wskazanie rodzaju 
stworzenia fantastycznego – nie 
konkretnego przykładu (np. Dracula)

Wskazanie subdyscyplin, w ramach 
których mowa jest o postaci 
fantastycznej

46

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991018292509705066


Praca nie jest poświęcona F. 
Fanonowi, ale jest on często 
przywoływany i w tekście są 
odniesienia do jego teorii – nie 
jest to historia idei

47

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991029553709705066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052824083505066


Stosunkowo zawężony przedział 
czasowy

Wąsko określona tematyka –
deskryptory oscylujące wokół 
jednego zagadnienia

Precyzyjnie określone 
umiejscowienie geograficzne

Bogata bibliografia

Połączenie „Raportu” z badań z 
„Monografią” ze względu na 
połączenie obu tych form i 
wykorzystanie danych pozyskanych 
w toku badań do monograficznego 
omówienia tematu

51

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052824083505066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052947273705066
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Stosunkowo zawężony przedział 
czasowy

Wąsko określona tematyka –
deskryptory oscylujące wokół 
jednego zagadnienia

Precyzyjnie określone 
umiejscowienie geograficzne

Bogata bibliografia

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052947273705066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052516107605066


Stosunkowo szeroki zakres 
czasowy

Bibliografia mniej obszerna niż 
w przypadku monografii

Mało precyzyjnie określony 
obszar geograficzny

Deskryptory ogólne – nie 
ukierunkowujące na 
szczegółowe zagadnienia 
kultury romskiej (np. konkretne 
obyczaje)

55

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052516107605066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052739732105066


57

Połączenie kilku rodzajów 
publikacji

Wskazania na grupy 
odbiorców/poziomu nauczania 
– typowe dla publikacji 
fachowych i dydaktycznych

Deskryptory ogólne – nie 
ukierunkowujące na 
szczegółowe zagadnienia

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052739732105066


58

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052739880105066


59

Wskazana grupa odbiorców

Seria wydawnicza

Deskryptory precyzyjnie 
wskazujące obszar tematyczny

Uboga bibliografia

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052739880105066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052870209605066


61

Poradniki i przewodniki – rodzaj 
publikacji nie przeznaczonej dla 
fachowców. Brak grupy 
odbiorców

Deskryptory precyzyjnie 
wskazujące obszar tematyczny

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052870209605066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052907819305066


63

Połączenie publikacji 
dydaktycznej i naukowe –
typowe dla podręczników 
akademickich

Wskazania na grupy 
odbiorców/poziomu nauczania

Ogólne wskazanie na dziedzinę 
ze względu na 
wielotematyczność

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052907819305066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052739200305066


65

Wskazania na grupy 
odbiorców/poziomu nauczania

Ogólne wskazanie na przedmiot 
szkolny ze względu na 
wielotematyczność

Deskryptor „Edukacja i 
pedagogika” dodawany zawsze 
w przypadku podręczników 
szkolnych

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052739200305066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052528714405066


Określenie geograficzne 
miejsca przeprowadzenia 
badań

Okres przeprowadzania badań

Deskryptory szczegółowo 
odpowiadają tytułowi i 
wskazują co było przedmiotem 
badania i całej publikacji

67

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052528714405066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052888167905066


Określenie geograficzne miejsca 
przeprowadzenia badań

Okres przeprowadzania badań

Deskryptory szczegółowo odpowiadają 
tytułowi i wskazują co było 
przedmiotem badania i całej publikacji

Deskryptor „Odbiór społeczny” stosuje się 
wyłącznie dla wyrażenia odbioru społecznego 
wydarzeń, instytucji, osób i opinii na ich temat 

Pierwsza część publikacji przedstawia ogólne 
omówienie zagadnień, druga jest raportem z badań

69

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052888167905066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052736326605066


Wieloaspektowość, wielotematyczność
publikacji

Kilka ujęć, perspektyw, z których 
rozpatrywanajest tematyka

71

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052736326605066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052503080105066


73

Wieloaspektowość, wielotematyczność
publikacji

Kilka ujęć, perspektyw, z których 
rozpatrywanajest tematyka

Przykład eseju naukowego

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052503080105066


Rzadkie połączenie „Case 
study (studium 
przypadku)” oraz 
„Monografii” – wynika z 
konstrukcji książki, która 
łączy szczegółowość oraz 
wąski zakres tematyki 
monografii oraz metodę 
case study

74

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052529103605066


Wąski przedział czasowy

W przypadku Case Study
nierzadko występuje  
podtytuł „studium 
przypadku” 

Szczegółowe deskryptory 
tematyczne i geograficzne 
odpowiadające 
szczegółowości metody 
case study

75

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052529103605066


Najczęstsze połączenie 
„Case study (studium 
przypadku)” oraz 
„Opracowania”

76

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052963941405066


Najczęstsze połączenie 
„Case study (studium 
przypadku)” oraz 
„Opracowania”

77

Szeroki przedział czasowy –
odpowiedni dla 
opracowania

Szczegółowe deskryptory 
tematyczne i geograficzne 
odpowiadające 
szczegółowości metody 
case study

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052963941405066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052817841905066


Zawężona chronologia 
treści

Uszczegółowiony obszar 
geograficzny

Wieloaspektowość i kilka 
ujęć

79

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052817841905066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052902411605066


81

Zawężona chronologia 
treści

Uszczegółowiony obszar 
geograficzny

Przynależność kulturowa 
nadawana ze względu na 
szczególną wartość 
literacką utworu

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052902411605066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052830467805066


Ogólne deskryptory 
oscylujące wokół jednego 
tematu – brak 
szczegółowego omówienia 
zagadnienia

Szerokie, nieszczegółowe 
ujęcie tematu 
zaakcentowane w tytule

Uboga bibliografia

83

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052830467805066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052879084905066


Bogata bibliografia

Szczegółowe deskryptory

Precyzyjne określenie 
tematu w tytule

85

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052879084905066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052829514905066


Precyzyjnie określony 
przedział czasowy

Dokładne wskazanie 
tematyki artykułu: co jest 
„przeglądane” oraz w 
jakim ujęciu 

87

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052829514905066
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https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052730718505066


Deskryptory są 
powtórzone za opisem 
bibliograficznym  
recenzowanej publikacji 
dostępnym w bazie 
Biblioteki Narodowej

Deskryptor formy zostaje 
użyty jako deskryptor 
przedmiotowy

89

Deskryptor autor/tytuł,
wskazujący omawianą
publikację oraz jej autora

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052730718505066
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