




















































Edukacja i pedagogika to dodatkowe ujęcie przy 
wszystkich publikacjach dydaktycznych poniżej 
szkół wyższych 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991022281069705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910253216405606&sortby=date_d&facet


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052495600005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910278170705606&offset=0


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052494930205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910346391705606&sortby=date_d&facet


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030249399705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910235989905606&sortby=date_d&facet


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052502273705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910168126205606&sortby=date_d&facet


Wyraźnie określony zakres tematyczny 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052528208705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910714443005606&sortby=date_d&facet


Brak ujęcia Edukacja i pedagogika – przy publikacjach dla 
szkół wyższych ujęcie to stosuje się wyłącznie w przypadku 
publikacji z zakresu nauk pedagogicznych 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991022403369705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910036966205606&sortby=date_d&facet


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991022465969705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910432924805606&sortby=date_d&facet


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052505873805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910378812605606&sortby=date_d&facet










http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#1-forma-dziela 
„Publikacje dydaktyczne. Publikacje przeznaczone dla 
uczniów lub nauczycieli (np. podręczniki szkolne, materiały 
metodyczne) oraz wykorzystywane podczas samodzielnej 
nauki” 

Brak wyraźnie określonego poziomu nauczania – 
gdyby był określony, zostałby podany w kolejnym 
polu 385 

Ujęcie Edukacja i pedagogika – również przy 
publikacjach dla nauczycieli, nie tylko dla 
uczniów 

Link do katalogu BN 

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
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028404869705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910449997405606&offset=0




Ujęcie Edukacja i pedagogika stosuje się 
obowiązkowo również w przypadku publikacji 
popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991029318099705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910280321405606&offset=0


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052487651205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910524395005606&sortby=date_d&facet


Brak egzemplifikacji dla (1) II w. p.n.e.-VII w. n.e. oraz (2) X-XIII w. n.e. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052510366105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910291731405606&offset=0


155 __ |a Gry i zabawy umysłowe 
455 __ |a Łamigłówki 
455 __ |a Zagadki (gry) 
555 __ |w g |a Gry i zabawy 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052502313105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910004571405606&sortby=date_d&facet




Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991049584619705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910801766005606&sortby=date_d&facet




Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991021965109705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910136451005606&offset=0


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052533603905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910802355505606&offset=0


z okładki: 
"W rozmowie z B. Kacewiczem i L. Plaskotą Profesor 
odpowiada na pytania dotyczące jego poglądów na 
matematykę i życie ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu Solidarności i przemian ustrojowych lat 80. i 
początku lat 90. ubiegłego wieku, w których brał 
czynny udział" 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991025802369705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910037148505606&sortby=date_d&facet




Według spisu treści połowę publikacji zajmuje ogólne 
omówienie zagadnień powodziowych, a połowę – 
modelowanie matematyczne tych zagadnień. Dlatego 
uzasadniony jest deskryptor ujęciowy Geografia i nauki 
o Ziemi 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052498608005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910241268105606&offset=0


Wbrew tytułowi publikacja dotyczy w przeważającej części 
różnych aspektów matematycznej teorii gier, tematyka 
sztucznej inteligencji jest poruszana w niewielu rozdziałach i w 
sposób ogólnikowy – ujęcie Informatyka i technologie 
informacyjne nie jest uzasadnione 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052513354605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910282949405606&sortby=date_d&facet


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991028126729705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910240904605606&offset=0


Synteza: „Monografia w zamierzeniu zbierająca i systematyzująca 
całość wiedzy z danej subdyscypliny naukowej (np. chemii 
organicznej), epoki historycznej, literackiej lub kulturowej (np.: 
średniowiecza, baroku, rokoka)” 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052510325705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910263963005606&offset=0


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


150 __ Metamatematyka  
450 __ Metalogika 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030810229705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910239636805606&sortby=date_d&facet


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026226229705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910246905005606&offset=0




⁰⁴⁸⁵⁷⁶

https://przepisy.bn.org.pl/aneksy#1-forma-dziela 
„Publikacje informacyjne. Publikacje zawierające 
skondensowane informacje, ułożone zwykle w określonym 
porządku (alfabetycznym, chronologicznym itp.) np. 
encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, wykazy, 
bibliografie” 
 
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy#raport-z-badan 
„Raport z badań. Książka lub artykuł naukowy przedstawiający 
wyniki prowadzonych, specjalnie na jego potrzeby, 
eksperymentów oraz pomiarów (w przypadku nauk ścisłych i 
przyrodniczych) lub badań z zakresu nauk społecznych 
(socjologicznych, etnograficznych, testów psychologicznych 
etc).” 

Link do katalogu BN 

https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://przepisy.bn.org.pl/aneksy
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052894813805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9912075754305606&offset=0












Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052542928105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910712653605606&offset=0


150 __ Funkcje analityczne 
450 __ Funkcje holomorficzne 

Abstract. A classical result of Harald Bohr linked the study of convergent 
and bounded Dirichlet series on the right half plane with bounded 
holomorphic functions on the open unit ball of the space c0 of complex null 
sequences. Our aim here is to show that many questions in Dirichlet series 
have very natural solutions when, following Bohr’s idea, we translate these 
to the infinite dimensional setting. Some are new proofs and other new 
results obtained by using that point of view. 
2010 Mathematics Subject Classification. Primary 30B50; Secondary 
46G20. 
Key words and phrases. Dirichlet series, Bohr transform, holomorphic 
function, Banach space 

Abstrakt. Klasyczny wynik Haralda Bohra połączył badanie zbieżnych i 
ograniczonych szeregów Dirichleta na prawej półpłaszczyźnie z 
ograniczonymi funkcjami holomorficznymi na otwartej kuli jednostkowej 
przestrzeni c0 zbieżnych do zera ciągów zespolonych. Naszym celem jest 
pokazanie że wiele zagadnień dotyczących szeregów Dirichleta ma bardzo 
naturalne rozwiązanie gdy, idąc za ideą Bohra, postawimy je w kontekście 
nieskończenie wymiarowym. Przedstawiamy nowe dowody i rezultaty 
uzyskane tą metodą. 
2010 Mathematics Subject Classification. Główne 30B50; drugorzędne 
46G20. 
Słowa kluczowe. Szeregi Dirichleta, przekształcenie Bohra, funkcja 
holomorficzna, przestrzeń Banacha 

30-XX Functions of a complex variable 30-XX Funkcje zmiennej zespolonej 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052542928105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910712653605606&offset=0


Abstrakt: „This is a review article of geometric properties of...” 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991023421079705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910494951805606&offset=0


150 __ Teoria operatorów 
450 __ Operator (matematyka) 

Abstract. This is a review article of geometric properties of 
noncommutative symmetric spaces of measurable operators E(M,τ), 
where M is a semifinite von Neumann algebra with a faithful, 
normal, semifinite trace τ, and E is a symmetric function space. If E ⊂ 
c0 is a symmetric sequence space then the analogous properties in 
the unitary matrix ideals CE are also presented. [...] We present the 
results on (complex) extreme points, Radon-Nikodým property and 
stability in the sense of Krivine-Maurey. We also state some open 
problems. 

Abstrakt. Jest to artykuł przeglądowy dotyczący geometrycznych 
własności nieprzemiennych symetrycznych przestrzeni operatorów 
mierzalnych E(M,τ), gdzie M jest semiskończoną algebrą von 
Neumanna z adekwatnym, normalnym, semiskończonym śladem τ, a 
E jest symetryczną przestrzenią funkcji. Jeśli E ⊂ c0 jest symetryczną 
przestrzenią ciągów to analogiczne własności w ideałach macierzy 
unitarnych CE również są przedstawione. [...] Przedstawiamy wyniki 
dotyczące (zespolonych) punktów ekstremalnych, własności Radona-
Nikodýma i stabilności w sensie Krivine’a-Maurey’a. Przedstawiamy 
też pewne otwarte problemy. 

150 __ Twierdzenie Radona-Nikodyma  
450 __ Własność Radona-Nikodyma 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991023421079705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910494951805606&offset=0


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030879089705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910054903605606&offset=0


Abstract. We show that under the action of fast oscillating-in-
time external forces, there exists a unique time periodic 
solution, and any weak solution to the Navier–Stokes–Voigt 
equations converges to this time periodic flow with 
exponential speed in time. 
2010 Mathematics Subject Classification: 76A10, 93D15, 
35Q35, 93C20. 

Abstrakt. Pokazujemy, że pod wpływem działania szybko 
oscylujących w czasie sił zewnętrznych, istnieje unikatowe 
rozwiązanie okresowe, a każde słabe rozwiązanie równań 
Naviera–Stokesa–Voigta zbiega do tego okresowego przepływu 
z wykładniczą prędkością. 
2010 Mathematics Subject Classification: 76A10, 93D15, 
35Q35, 93C20. 

76-XX Fluid mechanics 76-XX Mechanika płynów 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991030879089705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910054903605606&offset=0


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027782399705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910037658505606&offset=0


Abstract. This paper deals with the problem of universality 
property of logic. At first, this property is analyzed in the 
context of first-order logic. Three senses of the universality 
property are distinguished: universal applicability, topical 
neutrality and validity (truth in all models). All these senses can 
be proved to be justified. The fourth understanding, namely 
the amount of expressive power, is connected with the 
criticism of the first-order thesis: first-order logic is the logic. 
The author concludes that two senses of universality should be 
sharply discriminated and defends the first-order thesis. 

Abstrakt. Przedmiotem artykułu jest problem uniwersalności w 
logice. Własność ta jest analizowana w kontekście logiki 
pierwszego rzędu. Rozważa się trzy różne znaczenia 
uniwersalności: uniwersalna stosowalność, neutralność 
tematyczna i tautologiczność (prawdziwość we wszystkich 
modelach). Można wykazać że wszystkie te znaczenia są 
uzasadnione. Czwarte znaczenie, tzn. wielkość siły ekspresyjnej, 
jest powiązane z krytyką tezy o logice pierwszego rzędu 
(„logika pierwszego rzędu jest logiką po prostu”). Autor stawia 
tezę, że dwa znaczenia uniwersalności powinny być wyraźnie 
rozgraniczane i broni tezy o logice pierwszego rzędu. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027782399705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910037658505606&offset=0


Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052521003005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910135468305606&offset=0


Początek artykułu: „In 1983, Hu and Li defined BCH 
algebras. [...] Recently, Walendziak (2015) introduced 
pseudo-BCH algebras as an extension of BCH algebras” 

Abstract. In this paper we study pseudo-BCH algebras which are 
semilattices or lattices with respect to the natural relations ≤. We 
prove that the class of all pseudo-BCH join-semilattices is a variety 
and show that it is weakly regular, arithmetical at 1, and congruence 
distributive. In addition, we obtain the systems of identities defininig 
pseudo-BCH meet-semilattices and pseudo-BCH lattices. 
Keywords: (pseudo-)BCK/BCI/BCH algebra, pseudo-BCH join (meet)-
semilattice, weakly regular. 
2010 Mathematics Subject Classification: 03G25, 06A12, 06F35. 

Abstrakt. W artykule badane są algebry pseudo-BCH będące 
półkratami lub kratami w odniesieniu do naturalnych relacji ≤. 
Dowodzimy, że klasa wszystkich górnych pseudo-BCH półkrat jest 
rozmaitością i że jest słabo regularna, arytmetyczna w 1 i 
kongruentnie rozdzielna. Ponadto uzyskujemy szereg tożsamości 
definiujących dolne pseudo-BCH  półkraty i pseudo-BCH kraty. 
Słowa kluczowe: (pseudo-)BCK/BCI/BCH algebra, pseudo-BCH 
górna (dolna) półkrata, słabo regularna. 
2010 Mathematics Subject Classification: 03G25, 06A12, 06F35. 

03Gxx Algebraic logic  03Gxx Logika algebraiczna 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052521003005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,9910135468305606&offset=0















