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Plan prezentacji

▪ Deskryptory z zakresu fizyki i 

astronomii

▪ Katalogowanie książek i artykułów

▪ Przykłady opisów bibliograficznych

Kopernik wykładający astronomję w Rzymie 1500 roku / rytował H. 
Redlich w Warszawie ; malował W. Gerson. Źródło: polona.pl
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Deskryptory przedmiotowe: fizyka i astronomia

do końca 2016 
roku

do końca 2017 
roku

do końca 2018 
roku

do końca 2019 
roku

obecnie

561 628 1217 1476
1921 –

wzrost o 242%

JHP BN DBN

Aparat deskryptorowy, zarówno w fizyce i astronomii, jak i innych 
dziedzinach, jest stale rozwijany przez bibliotekarzy dziedzinowych. 

Zakładane są nowe deskryptory i tworzone są powiązania. Nowe 
deskryptory dodawane są na potrzeby bieżącego opracowania lub w 

wyniku dokonywanych przekształceń.
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Deskryptory przedmiotowe: fizyka i astronomia

Można wyróżnić kilkanaście typowych kategorii pojęć z fizyki i astronomii, o które 
poszerzana jest baza Deskryptorów BN.

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.

Deskryptory przedmiotowe: fizyka i astronomia
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.

Deskryptory przedmiotowe: fizyka i astronomia
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.

Deskryptory przedmiotowe: fizyka i astronomia
12



Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.
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Kategorie pojęć w fizyce i astronomii, czyli na co zwracać uwagę przy katalogowaniu:

✓ działy fizyki,
✓ modele teoretyczne, 
✓ układy i obiekty fizyczne,
✓ teorie fizyczne i towarzyszące im formalizmy matematyczne,
✓ twierdzenia, prawa, zasady,
✓ eksperymenty i metody eksperymentalne, aparatura badawcza,
✓ związki chemiczne, materiały,
✓ wzory i równania,
✓ obiekty, narzędzia i metody matematyczne,
✓ wielkości fizyczne,
✓ zjawiska, procesy, oddziaływania, stany fizyczne itp.
✓ ciała niebieskie.

Deskryptory przedmiotowe: fizyka i astronomia
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Deskryptory przedmiotowe

Ciała niebieskie – deskryptor geograficzny czy przedmiotowy?

Deskryptory geograficzne odnoszą się wyłącznie do miejsc na Ziemi. Dla ciał niebieskich, 
które są obiektami pozaziemskimi, tworzy się deskryptory przedmiotowe. 

Deskryptory geograficzne służą do identyfikacji: obiektów i regionów fizjograficznych, gospodarczych,
ekonomicznych, politycznych, etnicznych, historycznych, kulturowych, państw i terytoriów zależnych, jednostek
podziału administracyjnego, miejscowości i części miejscowości.

http://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-
tworzenia-deskryptorow-bn#6-deskryptor-geograficzny
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072 __ |a 3
150 __ |a Teoria BCS
450 __ |a Bardeen-Cooper-Schrieffer theory
450 __ |a BCS (teoria)
450 __ |a BCS theory
450 __ |a Teoria Bardeena–Coopera-Schrieffera
450 __ |a Bardeena–Coopera–Schrieffera, teoria
500 1_ |a Bardeen, John |d (1908-1991)
500 1_ |a Cooper, Leon N. |d (1930- )
550 __ |w g |a Efektywna teoria pola
550 __ |a Fizyka materii skondensowanej
550 __ |a Kondensacja Bosego-Einsteina
550 __ |a Kondensacja fermionów
550 __ |a Nadprzewodnictwo
550 __ |a Przekształcenie Bogoliubowa
550 __ |a Równania Bogolubowa–de Gennesa
550 __ |a Teoria Eliashberga
550 __ |a Teoria Ginzburga-Landaua

akronim jest bardziej rozpowszechniony niż nazwa z
rozwiniętymi nazwiskami twórców teorii

współtwórcy teorii

klasa teorii, do której należy Teoria BCS, jako
pojęcie szersze

jako deskryptory powiązane skojarzeniowo:
dziedzina fizyki, zjawiska opisywane przez teorię
BCS, powiązane równania, podobne teorie
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072 __ |a 3
072 __ |a 15
150 __ |a Mechanika
450 __ |a Mechanika ogólna
550 __ |w g |a Fizyka
550 __ |a ALGOR
550 __ |a Bezwładność
550 __ |a Ciśnienie
550 __ |a Czasoprzestrzeń
550 __ |a Energia mechaniczna
550 __ |a Mechanochemia
550 __ |a Moment obrotowy
550 __ |a Obciążenie (fizyka)
550 __ |a Opór (fizyka)
550 __ |a Prawo powszechnego ciążenia
550 __ |a Problem wielu ciał
550 __ |a Przestrzeń fazowa
550 __ |a Przestrzeń konfiguracyjna (fizyka)
550 __ |a Równania Jeansa
550 __ |a Równania Kirchhoffa (mechanika)
550 __ |a Równania Lagrange'a
550 __ |a Równanie Hamiltona-Jacobiego
550 __ |a Stopnie swobody (fizyka)

bardzo rozbudowana dziedzina; dużo deskryptorów powiązanych
skojarzeniowo i poddziedzin

550 __ |a Studnia potencjału
550 __ |a Szczególna teoria względności
550 __ |a Teoria Kołmogorowa-Arnolda-Mosera
550 __ |a Twierdzenie Noether
550 __ |a Układ korbowy
550 __ |a Układ nieholonomiczny
550 __ |a Układ o zmiennej masie
550 __ |a Układ odniesienia
550 __ |a Więzy (mechanika)
550 __ |a Właściwości mechaniczne
550 __ |a Zderzenia (mechanika)
550 __ |w h |a Dynamika
550 __ |w h |a Kinematyka
550 __ |w h |a Mechanika Hamiltona
550 __ |w h |a Mechanika kwantowa
550 __ |w h |a Mechanika nieba
550 __ |w h |a Mechanika ośrodków ciągłych
550 __ |w h |a Mechanika stosowana
550 __ |w h |a Statyka
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072 __ |a 3
072 __ |a 11
150 __ |a Prawo Darcy'ego
450 __ |a Formuła Darcy'ego
450 __ |a Darcy's formula
450 __ |a Darcy's law
450 __ |a Darcy'ego, prawo
500 1_ |a Darcy, Henry |d (1803-1858)
550 __ |w g |a Prawa fizyki
550 __ |a Hydrodynamika
550 __ |a Hydrogeologia
550 __ |a Materiały porowate
550 __ |a Przepuszczalność (mechanika płynów)
550 __ |a Wody podziemne

prawo Darcy’ego jako jedno z praw fizyki

pozafizyczne zastosowania
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072 __ |a 3
150 __ |a Prawa fizyki
550 __ |w g |a Prawa przyrody
550 __ |a Fizyka
550 __ |a Zasada względności
550 __ |w h |a Druga zasada termodynamiki
550 __ |w h |a Prawa Kirchhoffa (teoria 
obwodów)
550 __ |w h |a Prawa zachowania
550 __ |w h |a Prawo Darcy’ego
550 __ |w h |a Prawo Gaussa
550 __ |w h |a Prawo Hubble’a
550 __ |w h |a Prawo Joule’a-Lenza
550 __ |w h |a Prawo Lamberta-Beera
550 __ |w h |a Prawo powszechnego ciążenia
550 __ |w h |a Prawo van ’t Hoffa (osmoza)
550 __ |w h |a Zakaz Pauliego
550 __ |w h |a Zasada Hamiltona
550 __ |w h |a Zasada nieoznaczoności 
Heisenberga

źródło: Wikipedia

przykłady praw fizyki

deskryptory są zakładane
tylko dla tych terminów,
które mają reprezentację w
katalogu
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072 __ |a 3
150 __ |a Zasada nieoznaczoności Heisenberga
450 __ |a Nieoznaczoność
450 __ |a Zasada Heisenberga
450 __ |a Heisenberga zasada nieoznaczoności
450 __ |a Zasada nieokreśloności
500 1_ |a Heisenberg, Werner |d (1901-1976)
550 __ |w g |a Prawa fizyki
550 __ |a Cząstki elementarne
550 __ |a Fluktuacje kwantowe
550 __ |a Mechanika kwantowa
550 __ |a Stan koherentny
550 __ |a Stan ściśnięty

autor zasady nieoznaczoności

nieoznaczoność to nie jest literalnie to samo co zasada
nieoznaczoności, ale jeśli się pojawia, to prawie zawsze w
postaci zasady nieoznaczoności, dlatego dodano ją jako
odsyłacz całkowity do deskryptora Zasada nieoznaczoności

zjawiska, stany, obiekty, dział fizyki jako skojarzenia
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072 __ |a 3
150 __ |a Optyka kwantowa
450 __ |a Quantum optics
550 __ |w g |a Mechanika kwantowa
550 __ |w g |a Optyka
550 __ |a Efekt Purcella
550 __ |a Model Jaynesa–Cummingsa
550 __ |a Pompowanie optyczne
550 __ |a Stan koherentny
550 __ |a Stan ściśnięty
550 __ |a Sterowanie kwantowe
550 __ |a Szum kwantowy
550 __ |a Zjawisko Honga–Ou–Mandela

Optyka kwantowa to nazwa dziedziny; błędem byłoby
skatalogowanie publikacji o optyce kwantowej
deskryptorami Mechanika kwantowa i Optyka

Optyka kwantowa to poddziedzina zarówno
mechaniki kwantowej, jak i optyki

wersja angielska pojawiła się w publikacji, więc
dodano ją jako formą odrzuconą
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072 __ |a 3
150 __ |a Metoda PIXE
450 __ |a PIXE (metoda)
450 __ |a Particle-induced X-ray emission
450 __ |a Proton-induced X-ray emission
550 __ |w g |a Badania nieniszczące
550 __ |w g |a Fizykochemiczne metody badawcze
550 __ |a Akceleracja cząstek
550 __ |a Promieniowanie rentgenowskie
550 __ |a Protony

formy angielskie jako formy odrzucone

metoda PIXE należy zarówno do fizykochemicznych
metod badawczych, jak i do badań nieniszczących

wykorzystuje się protony, promieniowanie
rentgenowskie, akcelerację cząstek

24



072 __ |a 3
150 __ |a Równanie Diraca
450 __ |a Dirac equation
450 __ |a Diraca, równanie
500 1_ |a Dirac, Paul Adrien Maurice |d (1902-1984)
550 __ |w g |a Równania różniczkowe cząstkowe
550 __ |a Anomalny moment magnetyczny
550 __ |a Mechanika kwantowa
550 __ |a Metoda Diraca-Focka
550 __ |a Oddziaływanie Breita
550 __ |a Paradoks Kleina
550 __ |a Równanie Diraca-Coulomba
550 __ |a Równanie Kleina-Gordona
550 __ |a Stany Wołkowa

pojęcie szersze to klasa równań, do której należy
równanie Diraca

skojarzenie z mechaniką kwantową, bo równanie
Diraca to jej podstawowy obiekt; wśród innych
skojarzeń np. zjawisko, do którego wyjaśnienia
historycznie było użyte to równanie
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072 __ |a 3
150 __ |a Klasyczny oscylator harmoniczny
450 __ |a Classical harmonic oscillator
450 __ |a Oscylator harmoniczny, klasyczny
550 __ |w g |a Oscylator
550 __ |a Kwantowy oscylator harmoniczny
550 __ |a Ruch harmoniczny
550 __ |a Wahadło
550 __ |w h |a Oscylator harmoniczny tłumiony

modelowy, wyidealizowany układ, często
rozpatrywany w fizyce, dlatego zasługuje na
przejęcie go jako deskryptor
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072 __ |a 3
150 __ |a Gwiazdy pulsujące
450 __ |a Gwiazda pulsująca
450 __ |a Gwiazda zmienna pulsująca
450 __ |a Gwiazdy zmienne pulsujące
450 __ |a Pulsating stars
450 __ |a Pulsating variable stars
550 __ |w g |a Gwiazdy zmienne
550 __ |w h |a Cefeidy
550 __ |w h |a Cefeidy typu II
550 __ |w h |a Gwiazdy zmienne typu beta Cephei
550 __ |w h |a Gwiazdy zmienne typu delta Scuti
550 __ |w h |a Gwiazdy zmienne typu Mira Ceti
550 __ |w h |a Gwiazdy zmienne typu RR Lyrae
550 __ |w h |a Gwiazdy zmienne typu ZZ Ceti

gwiazdy pulsujące to podzbiór gwiazd zmiennych

podzbiory gwiazd pulsujących

wyszukiwalne w liczbie mnogiej i w liczbie
pojedynczej
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072 __ |a 3
150 __ |a Mars (planeta)
550 __ |w g |a Planety
550 __ |w g |a Układ Słoneczny
550 __ |a Fobos (księżyc)

deskryptory odnoszące się do ciał niebieskich,
powiązane z terminami szerszymi zarówno
relacją generyczną (rodzajowo-gatunkową), jak i
mereologiczną (całość-część)

072 __ |a 3
150 __ |a Fobos (księżyc)
450 __ |a Phobos (księżyc)
450 __ |a Księżyc Marsa
550 __ |w g |a Księżyce
550 __ |w g |a Układ Słoneczny
550 __ |a Mars (planeta)

dopowiedzenia identyfikujące „planeta” i
„księżyc” pozwalają odróżnić te obiekty od
innych posiadających taką samą nazwę
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072 __ |a 3
150 __ |a Metody i zjawiska nieperturbacyjne w kwantowej teorii pola
450 __ |a Metody nieperturbacyjne kwantowej teorii pola
450 __ |a Nieperturbacyjna kwantowa teoria pola
450 __ |a Nieperturbacyjne aspekty kwantowej teorii pola
450 __ |a Nieperturbacyjne metody kwantowej teorii pola
450 __ |a Non-perturbative quantum field theory
450 __ |a Non-perturbative QFT
550 __ |a Chromodynamika kwantowa
550 __ |a Instantony
550 __ |a Konforemna teoria pola
550 __ |a Korespondencja AdS/CFT
550 __ |a Modele sieciowe (fizyka)
550 __ |a Rozwinięcie iloczynu operatorów (OPE)
550 __ |a Solitony

deskryptor przydatny zwłaszcza do zawężania
wyników wyszukiwania
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072 __ |a 3
150 __ |a Program Apollo
450 __ |a Apollo (program kosmiczny)
450 __ |a Project Apollo
510 2_ |a NASA
550 __ |a Astronautyka
550 __ |a Kolonizacja kosmosu
550 __ |a Księżyc (satelita Ziemi)
550 __ |a Loty kosmiczne
550 __ |a Wyścig kosmiczny
550 __ |w h |a Apollo 11
550 __ |w h |a Apollo 13
550 __ |w h |a Apollo 15

deskryptor korporatywny w relacji skojarzeniowej

przedsięwzięcie naukowe jako deskryptor przedmiotowy
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072 __ |a 3
150 __ |a Porządek i nieporządek (fizyka)
450 __ |a Order and disorder (fizyka)
450 __ |a Nieporządek (fizyka)
550 __ |a Defekt topologiczny
550 __ |a Faza Griffithsa
550 __ |a Fizyka materii skondensowanej
550 __ |a Fizyka statystyczna
550 __ |a Funkcja korelacji (fizyka statystyczna)
550 __ |a Frustracja geometryczna
550 __ |a Łamanie symetrii
550 __ |a Przemiany fazowe
550 __ |a Samoorganizacja
550 __ |a Symetria (fizyka)
550 __ |a Układ nieuporządkowany
550 __ |a Układ wielu cząstek

połączenie dwóch pokrewnych pojęć
spójnikiem "i"
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072 __ |a 3
150 __ |a Potencjał muffin-tin
450 __ |a Potencjał miseczkowy
450 __ |a Przybliżenie muffin-tin
450 __ |a Muffin-tin approximation
450 __ |a Muffin-tin potential
450 __ |a MT potential
550 __ |w g |a Potencjał (fizyka)
550 __ |a Metoda KKR
550 __ |a Potencjał koherentny
550 __ |a Struktura elektronowa

chociaż w kilku miejscach pojawia się określenie
„potencjał miseczkowy”, to wersja angielska jest
bardziej rozpowszechniona wśród użytkowników
języka polskiego
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072 __ |a 3
150 __ |a Oddziaływanie silne
450 __ |a Nuclear strong force
450 __ |a Strong interaction
450 __ |a Strong nuclear force
550 __ |w g |a Oddziaływania (fizyka)
550 __ |a Chromodynamika kwantowa
550 __ |a Dziwność (fizyka cząstek)
550 __ |a Gluony
550 __ |a Hadrony
550 __ |a Klaster (fizyka)
550 __ |a Kwarki
550 __ |a Model Standardowy (fizyka)
550 __ |a Swoboda asymptotyczna
550 __ |a Teoria Reggego
550 __ |w h |a Siły jądrowe

przykład deskryptora opisującego
zjawisko/oddziaływanie
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072 __ |a 3
150 __ |a Model Einsteina (fizyka ciała stałego)
450 __ |a Einstein model (fizyka ciała stałego)
450 __ |a Einsteina, model (fizyka ciała stałego)
500 1_ |a Einstein, Albert |d (1879-1955)
550 __ |a Fizyka ciała stałego
550 __ |a Pojemność cieplna

Einstein miał wkład w wiele dziedzin fizyki, dlatego
dodano dopowiedzenie precyzujące, o jaki konkretnie
model chodzi, mimo że pod dokładnie taką nazwą
funkcjonuje tylko ten

dopuszczalne jest tu tak szczegółowe dopowiedzenie
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072 __ |a 3
150 __ |a Metoda KKR
450 __ |a KKR method
450 __ |a KKR (metoda)
450 __ |a Korringa-Kohn-Rostoker method
450 __ |a Metoda Korringi-Kohna-Rostokera
450 __ |a Korringi-Kohna-Rostokera, metoda
550 __ |a Fizyka ciała stałego
550 __ |a Potencjał koherentny
550 __ |a Potencjał muffin-tin
550 __ |a Struktura elektronowa

akronim jest bardziej rozpowszechniony niż nazwa
zawierająca nazwiska twórców w pełnej formie
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072 __ |a 3
150 __ |a Spontaniczne łamanie symetrii
450 __ |a SSB
450 __ |a Spontaneous symmetry breaking
450 __ |a Spontaniczne złamanie symetrii
550 __ |w g |a Łamanie symetrii
550 __ |a Ferromagnetyki
550 __ |a Mechanizm Higgsa
550 __ |a Model Standardowy (fizyka)
550 __ |a Oddziaływanie elektrosłabe
550 __ |a Pole Higgsa
550 __ |a Twierdzenie Goldstone’a

zakorzeniony w fizyce związek wielowyrazowy

odpowiednik angielskojęzyczny i akronim
ułatwiają dotarcie do tego deskryptora

pojęcia powiązane kojarzeniowo oddają
wielokontekstowość deskryptora

36



072 __ |a 3
150 __ |a Metryka Schwarzschilda
450 __ |a Czarna dziura Schwarzschilda
450 __ |a Czasoprzestrzeń Schwarzschilda
450 __ |a Rozwiązanie Schwarzschilda
450 __ |a Schwarzschild black hole
450 __ |a Schwarzschild metric
450 __ |a Schwarzschilda, metryka
500 1_ |a Schwarzschild, Karl |d (1873-1916)
550 __ |w g |a Czarne dziury
550 __ |w g |a Czasoprzestrzeń sferycznie symetryczna
550 __ |w g |a Czasoprzestrzeń statyczna
550 __ |w g |a Metryka (matematyka)
550 __ |a Ogólna teoria względności
550 __ |a Równania Einsteina

metryka będąca jednym z rozwiązań równań
pola Einsteina

metryka Schwarzschilda de facto odnosi się głównie do
pewnego typu czarnych dziur; mimo że czarna dziura to
nie ten sam byt co opisująca ją metryka, to
zdecydowano się nie tworzyć kolejnych deskryptorów o
bardzo zbliżonych znaczeniach

na to, do jakiej większej
grupy bytów należy
Metryka Schwarzschilda,
można patrzeć z różnych
perspektyw
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043 __ |a PL
100 1_ |a Żukowski, Marek |c (fizyk)
370 __ |c Polska
370 __ |f Gdańsk (woj. pomorskie)
372 __ |a Fizyka teoretyczna
372 __ |a Komputery kwantowe
372 __ |a Mechanika kwantowa
372 __ |a Optyka kwantowa
372 __ |a Splątanie kwantowe
373 __ |a Instytut Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki (Uniwersytet Gdański)
374 __ |a Fizycy
374 __ |a Pracownicy naukowi
375 __ |a 1 |2 iso5218 
377 __ |a pol |a eng
400 1_ |a Żukowski, M.

370 – miejsca powiązane
372 – obszar działalności
373 – afiliacja
374 – zajęcie/zawód
375 – płeć
377 – język związany z deskryptorem

kod obszaru geograficznego

zapis z inicjałem imienia
pojawił się w publikacji

Deskryptory osobowe
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043 __ |a PL
110 2_ |a Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego (Uniwersytet Jagielloński)
368 __ |a Instytuty naukowe
370 __ |c Polska
370 __ |e Kraków (woj. małopolskie)
372 __ |a Fizyka
377 __ |a pol
410 2_ |a Jagellonian University. |b M. Smoluchowski Institute of Physics
410 2_ |a Uniwersytet Jagielloński. |b Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
410 2_ |a Uniwersytet Jagielloński. |b Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. |b 
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego
510 2_ |w a |a Instytut Fizyki (Uniwersytet Jagielloński) 
510 2_ |w g |a Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński)
510 2_ |w h |a Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań (Uniwersytet Jagielloński)
510 2_ |w h |a Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej (Uniwersytet Jagielloński)
510 2_ |w h |a Zakład Fizyki Medycznej (Uniwersytet Jagielloński)
510 2_ |w h |a Zakład Teorii Względności i Astrofizyki (Uniwersytet Jagielloński)

410 - inne warianty zapisu
368 – wyrażenie typu działalności
370 – miejsca powiązane
372 – obszar działalności
377 – język związany z deskryptorem

kod obszaru geograficznego

poprzednia nazwa
oraz jednostka
nadrzędna i jednostki
podrzędne

Deskryptory korporatywne
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Dodatkowe narzędzie: deskryptor ujęciowy, który oddziela temat publikacji od jego 
ujęcia/aspektu, wyraża punkt widzenia, z którego rozpatrywane jest zagadnienie, 
uszczegóławia i stanowi dodatkowy punkt dostępu dla użytkownika.

Dzięki deskryptorom ujęciowym można np. zawrzeć w opisie bibliograficznym publikacji 
z dziedziny fizyki informację o tym, czy autor opisywał temat z perspektywy czysto 
fizycznej, czy podkreślił aspekt matematyczny, czy może skupił się na zastosowaniach w 
technice.

Deskryptory ujęciowe
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Miejsca, z których można czerpać informacje na temat treści publikacji:
✓ tytuł,
✓ spis treści,
✓ streszczenie,
✓ słowa kluczowe,
✓ wstęp,
✓ cele,
✓ wnioski, 
✓ podsumowanie,
✓ źródła zewnętrzne, np. internetowe, literatura specjalistyczna.

Katalogowanie książek i artykułów
41



Szczegółowość opisu przedmiotowego = szczegółowość katalogowanej publikacji. 
Deskryptory powinny jak najprecyzyjniej oddawać, o czym jest publikacja.

Nie zawsze można dokładnie odzwierciedlić temat publikacji za pomocą deskryptorów. 
Używa się wtedy deskryptorów wyrażających pokrewne terminy.

Czasami trzeba użyć pojęcia ogólniejszego. W astronomii taka sytuacja zachodzi 
najczęściej wtedy, gdy publikacja mówi o konkretnym ciele niebieskim o słabo 
wyszukiwalnej nazwie katalogowej.

Katalogowanie książek i artykułów
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Kolejność działania: 
Jakich deskryptorów należy użyć?

Czy te deskryptory znajdują się w bazie?
(szukanie różnych form, wariantów, liczby pojedynczej/mnogiej, określeń bliskoznacznych)

Czy należy utworzyć taki deskryptor? 
Może użyć pojęcia szerszego albo bliskoznacznego?

NIE

Katalogowanie książek i artykułów
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Częsta praktyka w literaturze fizycznej to dokonywanie przez autora modyfikacji (czasami 
małej) danej metody czy modelu i używanie ich pod nadaną przez siebie, nową nazwą.
Trzeba wtedy ocenić:
✓ czy ta zmiana rzeczywiście wnosi nową jakość w stosunku do lepiej znanego terminu,
✓ czy taki termin zadomowił się w języku nauki – być może powstał na potrzeby tej 

konkretnej publikacji i jest używany tylko przez jej autora/autorów, a w środowisku 
naukowym nie jest rozpowszechniony albo funkcjonuje pod inną nazwą.

Katalogowanie książek i artykułów
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Przykłady opisów bibliograficznych
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046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 7.
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizyka (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Fizyka i astronomia

Fizyka 7 : zeszyt ćwiczeń dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Edyta Kosior, 
Małgorzata Wysocka-Kunisz ; [redakcja merytoryczna Agnieszka Pawlusek, 
Małgorzata Wysocka-Kunisz, Urszula Wrońska].

publikacja dla szkoły podstawowej;
poziom nauczania wyrażony w polach
385

Fizyka (przedmiot szkolny) – deskryptor stosowany w
opisie publikacji dydaktycznych do poziomu szkoły
średniej włącznie

przeznaczone dla szkoły podstawowej, więc dwa ujęcia:
(1) przedmiot
(2) Edukacja i pedagogika

Link do katalogu BN
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https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052749008105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Fizyka%207%20:%20zeszyt%20%C4%87wicze%C5%84%20dla%20klasy%20si%C3%B3dmej%20szko%C5%82y%20podstawowej%20%2F%20Edyta%20Kosior,%20Ma%C5%82gorzata%20Wysocka-Kunisz%20;%20%5Bredakcja%20merytoryczna%20Agnieszka%20Pawlusek,%20Ma%C5%82gorzata%20Wysocka-Kunisz,%20Urszula%20Wro%C5%84ska%5D.&offset=0


046 __ |k 2016
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Gimnazja
385 __ |m Poziom nauczania |a Licea
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizyka (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Tablice i wzory |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Fizyka i astronomia

Tablice fizyczne z astronomią : przejrzysty układ, niezastąpione na lekcji i w domu, 
zgodne z potrzebami uczniów / [autor: Alicja Nawrot ; redakcja merytoryczna: 
Grzegorz Dzioba].

szkoły, dla jakich przeznaczona
jest ta książka

pomoc dydaktyczna w formie tablic

Link do katalogu BN
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https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052741478405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Tablice%20fizyczne%20z%20astronomi%C4%85%20:%20przejrzysty%20uk%C5%82ad,%20niezast%C4%85pione%20na%20lekcji%20i%20w%20domu,%20zgodne%20z%20potrzebami%20uczni%C3%B3w%20%2F%20%5Bautor:%20Alicja%20Nawrot%20;%20redakcja%20merytoryczna:%20Grzegorz%20Dzioba%5D.&offset=0


046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizyka |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia laboratoryjne |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki / Tadeusz Kaczor, Stanisław Nowak, Kazimierz 
Hibner.

opisy ćwiczeń do wykonania w studenckim laboratorium

przekrój przez różne działy fizyki, żaden nie jest
wyróżniony → ogólny deskryptor Fizyka – poziom
akademicki, więc bez dopowiedzenia (przedmiot szkolny)

bez ujęcia Edukacja i pedagogika, którego używa się przy
publikacjach dydaktycznych do poziomu szkół średnich
włącznie

Link do katalogu BN
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https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991025968469705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,%C4%86wiczenia%20laboratoryjne%20z%20fizyki%20%2F%20Tadeusz%20Kaczor,%20Stanis%C5%82aw%20Nowak,%20Kazimierz%20Hibner.&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,35719621067816725&offset=0


046 __ |k 2002
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Gazy |2 DBN
650 _7 |a Obieg termodynamiczny |2 DBN
650 _7 |a Przemiany gazowe  |2 DBN
650 _7 |a Termodynamika |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Inżynieria i technika

Termodynamika : repetytorium / Robert Smusz, Joanna Wilk, Franciszek Wolańczyk.

podtytuł: repetytorium, a więc 655 Kompendia i repetytoria?
Tutaj rozdziały nie mają postaci „pigułek” z najważniejszymi
informacjami – są wystarczająco rozwinięte, by uznać książkę za
podręcznik

autorzy nie omawiają przekrojowo całej termodynamiki –
skupiają się na gazach, przemianach gazowych i obiegach
termodynamicznych

dwa ujęcia, bo z jednej strony sporo teoretycznych, czysto
fizycznych podstaw, a z drugiej – część materiału przedstawiona w
sposób właściwy dla studiów technicznych, dla których
przeznaczony jest podręcznik

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#kompendia-i-repetytoria

Link do katalogu BN
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https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991012020219705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Termodynamika%20:%20repetytorium%20%2F%20Robert%20Smusz,%20Joanna%20Wilk,%20Franciszek%20Wola%C5%84czyk.&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,29943004559553960&offset=0


046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Czasoprzestrzeń |2 DBN
650 _7 |a Szczególna teoria względności |2 DBN
650 _7 |a Tensory |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Szczególna teoria względności : notatki z wykładu / Leszek M. Sokołowski ; w 
pracach nad powstaniem skryptu uczestniczyli Adam Cieślik, Mateusz Kmieć, 
Tomasz Kopeć, Mikołaj Pietrzyński, Karolina Piotrowska.

w skrypcie dużo uwagi poświęcono
naturze czasoprzestrzeni i aparatowi
matematycznemu STW (rachunkowi
tensorowemu)

deskryptor Teoria względności byłby zbyt ogólny

Link do katalogu BN
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https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052570366205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Szczeg%C3%B3lna%20teoria%20wzgl%C4%99dno%C5%9Bci%20:%20notatki%20z%20wyk%C5%82adu%20%2F%20Leszek%20M.%20Soko%C5%82owski%20;%20w%20pracach%20nad%20powstaniem%20skryptu%20uczestniczyli%20Adam%20Cie%C5%9Blik,%20Mateusz%20Kmie%C4%87,%20Tomasz%20Kope%C4%87,%20Miko%C5%82aj%20Pietrzy%C5%84ski,%20Karolina%20Piotrowska.&offset=0


046 __ |k 2014
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a ANSYS (program komputerowy) |2 DBN
650 _7 |a Mechanika ciała stałego |2 DBN
650 _7 |a Modele matematyczne |2 DBN
650 _7 |a Symulacja |2 DBN
650 _7 |a Wymiana ciepła |2 DBN
655 _7 |a Materiały pomocnicze |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Informatyka i technologie informacyjne
658 __ |a Inżynieria i technika

Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i 
przepływów ciepła w programie ANSYS Workbench / Andrzej Skrzat.

niespójne nazewnictwo w literaturze:
przepływ/przewodnictwo/przekazywanie?
Wymiana ciepła najlepiej zbiorczo określa
wszystkie sposoby przekazywania ciepła

Mechanika ciała stałego to na tyle utrwalony związek
wyrazowy, że warto było stworzyć taki deskryptor,
zamiast użyć Mechaniki i Ciała stałego

informacja o wykorzystywanym
oprogramowaniu jest ważna

istota tej publikacji to zastosowanie
komputerowych metod symulacyjnych
do zagadnień fizyczno-technicznychLink do katalogu BN
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https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052511992705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Modelowanie%20liniowych%20i%20nieliniowych%20problem%C3%B3w%20mechaniki%20cia%C5%82a%20sta%C5%82ego%20i%20przep%C5%82yw%C3%B3w%20ciep%C5%82a%20w%20programie%20ANSYS%20Workbench%20%2F%20Andrzej%20Skrzat.&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,35562819383757051&offset=0


045 2_ |b d1915 |b d2017
046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Einstein, Albert |d (1879-1955)
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Astronomia |2 DBN
650 _7 |a Czasoprzestrzeń |2 DBN
650 _7 |a Fale grawitacyjne |2 DBN
650 _7 |a LIGO (projekt badawczy) |2 DBN
650 _7 |a Teoria względności |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Historia

Zmarszczki czasoprzestrzeni : Einstein, fale grawitacyjne i przyszłość astronomii / 
Govert Schilling ; przełożyli Bogumił Bieniok i Ewa L. Łokas.

istotny wątek historyczny
związany z Albertem Einsteinem i
z badaniami nad falami
grawitacyjnymi

główne tematy to fale grawitacyjne i projekt
badawczy LIGO, ale ogólnym faktom nt. astronomii,
teorii względności i czasoprzestrzeni też
poświęcono sporo uwagi

książka jest dość wyczerpująca, ale deskryptor
Monografia jest zarezerwowany tylko dla publikacji
naukowych

Link do katalogu BN
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https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024341229705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=MyInstitution1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=BN&query=any,contains,Zmarszczki%20czasoprzestrzeni%20:%20Einstein,%20fale%20grawitacyjne%20i%20przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20astronomii%20%2F%20Govert%20Schilling%20;%20prze%C5%82o%C5%BCyli%20Bogumi%C5%82%20Bieniok%20i%20Ewa%20L.%20%C5%81okas.&offset=0


046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Czarne dziury |2 DBN
650 _7 |a Teoria względności |2 DBN
650 _7 |a Termodynamika |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Czarne dziury bez tajemnic / Steven S. Gubser i Frans Pretorius ; przełożyli Bogumił 
Bieniok i Ewa L. Łokas.

tytuły pierwszych rozdziałów

w dalszych rozdziałach dominuje temat
termodynamiki czarnych dziur

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Algorytmy kwantowe |2 DBN
650 _7 |a Informacja kwantowa |2 DBN
650 _7 |a Komputery kwantowe |2 DBN
650 _7 |a Mechanika kwantowa |2 DBN
650 _7 |a Teoria obliczeń |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Informatyka i technologie informacyjne

Obliczenia kwantowe dla każdego / Chris Bernhardt ; przekład Tomasz 
Lewandowski.

zaawansowane zagadnienie, ale w tytule: „dla
każdego”; informacja od wydawcy: „zrozumiały
dla każdego, kto jest zaznajomiony z
matematyką na poziomie liceum” – zatem to
publikacja popularnonaukowa, a nie
podręcznik

„quantum computing” przetłumaczono jako
„obliczenia kwantowe”, ale to, o czym jest książka,
lepiej oddają powszechniejsze w języku polskim
terminy: Informacja kwantowa, Komputery
kwantowe, Algorytmy kwantowe, uzupełnione
matematycznym deskryptorem Teoria obliczeń

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Atom |2 DBN
650 _7 |a Cząstki elementarne |2 DBN
650 _7 |a Grawitacja |2 DBN
650 _7 |a Kwantowa teoria pola |2 DBN
650 _7 |a Masa (wielkość fizyczna) |2 DBN
650 _7 |a Teoria względności |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Masa : od greckich atomów do pól kwantowych / Jim Baggott ; przełożyli Urszula i 
Mariusz Seweryńscy.

zwykle pojedyncze wielkości fizyczne odgrywają
poboczną rolę, tutaj wszystko kręci się wokół masy

uzupełnienie deskryptorami opisującymi, w jakim
kontekście autor omawia masę

tytuł wskazuje na bardzo szeroki zakres;
trzeba przejrzeć treść, żeby ocenić, co wybija
się na pierwszy plan – atomy, masywność
cząstek elementarnych, związek masy z
grawitacją, masa w kwantowej teorii pola i
teorii względności

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2015
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Kwantowa grawitacja |2 DBN
650 _7 |a Nielokalność |2 DBN
650 _7 |a Splątanie kwantowe |2 DBN
650 _7 |a Teoria względności |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Upiorne działanie na odległość i jego wpływ na czarne dziury, Wielki Wybuch i 
teorię wszystkiego / George Musser ; tłumaczenie Łukasz Lamża.

tajemniczo brzmiące wyrażenie w tytule – „upiorne
działanie na odległość” – które warto wyszukać w
Internecie właśnie w tej formie, bo to rozpowszechniona
w mediach popularnonaukowych nazwa splątania
kwantowego;
trudność: słowo „splątanie” nie jest wyeksponowane,
nie pojawia się w spisie treści ani we wstępie, a jest
bardzo ważne dla treści

wstęp i kilka rozdziałów → dużo uwagi poświęcono
pojęciu nielokalności

myląca dalsza część tytułu, bo Wielki Wybuch i Czarne
dziury to nie są tu główne tematy, ale teoria wszystkiego
(= Kwantowa grawitacja) i Teoria względności już tak

Link do katalogu BN
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150 __ |a Splątanie kwantowe
450 __ |a Entanglement (fizyka)
450 __ |a Quantum entanglement
450 __ |a Upiorne działanie na odległość
450 __ |a Upiorne oddziaływanie na odległość
550 __ |a Entropia splątania
550 __ |a Informacja kwantowa
550 __ |a Komputery kwantowe
550 __ |a Korelacja kwantowa
550 __ |a Kubit
550 __ |a Mechanika kwantowa 
550 __ |a Nielokalność (fizyka)
550 __ |a Paradoks EPR
550 __ |a Stany Bella
550 __ |a Teleportacja kwantowa
550 __ |a Twierdzenie Bella

dodanie w funkcji odsyłacza całkowitego także
popularnych wariantów nazwy stosowanych w
mediach i publikacjach popularnonaukowych
stanowi ułatwienie dla czytelników i
bibliotekarzy
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046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Interpretacje mechaniki kwantowej |2 DBN
650 _7 |a Mechanika kwantowa |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Sześć niemożliwych rzeczy : kwanty ukojenia i tajemnica subatomowego świata / 
John Gribbin ; przełożyli Urszula i Mariusz Seweryńscy.

Interpretacje mechaniki kwantowej to bardzo rozbudowany temat,
wymagający osobnego deskryptora

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
385 __ |m Grupa wiekowa |a Dzieci
385 __ |m Grupa wiekowa |a Młodzież
385 __ |m Grupa wiekowa |a 9-13 lat
385 __ |m Grupa wiekowa |a 14-17 lat
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Astronomia |2 DBN
650 _7 |a Gwiazdozbiór |2 DBN
650 _7 |a Gwiazdy |2 DBN
650 _7 |a Układ Słoneczny |2 DBN
650 _7 |a Wszechświat |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Fizyka i astronomia

Co widzimy w gwiazdach : ilustrowany przewodnik po nocnym niebie / Kelsey Oseid
; przełożyła Magdalena Korobkiewicz ; konsultacja naukowa Karolina Bąkowska.

forma przedstawienia materiału, oprawa
graficzna, stosunek ilości materiału
ilustracyjnego do ilości tekstu – to wskazuje, że
to publikacja popularnonaukowa dla młodszych
czytelników

bardzo prosty opis, typowy dla takich publikacji;
książka omawia różne grupy obiektów
astronomicznych, które należy postarać się
precyzyjnie ująć kilkoma deskryptorami

książka służy do uczenia się przez dzieci i
młodzież, wspomaga ich rozwój

Link do katalogu BN
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045 2_ |b d1946 |b d2009
046 __ |k 1960
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 1901-2000 |2 DBN
388 1_ |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Biologia molekularna |2 DBN
650 _7 |a Fizyka molekularna |2 DBN
650 _7 |a Informacja |2 DBN
650 _7 |a Komputery |2 DBN
650 _7 |a Maszyny molekularne |2 DBN
650 _7 |a Nanotechnologia |2 DBN
655 _7 |a Wykład |2 DBN
658 __ |a Biologia
658 __ |a Fizyka i astronomia

Tam w głębi jest mnóstwo miejsca : zaproszenie do wkroczenia w nowy obszar fizyki / Richard 
P. Feynman ; przekład Genowefa Ślósarek ; komentarze Michał Banaszak, Michał Kurzyński, 
Genowefa Ślósarek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

str. 10: „Zapis wykładu Feynmana”

Feynman porusza dużo wątków – trzeba przejrzeć
treść całego wykładu i komentarze

dużo ogólnych faktów o Informacji,
Komputerach; komentarze podkreślają temat
Maszyn molekularnych

aspekt biologiczny jest bardzo
wyraźny

rozdział 1: wykład Feynmana jako
zarodek nowej dziedziny –
nanotechnologii

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fale radiowe |2 DBN
650 _7 |a Kalorymetria |2 DBN
650 _7 |a Nadprzewodniki |2 DBN
650 _7 |a Niob |2 DBN
650 _7 |a Symulacja |2 DBN
655 _7 |a Praca magisterska |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Inżynieria i technika

Optimizing a calorimetry chamber for the RF characterization of superconductors / 
Sebastian Keckert.

spis treści: etapy projektowania i konstruowania,
pomiary → Raport z badań

już z tytułu wiadomo, że badano metodę –
kalorymetrię – pod kątem testowania
nadprzewodników przy pomocy fal radiowych

materiał, z którego wykonano komorę
kalorymetryczną, to też istotna informacja,
poprzez którą użytkownik może przeszukiwać
bazę

brak informacji o tym, kiedy wykonywano badania – w fizyce chronologia treści
w większości wypadków jest nieokreślona

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizyka jądrowa |2 DBN
650 _7 |a Karotaż |2 DBN
650 _7 |a Modele matematyczne |2 DBN
650 _7 |a Neutrony |2 DBN
650 _7 |a Pomiary |2 DBN
650 _7 |a Symulacja |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
655 _7 |a Rozprawa habilitacyjna |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Geografia i nauki o Ziemi
658 __ |a Informatyka i technologie informacyjne

Zastosowanie modelowania i symulacji komputerowych do rozwoju metod 
pomiarowych jądrowej geofizyki otworowej wykorzystujących 
profilowania neutronowe : rozprawa habilitacyjna / Urszula Wiącek ; Instytut Fizyki 
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

rozprawa z pogranicza fizyki i nauk o Ziemi,
wykorzystująca w dużym stopniu metody
komputerowe

„Zastosowanie modelowania i symulacji”

po dokładniejszej analizie: deskryptor Karotaż
najlepiej wyraża temat publikacji i jest na
odpowiednim poziomie szczegółowości

aspekt fizyczny: Fizyka jądrowa + Neutrony

mowa o metodach pomiarowych jako takich,
więc deskryptor Pomiary jest adekwatny

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Bozony Higgsa |2 DBN
650 _7 |a CMS (eksperyment) |2 DBN
650 _7 |a Rozpady cząstek |2 DBN
650 _7 |a Taony |2 DBN
650 _7 |a Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
655 _7 |a Rozprawa habilitacyjna |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Od rekonstrukcji leptonu τ do obserwacji rozpadów bozonu Higgsa na pary ττ w 
eksperymencie CMS przy LHC : rozprawa habilitacyjna / Michał Bluj.

publikacje nt. cząstek elementarnych:
(1) jakie cząstki badano?
(2) jaki rodzaj ich oddziaływania albo aspekt ich zachowania

został omówiony?

eksperyment odbywał się przy LHC

ze wstępu: ‚próba całościowego ujęcia metod
doświadczalnych zastosowanych w eksperymencie CMS przy
zderzaczu LHC…’ →Monografia

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Chromodynamika kwantowa |2 DBN
650 _7 |a Plazma kwarkowo-gluonowa |2 DBN
650 _7 |a Rozpraszanie cząstek |2 DBN
650 _7 |a Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
655 _7 |a Rozprawa habilitacyjna |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Study of the quark-gluon plasma with hard probes at the LHC : habilitation thesis / 
Jacek Otwinowski ; The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics. Polish
Academy of Sciences.

tytuł wskazuje na kwarki i gluony, ale znaczenie
wyrażenia plazma kwarkowo-gluonowa nie jest
sumą znaczeń jego składowych

słowo „collisions” przewija się w spisie treści
→ Rozpraszanie cząstek

teoretyczne rozważania na gruncie
chromodynamiki kwantowej – teorii opisującej
gluony i kwarki – to ważny element treści

Wielki Zderzacz Hadronów jest powszechnie znany również pod
nazwą LHC, dlatego zastosowano akronim jako dopowiedzenie
uzupełniające

http://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-
deskryptorow-bn#85-akronimy

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2015
380 __ |a E-booki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Kropki kwantowe|2 DBN
650 _7 |a Nadprzewodnictwo|2 DBN
650 _7 |a Para Coopera|2 DBN
650 _7 |a Splątanie kwantowe|2 DBN
650 _7 |a Tunelowanie Josephsona|2 DBN
655 _7 |a Monografia|2 DBN
655 _7 |a Rozprawa doktorska |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Rozdzielanie i detekcja kwantowego splątania par Coopera : rozprawa doktorska / 
mgr inż. Damian Tomaszewski ; promotor: prof. dr hab. Jan Martinek ; Instytut 
Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk.

główny temat, wynikający wprost z tytułu

nadprzewodnictwo, kropki kwantowe i zjawisko
tunelowania Josephsona to ważne uzupełnienie –
bez tych elementów opis nie byłby kompletny

we wstępie pojawia się informacja o badaniach, ale praca jest
rozbudowaną analizą teoretyczną zagadnienia; jest całościowa i
wyczerpująca, dlatego zakwalifikowano ją do monografii

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2016
380 __ |a E-booki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Celuloza |2 DBN
650 _7 |a Fizykochemiczne metody badawcze |2 DBN
650 _7 |a Polimery |2 DBN
650 _7 |a Przewodnictwo protonowe |2 DBN
650 _7 |a Wiązanie chemiczne |2 DBN
650 _7 |a Właściwości fizyczne |2 DBN
650 _7 |a Związki heterocykliczne |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań|2 DBN
655 _7 |a Rozprawa doktorska |2 DBN
658 __ |a Chemia
658 __ |a Fizyka i astronomia

Otrzymywanie i własności polimerowych przewodników protonowych zbudowanych z 
mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej molekułami heterocyklicznymi : rozprawa 
doktorska / Iga Jankowska ; praca doktorska wykonana w Środowiskowym Laboratorium 
Badań Radiospektroskopowych pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Tritt-Goc ; promotor 
pomocniczy: dr Adam Rachocki.

w badaniach użyto wielu różnych metod doświadczalnych – nie było sensu
wymieniać ich wszystkich, dlatego użytego zbiorczego deskryptora
Fizykochemiczne metody badawcze

główny obiekt badań: polimerowe przewodniki
protonowe – najlepiej było to oddać deskryptorami:
Polimery + Przewodnictwo protonowe

opis mikrokrystalicznej celulozy funkcjonalizowanej
molekułami heterocyklicznymi rozłożono na dwa
deskryptory: Celuloza + Związki heterocykliczne

Link do katalogu BN
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praca z pogranicza chemii i fizyki, zawierająca metody
i zagadnienia z obszaru obu tych dziedziń
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Mechanika ośrodków ciągłych |2 DBN
650 _7 |a Naprężenia i odkształcenia |2 DBN
650 _7 |a Plastyczność |2 DBN
650 _7 |a Sprężystość |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Inżynieria i technika

Wybrane zagadnienia teorii sprężystości i plastyczności / Tadeusz Chmielewski, 
Szymon Imiełowski.

we wstępie na str. 8 informacja, że to podręcznik
akademicki; widać to również po sposobie prezentacji
materiału, ale publikacja ma też wartość naukową

spis treści: Mechanika ośrodków ciągłych oraz
Naprężenia i odkształcenia wysuwają się na
pierwszy plan

ujęcia w publikacjach dydaktycznych dla politechnik:
(1) podstawy fizyczne, dużo rozważań teoretycznych, rozbudowany
aparat matematyczny⇒ 658 Fizyka i astronomia
(2) zastosowania, aspekty praktyczne, techniczne ⇒ 658 Inżynieria i
technika
(1) + (2)⇒ 658 Fizyka i astronomia + Inżynieria i technika

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Kosmologia |2 DBN
650 _7 |a Metodologia |2 DBN
650 _7 |a Model Lambda-CDM |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Filozofia i etyka
658 __ |a Fizyka i astronomia

Standardowy model kosmologiczny : studium metodologiczne / Paweł Tambor ; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

standardowy model kosmologiczny = model
ΛCDM
(nie mylić z Modelem Standardowym w fizyce
cząstek)

w rekordzie wzorcowym:
150 |a Model Lambda-CDM
…
450 |a Standard cosmological model
450 |a Standardowy model kosmologiczny

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Naskórkowość (elektromagnetyzm) |2 DBN
650 _7 |a Pole elektromagnetyczne |2 DBN
650 _7 |a Symulacja |2 DBN
650 _7 |a Temperatura |2 DBN
650 _7 |a Tory wielkoprądowe |2 DBN
650 _7 |a Zjawisko zbliżenia |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Inżynieria i technika

Analiza sprzężonych pól elektromagnetycznego i temperaturowego w 
jednobiegunowych torach wielkoprądowych / Tomasz Szczegielniak.

dużo informacji w tytule: pole elektromagnetyczne, pole
temperaturowe, jednobiegunowe tory wielkoprądowe

deskryptor Temperatura uznano za
bardziej przydatne przy wyszukiwaniu niż
Pole temperatury

atrybut „jednobiegunowe” nie wnosi na tyle dużo,
żeby tworzyć deskryptor Jednobiegunowe tory
wielkoprądowe

badanie wpływu czegoś na coś → Raport z
badań

spis treści: dużo miejsca zajmują zjawiska
zbliżenia i naskórkowości

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Akustyka |2 DBN
650 _7 |a Pomiary |2 DBN
650 _7 |a Wyładowanie elektrostatyczne |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Inżynieria i technika

Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych / Łukasz 
Orzech.

główny element treści to wyniki badań
przeprowadzonych przez autora

Akustyka dobrze ujmuje całokształt
metod zawartych w książce i wydaje się
bardziej przydatna w wyszukiwaniu przez
użytkowników

deskryptora Pomiary nie dodaje się
automatycznie przy każdym raporcie z badań –
raport z badań w niektórych dziedzinach to z
definicji wyniki pomiarów; tutaj ten deskryptor
jest uzasadniony, bo występuje dyskusja nt.
metod pomiarowych jako takich

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Budowa wewnętrzna substancji |2 DBN
650 _7 |a Krystalografia rentgenowska |2 DBN
650 _7 |a Materia miękka |2 DBN
650 _7 |a Modele matematyczne |2 DBN
650 _7 |a Pochodne benzenu |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

X-ray structural analysis of soft materials / Henryk Drozdowski.

na potrzeby tej publikacji konieczne było utworzenie
deskryptora Materia miękka – taki termin
funkcjonuje w fizyce materii skondensowanej,
dlatego przejęcie go jako deskryptor było wskazane

„X-ray structural analysis” odnosi się do
określonej metody badawczej

deskryptor Budowa wewnętrzna substancji
dobrze sprawdza się w opisie publikacji
omawiających różne aspekty wewnętrznej
struktury materiałów

Link do katalogu BN
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po dokładniejszym zapoznaniu się z treścią książki
uznano, że warto w opisie dać wyraz temu, jakie
materiały wysuwają się na pierwszy plan – zamiast
wymieniać wszystkie, zbiorczo wyrażono je
deskryptorem Pochodne benzenu
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Analiza numeryczna |2 DBN
650 _7 |a Mechanika płynów |2 DBN
650 _7 |a Modele matematyczne |2 DBN
650 _7 |a Obwód elektryczny |2 DBN
650 _7 |a Równania różniczkowo-algebraiczne |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Matematyka

Applied differential-algebraic equations / Wieslaw Marszalek ; Opole University of 
Technology.

Równania różniczkowo-algebraiczne lepsze niż
Równania różniczkowe + Równania algebraiczne

wyraźny rys matematyczny – nie tylko zastosowania w fizyce,
ale też czysto matematyczny opis metod

dużą część poświęcono perspektywie numerycznej
– to ważna informacja o tej książce

dwa obszary zastosowań w fizyce:
(1) mechanika płynów,
(2) opis obwodów elektrycznych

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Dyfuzja |2 DBN
650 _7 |a Entropia |2 DBN
650 _7 |a Materiały wielofazowe |2 DBN
650 _7 |a Modele matematyczne |2 DBN
650 _7 |a Równowaga fazowa |2 DBN
650 _7 |a Stopy (materiałoznawstwo) |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Chemia
658 __ |a Fizyka i astronomia

Ścieżka dyfuzji w trójskładnikowych układach równowagi fazowej / Bartłomiej 
Wierzba.

dwie informacje już z tytułu: Dyfuzja + Równowaga
fazowa

wiele modeli matematycznych dyfuzji – nie
wymienia się ich; zbiorczo: Modele matematyczne

dość obszerny rozdział o Entropii

ze streszczenia i spisu treści: badano głównie stopy
wielofazowe → Stopy (materiałoznawstwo) +
Materiały wielofazowe

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Grupa renormalizacji |2 DBN
650 _7 |a Model Isinga |2 DBN
650 _7 |a Model XY |2 DBN
650 _7 |a Przemiany fazowe |2 DBN
650 _7 |a Skalarna teoria pola |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Wstęp do teoriopolowej grupy renormalizacyjnej w zastosowaniu do przejść 
fazowych / Krystyna Lukierska-Walasek.

z tytułu:
✓ „teoriopolowa” → po wczytaniu się w treść można

to uszczegółowić: 450 Teoria ϕ4
→ 150 Skalarna

teoria pola
✓ „grupa renormalizacyjna” → Grupa renormalizacji –

bardzo ważny formalizm, co widać już po szybkim
wyszukiwaniu w Internecie

✓ „przejścia fazowe” → Przemiany fazowe

po spisie treści widać, że w drugiej części książki
wzięto na warsztat dwa modele: Model Isinga i Model
XY

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2021
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizyka poza Modelem Standardowym |2 DBN
650 _7 |a LHCb (eksperyment) |2 DBN
650 _7 |a Łamanie symetrii |2 DBN
650 _7 |a Rozpady cząstek |2 DBN
650 _7 |a Symetria CP |2 DBN
650 _7 |a Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Poszukiwania sygnałów nowej fizyki i źródeł łamania parzystości CP w 
wielociałowych rozpadach cząstek powabnych w eksperymencie LHCb / Artur 
Ukleja.

z tytułu:
✓ „łamanie parzystości CP” → Łamanie symetrii +

Symetria CP
✓ „wielociałowe rozpady cząstek powabnych” →

wystarczający jest deskryptor Rozpady cząstek

✓ LHCb (eksperyment)
+

✓ Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) – projekt
badawczy, w ramach którego zrealizowano
eksperyment LHCb

„poszukiwania sygnałów nowej fizyki” – poszukiwania
odstępstw od Modelu Standardowego; zagadnienia z
tym związane agreguje deskryptor Fizyka poza
Modelem Standardowym – w tym wypadku
wystarczający, bo tematyka jest ogólnaLink do katalogu BN
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046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Smoluchowski, Marian |d (1872-1917)
650 _7 |a Filozofia nauki |2 DBN
650 _7 |a Filozofia przyrody |2 DBN
650 _7 |a Fizyka |2 DBN
650 _7 |a Kinetyczno-molekularna teoria gazów |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Filozofia i etyka
658 __ |a Fizyka i astronomia

Między fizyką a filozofią : filozofia przyrody i filozofia fizyki w pismach Mariana 
Smoluchowskiego / Jan Grzanka.

próba ujęcia kilkoma deskryptorami
wielu wątków z działalności
naukowej Mariana Smoluchowskiego,
poruszonych w monografii

zagadnienia na styku fizyki i filozofii, stąd dwa
deskryptory ujęciowe

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2016
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizyka statystyczna |2 DBN
650 _7 |a Mechanika płynów |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

6th Warsaw School of Statistical Physics, Sandomierz, Poland, 25 June-2 July 2016 / 
editors B. Cichocki, M. Napiórkowski, J. Piasecki and P. Szymczak ; organized by the 
Institute of Theoretical Physics. University of Warsaw and Pro Physica Foundation.

zbiór referatów z konferencji naukowej

przekrój tematów jest bardzo duży –
trudno go ująć bardziej precyzyjnie niż
deskryptorami Fizyka statystyczna i
Mechanika płynów

w książce jest dużo matematyki, ale metodologia matematyczna jest
słabo zauważalna, dlatego brak tu ujęcia Matematyka

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Astrofizyka |2 DBN
650 _7 |a Cząstki elementarne |2 DBN
650 _7 |a Kosmologia |2 DBN
650 _7 |a Radioastronomia |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

XXXVIII Polish Astronomical Society Meeting, 11-14 Sept. 2017 University of Zielona
Góra, Poland / [editors Agata Różańska].

praca zbiorowa zawierająca referaty z konferencji
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

ułatwieniem jest podział konferencji na sesje tematyczne
– mimo że artykuły są różnorodne, można je pogrupować
w kilka głównych tematów i wyrazić to kilkoma
deskryptorami zamiast jednym, Astronomia

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Fizyka atomowa |2 DBN
650 _7 |a Fizyka molekularna |2 DBN
650 _7 |a Optyka kwantowa |2 DBN
650 _7 |a Spektroskopia |2 DBN
655 _7 |a Księga abstraktów |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

EGAS Conference Kraków, 9-13 July 2018, Jagiellonian University Kraków, Poland : 
book of abstracts.

żaden temat na początku nie wybija się na pierwszy plan,
ale wstęp kieruje uwagę na trzy główne tematy – to są
tematy przewodnie wystąpień

przez wiele referatów przewija się temat Spektroskopii

Księga abstraktów to z definicji materiały konferencyjne,
więc nie ma potrzeby dodawania takiego deskryptora

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Topologiczna kwantowa teoria pola |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia 
658 __ |a Matematyka

Advanced School on Topological Quantum Field Theory : Faculty of Physics, 
University of Warsaw, December 7-9, 2015 / editors of the volume Nils Carqueville, 
Piotr Sułkowski, Rafał R. Suszek ; Institute of Mathematics. Polish Academy of 
Sciences.

tematyka konferencji to domena fizyki, ale perspektywa
matematyczna jest wyraźna

Topologiczna kwantowa teoria pola to utrwalona,
powszechnie używana nazwa działu fizyki, więc na
potrzeby tego opisu stworzono taki deskryptor,
zamiast użyć Kwantowej teorii pola i Topologii

Link do katalogu BN
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045 2_ |b d1867 |b d1934
046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka 
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Skłodowska-Curie, Maria |d (1867-1934) |2 DBN
648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN
648 _7 |a 1914-1918 |2 DBN
648 _7 |a 1918-1939 |2 DBN
650 _7 |a Chemicy |2 DBN
650 _7 |a Fizycy |2 DBN
650 _7 |a Fizyka jądrowa |2 DBN
651 _7 |a Francja |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Biografia |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Historia

Maria Skłodowska-Curie : piękno niezłomnego poświęcenia = Maria Skłodowska-
Curie : the obstinate self-sacrifice of a genius / Luigi Dei.

biografia – podstawowe elementy opisu:
600 – opisywana osoba
648 – chronologia treści, w tym wypadku lata życia (1867-1934)
650 – profesja
651 – powiązane miejsca
658 – pole działania + Historia

pod warunkiem, że te elementy pojawiają się w treści

Link do katalogu BN
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045 2_ |b d2016 |b d2018
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne
388 1_ |a 2001-
610 27 |a Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Astrofizyka |2 DBN
650 _7 |a Badania naukowe |2 DBN
650 _7 |a Cząstki elementarne |2 DBN
650 _7 |a Fizyka jądrowa |2 DBN
650 _7 |a Popularyzacja wiedzy |2 DBN
651 _7 |a Kraków (woj. małopolskie) |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Nauka i badania

Niech ci fizyka nie umyka : Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN).

podstawowe elementy opisu:
610 – opisywana instytucja
648 – chronologia treści (książka obejmuje okres 2016-2018)
650 – opisywane obszary badań i inne działania instytucji
651 – powiązane miejsce
658 – pole działania + Nauka i badania, ponieważ tematem
jest m.in. organizacja instytucji i badań naukowych

Publikacje promocyjne – publikacje promujące wiedzę na
określony temat (np. regionu, miasta, instytucji), które nie są
publikacjami naukowymi ani popularnonaukowymi

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#1-forma-dziela

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Płaska Ziemia |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Geografia i nauki o Ziemi

Płaska Ziemia : wstęp do ukrywanej prawdy / [kompilacja tekstów, tłumaczenie 
tekstów źródłowych: Rafał Tatrowski].

zbiór różnych materiałów, których tematem przewodnim i
jedynym dającym się wyrazić jest płaska Ziemia

przykład publikacji paranaukowej

nowy deskryptor na potrzeby tej książki: Płaska Ziemia –
najbardziej naturalna forma

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Dekoherencja kwantowa |2 DBN
650 _7 |a Kropki kwantowe |2 DBN
650 _7 |a Macierz gęstości |2 DBN
650 _7 |a Równanie Schrödingera |2 DBN
650 _7 |a Studnia kwantowa |2 DBN
650 _7 |a Zjawisko tunelowe |2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma fizycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Tunnelling between two quantum dots : a 1D model with two delta-wells / Viktor 
Bezák.

artykuł o tunelowaniu między kropkami kwantowymi
modelowanym przy pomocy studni kwantowych – to już
trzy deskryptory
„delta-well” – studnia kwantowa o konkretnym kształcie,
ale wystarczy ogólniejszy deskryptor Studnia kwantowa

macierz gęstości to bardzo pospolite pojęcie w
mechanice kwantowej i nie znalazłaby się w opisie,
gdyby nie to, że tutaj użycie formalizmu macierzy
gęstości to istota artykułu, podobnie Równanie
Schrödingera

konkretny problem omówiony w cząstkowy
sposób, więc Artykuł problemowy

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Czarne dziury |2 DBN
650 _7 |a Entropia Bekensteina-Hawkinga |2 DBN
650 _7 |a Paradoks informacyjny czarnych dziur |2 DBN
650 _7 |a Promieniowanie Hawkinga |2 DBN
650 _7 |a Splątanie kwantowe |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma fizycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Referat |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Disentanglement and black holes : information problem / A. Radosz (Department of Quantum 
Technologies. Wrocław University of Science and Technology), P. Gusin (Faculty of Technology 
and Computer Science. Wrocław University of Science and Technology) and K. Roszak
(Department of Theoretical Physics. Wrocław University of Science and Technology).

„disentanglement” – rozplątywanie? coś
związanego ze splątaniem kwantowym?
ze streszczenia: autorom chodzi o splątanie, które
potem jest niszczone – Splątanie kwantowe to
adekwatny deskryptor

jeśli treść artykułu niewiele katalogującemu mówi, a pojęcia
brzmią pospolicie („information problem”), zajrzenie do powiązań
deskryptora Czarne dziury może naprowadzić na właściwe tory

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2021
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Energia|2 DBN
650 _7 |a Fluktuacje kwantowe|2 DBN
650 _7 |a Gazy|2 DBN
650 _7 |a Zespół kanoniczny|2 DBN
650 _7 |a Zjawiska relatywistyczne|2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma fizycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Quantum fluctuations of energy in subsystems of a hot relativistic gas / Arpan Das (Institute of 
Nuclear Physics. Polish Academy of Sciences), Wojciech Florkowski (Institute of Theoretical 
Physics. Jagiellonian University), Radoslaw Ryblewski (Institute of Nuclear Physics. Polish 
Academy of Sciences), Rajeev Singh (Institute of Nuclear Physics. Polish Academy of Sciences).

„relativistic gas” – fakt, że rozważania odnoszą się
do przypadku relatywistycznego, jest kluczowy;
należało to uwzględnić w opisie

SJP: „relatywistyczny – dotyczący teorii względności Einsteina” – użycie
deskryptora Teoria względności w tym wypadku nie byłoby jednak
właściwe, ponieważ artykuł nie mówi stricte o teorii względności; w
takich sytuacjach dużo lepszy jest deskryptor Zjawiska relatywistyczne

Link do katalogu BN
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Przy opracowaniu publikacji z zakresu fizyki doświadczalnej, w których omówiono 
wyniki pomiarów, pomocne może się okazać zadanie sobie pytań:

(1) co badano?
(2) jak badano?
(3) pod jakim kątem/jakie właściwości badano?
(4) wpływ czego badano?
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046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Cienkie warstwy (technika) |2 DBN
650 _7 |a Fotoprzewodnictwo |2 DBN
650 _7 |a Krystalografia rentgenowska |2 DBN
650 _7 |a Przewodnictwo ciemne |2 DBN
650 _7 |a Wyżarzanie |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma fizycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Annealing effect on dark electrical conductivity and photoconductivity of Ga-In-Se 
thin films / M. Isik and H. H. Gullu.

typowy artykuł prezentujący wyniki badań
właściwości jakiegoś związku/materiału:
(1) co badano? – Cienkie warstwy (technika)
(2) jak badano? – Krystalografia rentgenowska
(3) pod jakim kątem/jakie właściwości badano? –
Fotoprzewodnictwo + Przewodnictwo ciemne
(4) wpływ czego badano? – Wyżarzanie

Link do katalogu BN
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Przy opracowaniu publikacji z zakresu astronomii, w których omówiono wyniki 
obserwacji astronomicznych, pomocne może się okazać zadanie sobie pytań:

(1) jakie obiekty poddano obserwacji?
(2) jakiej metody użyto?

89



046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Nowa (gwiazda) |2 DBN
650 _7 |a Spektroskopia astronomiczna |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma astronomicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

V2676 Oph : estimating physical parameters of a moderately fast nova / A. Raj, M. 
Pavana, U. S. Kamath, G. C. Anupama and F. M. Walter.

typowy raport z obserwacji astronomicznych:
(1) jakie obiekty poddano obserwacji? – Nowa (gwiazda)
(2) jakiej metody użyto? – Spektroskopia astronomiczna

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Aksjony |2 DBN
650 _7 |a Axion Dark Matter Experiment (ADMX) |2 DBN
650 _7 |a Ciemna materia |2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma popularnonaukowego |2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia

Poszukiwanie ciemności / Leslie Rosenberg.

duża część artykułu to opis eksperymentu
ADMX

główne tematy wg streszczenia: Ciemna
materia oraz Aksjony, hipotetyczne cząstki –
kandydaci na ciemną materię

Link do katalogu BN
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045 2_ |b d1927 |b d2020
046 __ |k 2021
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Jarczyk, Lucjan |d (1927-2020) |2 DBN
610 27 |a Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Badania naukowe |2 DBN
650 _7 |a Fizycy|2 DBN
650 _7 |a Fizyka jądrowa |2 DBN
650 _7 |a Profesorowie |2 DBN
651 _7 |a Kraków (woj. małopolskie) |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma fizycznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Wspomnienie pośmiertne|2 DBN
658 __ |a Fizyka i astronomia
658 __ |a Historia

Fizyka na pierwszym miejscu! : o Profesorze Lucjanie Jarczyku w pierwszą rocznicę 
śmierci / Maria Pawłowska (Biblioteka WFAIS UJ), Roman Płaneta (WFAIS UJ).

tematem artykułu jest naukowiec

istotne elementy treści to także instytucja, z
którą był związany ten naukowiec, chronologia
treści (w tym wypadku lata życia) oraz miejsce,
z którym jest kojarzony

Link do katalogu BN
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046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Proza
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Alkoholizm |2 DBN
650 _7 |a Fizyka |2 DBN
650 _7 |a Kobieta |2 DBN
650 _7 |a Miłość |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN
650 _7 |a PRL |2 DBN
650 _7 |a Rodzina |2 DBN
650 _7 |a Wypadki |2 DBN
651 _7 |a Polska
655 _7 |a Powieść autobiograficzna |2 DBN

Eryka : płatki i kolce / Maria Chilicka ; [obrazy i zdjęcia Maria Chilicka].

fizyka w opisie literatury pięknej

Link do katalogu BN
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