
Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej 
w katalogowaniu publikacji z zakresu ekonomii

Łukasz Jagiełło

Zakład Katalogowania Dziedzinowego 
Biblioteka Narodowa



§ Przykłady deskryptorów przedmiotowych z ekonomii czyli Jak znaleźć właściwy deskryptor

§ Deskryptory ujęciowe używane przy publikacjach ekonomicznych przy

§ Przykłady artykułów z czasopism ekonomicznych

§ Przykłady książek ekonomicznych

Plan prezentacji
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Przykłady deskryptorów przedmiotowych z dziedziny 
ekonomii czyli Jak znaleźć właściwy deskryptor
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Nauki ekonomiczne vs. Ekonomia
072 __ |a 12
072 __ |a 23
150 __ |a Nauki ekonomiczne
550 __ |w g |a Nauki społeczne
550 __ |a Biblioteki ekonomiczne
550 __ |a Ekonomiści
550 __ |a Gospodarka
550 __ |a Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii
550 __ |a Uczelnie ekonomiczne
550 __ |w h |a Ekonometria
550 __ |w h |a Ekonomia
550 __ |w h |a Ekonomia matematyczna
550 __ |w h |a Historia gospodarcza
550 __ |w h |a Logistyka gospodarcza
550 __ |w h |a Statystyka gospodarcza

Wybrane pola z rekordu 
wzorcowego deskryptora 

„Nauki ekonomiczne”.
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Ekonomia vs. Nauki ekonomiczne
072 __ |a 12
150 __ |a Ekonomia
450 __ |a Ekonomia polityczna
550 __ |w g |a Nauki ekonomiczne
550 __ |w h |a Ekonomia behawioralna
550 __ |w h |a Ekonomia dobrobytu
550 __ |w h |a Ekonomia doświadczeń
550 __ |w h |a Ekonomia eksperymentalna
550 __ |w h |a Ekonomia ewolucyjna
550 __ |w h |a Ekonomia heterodoksyjna
550 __ |w h |a Ekonomia informacji
550 __ |w h |a Ekonomia klasyczna
550 __ |w h |a Ekonomia neoklasyczna
550 __ |w h |a Ekonomia rozwoju
550 __ |w h |a Ekonomia środowiska
550 __ |w h |a Ekonomia współpracy
550 __ |w h |a Ekonomia złożoności

Wybrane pola z rekordu 
wzorcowego deskryptora 

„Ekonomia”.
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __ |a 12
150 __ |a Gospodarka światowa
450 __ |a Gospodarka międzynarodowa
450 __ |a World economy
550 __ |w g |a Gospodarka
550 __ |a Globalizacja
550 __ |a Gospodarka narodowa
550 __ |a Międzynarodowe stosunki gospodarcze
550 __ |a Organizacje gospodarcze międzynarodowe
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __ |a 12
150 __ |a Regionalny rynek pracy
450 __ |a Lokalny rynek pracy
450 __ |a Rynek pracy lokalny
450 __ |a Rynek pracy regionalny
550 __ |w g |a Rynek pracy
550 __ |a Regionalizacja gospodarcza
667 __ |a temat
680 __ |i deskryptor |a Regionalny rynek pracy |i stosuje się do prac teoretycznych oraz w połączeniu z 

deskryptorem geograficznym określającym państwa, grupy krajów (np. Kraje Unii Europejskiej) lub regiony 
świata
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Zarządzanie środowiskiem vs. Zarządzanie środowiskowe

150 __ |a Zarządzanie środowiskiem
450 __ |a Zarządzanie ochroną środowiska
550 __ |a Inżynieria środowiska
550 __ |a Ochrona środowiska
550 __ |a Polityka ochrony środowiska
550 __ |a Projekt LINKAGE
550 __ |a Środowisko przyrodnicze
550 __ |a Usługi ekosystemów
550 __ |a Zarządzanie zasobami naturalnymi
667 __ |a s
680 __ |i deskryptor |a - Zarządzanie środowiskiem |i nie stosuje się do 

publikacji dotyczących zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie

Wybrane pola z rekordu 
wzorcowego deskryptora 

„Zarządzanie środowiskiem”.
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072__ |a 12
150__ |a Rachunkowość
550__ |w h |a Rachunkowość finansowa
550__ |w h |a Rachunkowość handlowa
550__ |w h |a Rachunkowość kreatywna
550__ |w h |a Rachunkowość międzynarodowa
550__ |w h |a Rachunkowość narodowa
550__ |w h |a Rachunkowość podatkowa
550__ |w h |a Rachunkowość przemysłowa
550__ |w h |a Rachunkowość rolnicza
550__ |w h |a Rachunkowość zarządcza

150__ |a Rachunkowość finansowa
450__ |a Financial accounting
550__ |w g |a Rachunkowość
550__ |a Rachunkowość podatkowa
550__ |a Rachunkowość zarządcza
550__ |a Sprawozdawczość finansowa
550__ |w h |a Polityka rachunkowości

150__ |a Rachunkowość podatkowa
450__ |a Tax accounting
550__ |w g |a Rachunkowość
550__ |a Podatek
550__ |a Rachunkowość finansowa
550__ |a Rachunkowość zarządcza
555__ |a Podatkowa księga przychodów 
i rozchodów
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072 __ |a 12
150 __ |a Finansjalizacja
450 __ |a Financialisation
450 __ |a Financialization
450 __ |a Finansjeryzacja
450 __ |a Finansyzacja
450 __ |a Ufinansowienie
550 __ |a Gospodarka
550 __ |a Instytucje finansowe
550 __ |a Rynek finansowy

W rekordzie wzorcowym zastosowano pięć odsyłaczy całkowitych – są to synonimy 
oraz nazwy obcojęzyczne występujące w różnych publikacjach.
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Źródło: Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę 
i społeczeństwo / red. Agata Gemzik-Salwach, 
Krzysztof Opolski ; [projekt okładki Agnieszka 
Natalia Bury]. – Rzeszów : Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania ; Warszawa : CeDeWu, 
2016. 

Źródło: Pomiar finansjeryzacji : próba konceptualizacji / 
Tomasz J. Dąbrowski, Andrzej Fierla, Anna Grygiel-
Tomaszewska ; [projekt okładki Adyton]. - Warszawa : 
Oficyna Wydawnicza SGH, 2018. 

Źródło: Finansyzacja gospodarki w teorii 
i praktyce : pomyśleć kapitalizm od nowa 
/ Dariusz Urban ; [projekt okładki Agencja 
Reklamowa efectoro.pl]. - Łódź : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 



Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

150 __ |a Reguła Taylora
450 __ |a Reguła J.B. Taylora
450 __ |a Taylor rules
450 __ |a Taylor's rule
450 __ |a Taylor principle
450 __ |a Taylora, reguła
500 1_ |a Taylor, John B. |d (1946- )
550 __ |w g |a Polityka pieniężna
550 __ |a Bank centralny
550 __ |a Inflacja
550 __ |a Produkt krajowy brutto
550 __ |a Stopy procentowe

Reguła Taylora to zalecenie dla banku centralnego, na jakim poziomie ustalić 
krótkoterminową stopę procentową, aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu 
równowagi, w sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego 
średniookresowego, a tempo wzrostu gospodarczego różne jest od wartości 
oczekiwanej. 

Źródło: Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Regu%C5%82a_Taylora [23.06.2021]. 

Dwa odsyłacze całkowite zostały 
przejęte z Biblioteki Kongresu.

Odsyłacze uzupełniające: 
deskryptor osobowy, deskryptor 
szerszy znaczeniowo, deskryptory 
skojarzone.
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Źródło: Reguła Taylora w kontekście polskiej polityki pieniężnej 
/ Anna Michałek ; [projekt okładki Łukasz Aleksandrowicz]. - Toruń : 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.



Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __ |a 33
150 __ |a Analiza pięciu sił Portera
450 __ |a 5 sił Portera
450 __ |a Analiza 5 sił Portera
450 __ |a Analiza strukturalna sektora
450 __ |a Metoda pięciu sił konkurencyjnych
450 __ |a Metoda pięciu sił Portera
450 __ |a Model 5 sił Portera
450 __ |a Model pięciu sił konkurencyjnych
450 __ |a Model pięciu sił Portera
450 __ |a Pięć sił Portera
450 __ |a Porter's five forces
500 1_ |a Porter, Michael E. |d (1947- )
550 __ |w g |a Analiza strategiczna
550 __ |a Konkurencja

Odsyłaczami całkowitymi (pola 450) są 
różne warianty nazwy.

Odsyłacze uzupełniające
(pola 500, 550).
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __|a 12
150 __|a Biała lista podatników VAT
450 __|a Biała lista VAT
450 __|a Elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT
450 __|a Jednolity wykaz podatników VAT
510 2_|a Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
550 __|a Faktura VAT
550 __|a Podatek od towarów i usług
550 __|a Rejestr publiczny

Biała lista podatników VAT - 1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc 
firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow#1
[23.06.2021].

Odsyłacze całkowite 
(pola 450).

Odsyłacze uzupełniające
(pola 510 i 550).

Forma deskryptora 
- wyrażenie złożone.
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https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow


Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __ |a 12
150 __ |a Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)
450 __ |a KSR (Krajowe Standardy Rachunkowości)
510 __ |a Komitet Standardów Rachunkowości
550 __ |a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
550 __ |a Prawo bilansowe
550 __ |a Rachunkowość 

Jako odsyłacz całkowity (pole 450) zastosowano 
akronim z dopowiedzeniem, ponieważ w bazie 
taki sam akronim mają inne deskryptory, np. 
Kwestionariusz Stosunków Rodzinnych.
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __ |a 12
150 __ |a Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR)
450 __ |a KSR (Krajowe Standardy Rachunkowości)
510 __ |a Komitet Standardów Rachunkowości
550 __ |a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
550 __ |a Prawo bilansowe
550 __ |a Rachunkowość 

Jako odsyłacz całkowity (pole 450) zastosowano 
akronim z dopowiedzeniem, ponieważ w bazie 
taki sam akronim mają inne deskryptory, np. 
Kwestionariusz Stosunków Rodzinnych.
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __ |a 12 
072 __ |a 33
150 __ |a Nisza rynkowa
450 __ |a Market niche
450 __ |a Nisza na rynku
450 __ |a Nisze rynkowe
550 __ |w g |a Rynek
550 __ |a Segmentacja rynku
550 __ |a Zarządzanie strategiczne
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 

072 __ |a 12
150 __ |a Zator płatniczy
450 __ |a Opóźnienia płatnicze
450 __ |a Payment delays
450 __ |a Zatory płatnicze
550 __ |a Finanse przedsiębiorstwa
550 __ |a Niewypłacalność
550 __ |a Płynność finansowa
550 __ |a Ryzyko upadłości
550 __ |a Ulga na złe długi
550 __ |a Wierzytelność
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Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 
072 __ |a 12
150 __ |a Rynek nieruchomości
450 __ |a Property market
450 __ |a Real estate market
450 __ |a Rynki nieruchomości
550 __ |w g |a Rynek
550 __ |a Condohotel
550 __ |a Deweloperzy
550 __ |a Flipping mieszkań
550 __ |a Kredyt hipoteczny
550 __ |a Nieruchomości
550 __ |a Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
550 __ |a Prawo obrotu nieruchomościami
550 __ |a Rejestr cen i wartości nieruchomości
550 __ |a Rynek finansowy
550 __ |w h |a Elastyczne powierzchnie biurowe
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072__ |a 12
150__ |a Efekt zarażania (ekonomia)
450__ |a Contagion effect
450__ |a Efekt zarazy (ekonomia)
450__ |a Efekt zarażenia (ekonomia)
450__ |a Efekty zarazy (ekonomia)
450__ |a Efekty zarażania (ekonomia)
450__ |a Efekty zarażenia (ekonomia)
550__ |a Globalizacja
550__ |a Gospodarka narodowa
550__ |a Kryzys finansowy
550__ |a Kryzys gospodarczy
550__ |a Odporność (ekonomia)
550__ |a Ryzyko systemowe
550__ |a Stabilność finansowa

Pola 450: sześć odsyłaczy całkowitych - różne 
warianty nazwy występujące 
w publikacjach.

Pole 150: dopowiedzenie „ekonomia” 
pozwala uniknąć wiązania deskryptora z 
niewłaściwymi typami dokumentów (np. z 
zakresu medycyny).  

Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 
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Termin jest ugruntowany w ekonomii, 
istnieją publikacje w bazie BN.



Publikacje ekonomiczne - przykład deskryptora przedmiotowego 
072 __ |a 12
072 __ |a 33
150 __ |a Due diligence
450 __ |a Analiza due diligence
450 __ |a Badanie due diligence
450 __ |a Due diligence przedsiębiorstwa
450 __ |a Due diligence spółki
450 __ |a Proces due diligence
550 __ |a Analiza finansowa
550 __ |a Audyt
550 __ |a Emisja papierów wartościowych
550 __ |a Fuzja przedsiębiorstw
550 __ |a Przejęcie przedsiębiorstwa
550 __ |a Venture capital
550 __ |a Wycena przedsiębiorstwa

Pole 150: przejęcie nazwy obcej jako podstawowej 
formy deskryptora przedmiotowego. 

Due diligence – poddanie przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego 
wyceny przez inwestora.

Źródło: K.B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2011, s. 52-53.
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Deskryptory ujęciowe używane przy publikacjach 
ekonomicznych
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Deskryptor ujęciowy przypisuje treść materiału opracowywanej publikacji 
do wybranych dziedzin nauki i sztuki 

oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka. 

Wykaz deskryptorów ujęciowych:
http://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn#10-deskryptory-ujeciowe

Deskryptory ujęciowe (pole 658) używane przy publikacjach 
ekonomicznych 

§ Publikacje ekonomiczne wyraża się głównie za pomocą deskryptorów dziedzin nauki: Gospodarka, ekonomia, 
finanse oraz Zarządzanie i marketing. 

§ Ponadto w publikacjach o charakterze poradnikowym, zazwyczaj adresowanych do szerokiego grona odbiorców, 
stosuje się deskryptor sfer aktywności człowieka: Praca, kariera, pieniądze. Nie dotyczy to poradników fachowych.  
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http://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn


Gospodarka, ekonomia, finanse 

Deskryptor „Gospodarka, ekonomia, finanse” stosuje się między innymi
do publikacji dotyczących:

§ bankowości, handlu, przemysłu, podatków, inwestycji, rachunkowości, ubezpieczeń;

§ turystyki (jako sektora gospodarki);

§ rynków (w tym: rynku pracy, rynku finansowego, rynku nieruchomości).
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Deskryptora „Gospodarka, ekonomia, finanse” nie stosuje się do:

§ publikacji o charakterze poradniczym, nie odwołujących się do teorii naukowych i doświadczenia 

zawodowego, rozpatrujących rzeczywistość ekonomiczną z punktu widzenia budżetu domowego czy 

finansów osobistych. Otrzymują one deskryptor „Praca, kariera, pieniądze” (deskryptor dotyczący sfer życia);

§ publikacji dotyczących gospodarki leśnej. Otrzymują one deskryptor „Rolnictwo i leśnictwo”.

Gospodarka, ekonomia, finanse 
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§ Edukacja i pedagogika

podręczniki szkolne, np. do podstaw przedsiębiorczości.

§ Geografia i nauki o Ziemi

publikacje dotyczące geografii gospodarczej.

§ Historia

publikacje dotyczące historii gospodarczej i historii doktryn ekonomicznych, biografii ekonomistów, 

finansistów itp.

§ Prawo i wymiar sprawiedliwości

publikacje dotyczące podatków, rachunkowości, prawa gospodarczego

§ Socjologia i społeczeństwo

publikacje, w których zastosowano metodologię socjologiczną do badania opisanego zagadnienia.

Współwystępowanie deskryptora Gospodarka, ekonomia, 
finanse z innymi deskryptorami ujęciowymi 
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Deskryptor „Zarządzanie i marketing” stosuje się do publikacji dotyczących:

§ teorii i praktyki zarządzania (w tym: audytu, teorii decyzji, systemów informatycznego zarządzania, kontroli 

zarządczej, zarządzania wiedzą, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania 

nieruchomościami, zarządzania projektami);

§ marketingu.

Uwaga:

v Materiały reklamowe otrzymują deskryptor „Zarządzanie i marketing”.

v Publikacje dotyczące użycia technik PR i mediów w projektach marketingowych otrzymują dwa deskryptory 

„Media i komunikacja społeczna” oraz „Zarządzanie i marketing”.

v Publikacje poświęcone marketingowi politycznemu otrzymują dwa deskryptory „Polityka, politologia, 

administracja publiczna” oraz „Zarządzanie i marketing”.

Zarządzanie i marketing
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Deskryptor sfer aktywności człowieka „Praca, kariera, pieniądze” stosuje się wyłącznie do wyrażania publikacji o 

treści poradnikowej dotyczących:

§ pracy zawodowej (w tym: relacji ze współpracownikami, sukcesu zawodowego, radzenia sobie 

ze stresem w pracy, rozwijania umiejętności potrzebnych w pracy i omawianych w jej kontekście);

§ budżetu domowego (w tym: oszczędzania, inwestowania, kredytów).

Nie należy łączyć deskryptorów dziedzin nauki i sztuki z deskryptorami dotyczącymi sfer życia 

w jednym opisie bibliograficznym. 

Praca, kariera, pieniądze
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Deskryptor ujściowy a kody kategorii tematycznych

Kody te są nadawane każdemu deskryptorowi przedmiotowemu według przynależności 
do określonej dziedziny nauki. 
Mogą stanowić podpowiedź ujęcia.  

Przepisy BN - kody kategorii tematycznych:
http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#9-kody-kategorii-tematycznych-pole-072

Deskryptor ujęciowy Kod kategorii tematycznej

Gospodarka, ekonomia, finanse 12

Zarządzanie i marketing 33
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Przykłady artykułów z czasopism skatalogowanych 
z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej
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Gatunek / rodzaj (pole 655) 

§ Esej
§ Polemika
§ Raport z badań
§ Recenzja
§ Recenzja naukowa
§ Referat
§ Wspomnienie pośmiertne
§ Wywiad dziennikarski

Najczęściej występujące gatunki/rodzaje artykułów ekonomicznych 

§ Artykuł monograficzny
§ Artykuł problemowy
§ Artykuł przeglądowy
§ Bibliografia
§ Biografia
§ Biogram
§ Case study (studium przypadku)
§ Dane statystyczne
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Opis bibliograficzny artykułu (1 – biografia)
William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer : laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 r. / Stanisław Czaja 
(Katedra Ekonomii Ekologicznej. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Krzysztof Malaga (Katedra Ekonomii Matematycznej. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).
045 2_ |b d1967 |b d2018
046 __ |k 2019
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Nordhaus, William D. |d (1941- ) |2 DBN
600 17 |a Romer, Paul Michael |d (1955- ) |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 Ekonomia |2 DBN
650 _7 |a Ekonomiści |2 DBN
650 _7 |a Laureaci |2 DBN
650 _7 |a Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii |2 DBN
651 _7 |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN
655 _7 |a Biografia |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655 _7  |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Historia
773 0_ |i W: |t Ekonomista (Warszawa ; 1901). |x 0013-3205. |g 2019, nr 3, s. 355-368 |w (PL)b0000001479087

Link do katalogu BN

Biografia opisuje życie konkretnej osoby lub kilku osób. Często występują także biografie 
równoległe porównujące ze sobą dwa życiorysy. W przypadku biografii opublikowanej w 
postaci artykułu zawsze jest ona zdecydowanie dłuższa od biogramu (rzadko 
przekraczającego objętościowo dwie strony). 

Obligatoryjne zaindeksowanie w polu 600 osób, 
którym biografia jest poświęcona.

Drugi deskryptor ujęciowy: Historia.

31

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052570237405066


Opis bibliograficzny artykułu (2 – artykuł problemowy)
The Chinese Belt and Road Initiative from the Polish perspective / Dominika Choroś-Mrozowska 
(Cracow University of Economics. Faculty of Finance and Law. Department of Economics).

045 2_ |b d2013 |b d2018
046 __ |k 2019 
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Bilans płatniczy |2 DBN
650 _7 |a Eksport |2 DBN 
650 _7 |a Import |2 DBN
650 _7 |a Inwestycje zagraniczne |2 DBN
650 _7 |a Nowy Jedwabny Szlak |2 DBN
650 _7 |a Współpraca gospodarcza |2 DBN
651 _7 |a Chiny |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
773 0_ |i W: |t Comparative Economic Research : Central and Eastern Europe. |x 1508-2008. |g Vol. 22, nr 2 (2019), s. 39-53 |w 
(PL)b0000001355482

Artykuł problemowy zawiera omówienie jakiegoś zagadnienia w 
sposób cząstkowy i nieaspirujący do jego całościowego oraz 
wyczerpującego przedstawienia. Tematyka artykułu problemowego 
może też dotyczyć kilku różnych zagadnień. 
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052713186705066


Opis bibliograficzny artykułu (3 – recenzja naukowa)
Recenzja książki Richarda Thalera "Zachowania niepoprawne : tworzenie ekonomii behawioralnej" / Przemysław Sawicki (Akademia 

Leona Koźmińskiego).
045 2_ |b d1970 |b d2015
046 __ |k 2018
100 1_ |a Sawicki, Przemysław |e Recenzja
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
520 8_ |a Zawiera recenzję książki: Zachowania niepoprawne : tworzenie ekonomii behawioralnej / Richard Thaler. - Poznań, 2018.
600 17 |a Thaler, Richard H. |d (1945- ). |t Misbehaving |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Decyzje |2 DBN
650 _7 |a Ekonomia behawioralna |2 DBN
650 _7 |a Opracowanie |2 DBN
650 _7 |a Psychologia ekonomiczna |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Recenzja naukowa |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Psychologia
773 0_ |i W: |t Decyzje : pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. |x 1733-0092 |g 2018, nr 30, s. 85-87 |w 

(PL)b0000001669928

W recenzji obligatoryjnie stosuje się pole 520, które zawiera dane o: tytule recenzowanego 
dzieła, autorze, miejscu wydania, roku wydania. Stosuje się frazę wprowadzającą „Zawiera 
recenzję książki”. 

Podstawą opisu rzeczowego w  recenzji jest opis katalogowy recenzowanej książki. Deskryptor 
formy z opisu katalogowego (pole 655) przejmuje się do pola 650.

Recenzja naukowa - krótki artykuł z czasopisma naukowego przybliżający 
i oceniający zawartość innej pracy naukowej. W recenzji, w przeciwieństwie 
do polemiki, autor stara się zachować neutralny ton wypowiedzi. Recenzja nie jest skierowana 
bezpośrednio do autora książki, lecz raczej do jej potencjalnych czytelników.
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052604956605066


Opis bibliograficzny artykułu (4 – recenzja naukowa)
Recenzja książki Marii Balcerowicz-Szkutnik, Anny Sączewskiej-Piotrowskiej i Anny Skórskiej "Regionalne zróżnicowanie wykorzystania 

zasobów pracy - bariery, implikacje” / Agnieszka Zgierska.
046 __ |k 2020
100 1_ |a Zgierska, Agnieszka |e Recenzja
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
520 8_ |a Zawiera recenzję książki: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy - bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, 

Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska. - Katowice, 2019.
600 17 |a Balcerowicz-Szkutnik, Maria |d (1953- ). |t Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy - bariery, implikacje |2 DBN
600 17 |a Sączewska-Piotrowska, Anna. |t Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy - bariery, implikacje |2 DBN
600 17 |a Skórska, Anna |d (1973- ). |t Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy - bariery, implikacje |2 DBN
650 _7 |a Bezrobocie |2 DBN
650 _7 |a Monografia |2 DBN
650 _7 |a Regionalny rynek pracy |2 DBN
650 _7 |a Zatrudnienie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma statystycznego |2 DBN
655 _7 |a Recenzja naukowa |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
773 0_ |i W: |t Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. |x 0043-518X |g R. 65, nr 

4 (2020), s. 46-48 |w (PL)b0000001536447
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052748638105066


Opis bibliograficzny artykułu (5 – polemika)
Józef Stanisław Zegar: Perspektywy gospodarstw rodzinnych w Polsce (The perspectives of family farms in Poland) : (polemika)

/ Szczepan Figiel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Nauk Ekonomicznych. Instytut Ekonomii i Finansów. 
Katedra Teorii Ekonomii).

045 2_ |b d2005 |b d2016
046 __ |k 2019
100 1_ |a Figiel, Szczepan |d (1956- ) |e Polemika
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
520 8_ |a Polemika z: Perspektywy gospodarstw rodzinnych w Polsce / Józef Stanisław Zegar. W: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej : organ Komitetu Ekonomiki 

Rolnictwa PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Sekcji Ekonomiki Rolnictwa PTE. 2019, nr 3.
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Gospodarstwo rolne |2 DBN 
650 _7 |a Polityka rolna |2 DBN
650 _7 |a Przedsiębiorstwo rodzinne |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Polemika |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Polityka, politologia, administracja publiczna
773 0_ |i W: |t Zagadnienia Ekonomiki Rolnej : organ Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Sekcji 

Ekonomiki Rolnictwa PTE. |x 0044-1600 |g 2019, nr 4, s. 169-172 |w (PL)b0000001530604

Polemika - artykuł z czasopisma, w którym autor odnosi się, zazwyczaj krytycznie, do innej 
publikacji. Od recenzji odróżnia polemikę jednoznacznie krytyczny, skierowany 
bezpośrednio do autora ton wypowiedzi.

Rodzaj współpracy w polu 100: Polemika.

Opis katalogowy publikacji podlegającej polemice jest podstawą opisu rzeczowego.
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052736682205066


Opis bibliograficzny artykułu (6 – case study)
Impact of pharmaceutical companies upon the economy and public finance in Poland : the Sanofi case study / Ewelina Nojszewska 

(Collegium of Management and Finance. SGH Warsaw School of Economics).
045 0_ |b d2014 
046 __ |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
610 27 |a Sanofi |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Finanse publiczne |2 DBN
650 _7 |a Gospodarka narodowa |2 DBN
650 _7 |a Koncern (ekonomia) |2 DBN
650 _7 |a Przemysł farmaceutyczny |2 DBN
650 _7 |a Przepływy międzygałęziowe |2 DBN
650 _7 |a Zatrudnienie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Case study (studium przypadku) |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
773 0_ |i W: |t Journal of Management and Financial Sciences : JMFS. |x 1899-8968 |g Vol. 11, iss. 34 (2018), s. 113-123 |w 

(PL)b0000002310971

Pole 610: obligatoryjny deskryptor korporatywny.

Case study (studium przypadku) - analiza określonego zjawiska  
zilustrowana konkretnym przykładem. Analiza wyodrębnionego 
przypadku może prowadzić do wysnucia uogólnionych wniosków 
na temat danego zjawiska. 
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052725812005066


Opis bibliograficzny artykułu (7 – referat)
Michał Kalecki a współczesne problemy rozwoju gospodarki kapitalistycznej / prof. dr hab. Jerzy Osiatyński (Instytut Nauk 

Ekonomicznych. Polska Akademia Nauk).

045 2_ |b d1929 |b d2019 
046 __ |k 2019
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
500__  |a Materiały z konferencji "X Kongres Ekonomistów Polskich", 28-29 listopada 2019 r., Warszawa.
600 17 |a Kalecki, Michał |d (1899-1970) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650_7  |a Cykl koniunkturalny |2 DBN 
650_7  |a Finansjalizacja |2 DBN
650_7  |a Gospodarka kapitalistyczna |2 DBN
655_7  |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655_7  |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655_7  |a Referat |2 DBN
658__  |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658__  |a Historia
773 0_ |i W: |t Ekonomista (Warszawa ; 1901). |x 0013-3205 |g 2020, nr 2, s. 232-248 |w (PL)b0000001479087

Referat - opracowanie jakiegoś zagadnienia, które zostało 
przygotowane w celu wygłoszenia w gronie osób 
zainteresowanych określoną problematyką, np. podczas 
konferencji  (uwaga w polu 500).  

Pole 600: deskryptor osobowy.
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052827797905066


Opis bibliograficzny artykułu (8 – raport z badań)

Ekonomiczne i logistyczne trendy oraz zachowania konsumentów na rynku usług turystycznych w 2019 r. / Roman Kisiel, Anna 
Gregorczyk.

045 0_ |b d2019
046 __ |k 2020
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
504 __ |a Bibliografia, netografia na stronach 21-22.
546 __ |a Streszczenie w języku angielskim.
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Konsumenci (ekonomia) |2 DBN
650 _7 |a Nawyki konsumenckie |2 DBN
650 _7 |a Usługi turystyczne |2 DBN
650 _7 |a Turystyka |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Zarządzanie i marketing
773 0_ |i W: |t Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu. |x 1895-8117 |g 2020, z. 29, s. 7-22 |w (PL)b0000001853996
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W polu 045 podaje się lata, w jakich prowadzono 
badania, które zostały omówione w artykule.

Link do katalogu BN

Raport z badań przedstawia wyniki badań prowadzonych 
specjalnie na potrzeby danej publikacji.

Nie dodaje się deskryptorów metod badawczych, chyba że metoda badawcza jest istotna, np. 
publikacja zawiera szczegółowe omówienie danej metody lub porównano w niej dwie metody.

Pole 651: deskryptor geograficzny.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,Ekonomiczne%20i%20logistyczne%20trendy%20oraz%20zachowania%20konsument%C3%B3w%20na%20rynku%20us%C5%82ug%20turystycznych%20w%202019%20r.%20&tab=LibraryCatalog&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0


Opis bibliograficzny artykułu (9 – artykuł przeglądowy)

Kierunek, zakres i moment przerzucalności podatków pośrednich jako przedmiot badań empirycznych / Arkadiusz Bernal (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu).

045 2_ |b d1925 |b d2018
046 __  |k 2018
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650_7  |a Akcyza |2 DBN 
650_7  |a Finanse publiczne |2 DBN
650_7  |a Podatek od towarów i usług |2 DBN
650_7  |a Podatki pośrednie |2 DBN
651_7  |a Europa |2 DBN
651_7  |a Polska |2 DBN
651_7  |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN
655_7  |a Artykuł przeglądowy |2 DBN
655_7  |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655_7  |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
773 0_ |i W: |t Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. |x 1899-3192 |g 2018, nr 532, s. 31-42 |w (PL)b0000010249791

Artykuł przeglądowy - autor omawia wyniki badań 
opublikowane na dany temat, ocenia i konfrontuje tezy 
postawione przez ich autorów, wskazuje dalsze możliwe 
obszary badawcze.
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W polu 045 podaje się lata, w jakich prowadzono 
badania, które zostały omówione w artykule.

Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052824578905066


Opis bibliograficzny artykułu (10 – wywiad dziennikarski)
Znaczenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarki narodowej : rozmowa redaktora naczelnego 

Przeglądu Organizacji Stanisława Brzezińskiego z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcinem Cichym.

045 2_ |b d2016 |b d2019 
046 __ |k 2019
100 1_ |a Cichy, Marcin |e Wywiad
380 __ |a Artykuły
380__  |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-
610 27 |a Urząd Komunikacji Elektronicznej (Polska) |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650_7  |a Administracja publiczna |2 DBN 
650_7  |a Gospodarka narodowa |2 DBN
650_7  |a Internet |2 DBN
650_7  |a Telekomunikacja |2 DBN
651_7  |a Polska |2 DBN
655_7  |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655_7  |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655_7  |a Wywiad dziennikarski |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
700 1_ |a Brzeziński, Stanisław |c (ekonomia) |e Wywiad
773 0_ |i W: |t Przegląd Organizacji (Warszawa ; 1962). |x 0137-7221 |g 2019, nr 9, s. 3-5 |w (PL)b0000001535381

W polu 100 zapisuje się osobę, która udzieliła wywiadu.

W polu 700 zapisuje się osobę, która przeprowadziła wywiad.

Wywiad dziennikarski – opublikowana w czasopiśmie lub 
antologii książkowej rozmowa prowadzącego z drugą osobą lub 
grupą osób. 
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052725308905066


Opis bibliograficzny artykułu (11 – wspomnienie pośmiertne)
Profesor Zdzisław Sadowski - Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / Elżbieta Mączyńska.

045 2_ |b d1945 |b d2018
046 __ |k 2019
100 1_ |a Mączyńska, Elżbieta |d (1944- ) |e Autor
380 __ |a Artykuły
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Sadowski, Zdzisław |d (1925-2018) |2 DBN
610 27 |a Polskie Towarzystwo Ekonomiczne |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Ekonomiści |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele akademiccy |2 DBN
650 _7 |a Pracownicy naukowi |2 DBN
650 _7 |a Profesorowie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma ekonomicznego |2 DBN
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN
655 _7 |a Wspomnienie pośmiertne |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Historia 
658 __ |a Nauka i badania
773 0_ |i W: |t Ekonomista (Warszawa ; 1901). |x 0013-3205. |g 2019, nr 1, s. 9-12 |w (PL)b0000001479087

Obligatoryjne zaindeksowanie w polu 600 osoby, 
której wspomnienie jest poświęcone.

Wspomnienie pośmiertne - wspomnienie o 
zmarłym, podające najważniejsze wydarzenia i daty 
z życia zmarłego oraz podkreślające jego największe 
osiągnięcia. 

Forma dzieła w polu 380: Literatura faktu, eseje, 
publicystyka; rodzaj/gatunek w polu 655: 
Wspomnienie pośmiertne.

Dodatkowy deskryptor ujęciowy: Historia.
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052570531505066


Przykłady książek skatalogowanych z zastosowaniem 
Deskryptorów Biblioteki Narodowej

42



Forma dzieła (pole 380) 

§ Publikacje naukowe

§ Publikacje popularnonaukowe 

§ Publikacje dydaktyczne

§ Publikacje fachowe

§ Poradniki i przewodniki

§ Publikacje promocyjne

§ Publikacje informacyjne

§ Literatura faktu, eseje i publicystyka

§ Albumy i książki artystyczne
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Najczęściej występujące formy książek ekonomicznych 



Publikacje naukowe z dziedziny ekonomii

Najczęściej współwystępujące deskryptory rodzaju / gatunku (pole 655):

§ Monografia,

§ Opracowanie,

§ Praca zbiorowa,

§ Materiały konferencyjne, 
§ Księga abstraktów,

§ Rozprawa doktorska, 

§ Rozprawa habilitacyjna,

§ Raport z badań.

Publikacje naukowe są to dzieła napisane z zastosowaniem metody naukowej i posiadające 
aparat naukowy (np. bibliografię, przypisy, indeksy).

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


Publikacje popularnonaukowe przybliżające ekonomię

§ Publikacje napisane (zazwyczaj przez naukowców) przystępnym językiem, adresowane do szerokiego grona 

odbiorców, w których objaśniane są prawa ekonomiczne i różne aspekty funkcjonowania gospodarki. 

§ Terminologia fachowa stosowana raczej w ograniczonym zakresie.

Celem tego typu publikacji jest popularyzacja określonego zagadnienia lub dziedziny naukowej wśród osób 
niebędących specjalistami w tej dziedzinie. W publikacjach popularnonaukowych aparat naukowy nie jest 

stosowany lub jest stosowany w sposób ograniczony.

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


Publikacje dydaktyczne z dziedziny ekonomii

§ Podręczniki szkolne,

§ Podręczniki akademickie,

§ Podręczniki do nauki zawodu.

Publikacje przeznaczone dla uczniów lub nauczycieli  (np. podręczniki szkolne, 
materiały metodyczne) oraz wykorzystywane podczas samodzielnej nauki.

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


Publikacje fachowe z dziedziny ekonomii

Najczęściej współwystępujący deskryptor rodzaju/gatunku: 

§ Podręcznik (zawiera uporządkowaną wiedzę na dany temat),

§ Poradnik (zawiera szczegółowe porady fachowe, instrukcje wykonania itp.),

§ Opracowanie.

Należy podać grupę odbiorców (pole 385), którą określa się na podstawie treści publikacji, informacji 

podanych we wstępie, na okładce itp.  

Publikacje przeznaczone dla specjalistów, służące do poszerzania i uzupełniania wiedzy lub 
umiejętności związanych z określoną dziedziną lub uprawianym zawodem.

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


Poradniki i przewodniki ekonomiczne

W naukach ekonomicznych ta forma dzieła zazwyczaj ma zastosowanie do publikacji klasyfikowanych jako 

poradniki i opatrzonych deskryptorem ujęciowym „Praca, kariera, pieniądze”.

Publikacje, których celem jest udzielenie wskazówek osobom niebędącym specjalistami 
w danej dziedzinie (poradniki) lub w niewielkim stopniu znającym 

dane miasto lub region (przewodniki).

Źródło: https://przepisy.bn.org.pl/aneksy#1-forma-dziela
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Gatunek / rodzaj (pole 655) 

§ Podręcznik
§ Poradnik
§ Praca zbiorowa
§ Raport
§ Raport z badań
§ Reportaż
§ Rozprawa doktorska
§ Synteza
§ Wywiad dziennikarski
§ Vademecum

§ Antologia
§ Biografia
§ Ćwiczenia i zadania
§ Dane statystyczne
§ Kompendia i repetytoria
§ Księga abstraktów
§ Księga pamiątkowa
§ Materiały konferencyjne
§ Monografia
§ Opracowanie
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Najczęściej występujące gatunki/rodzaje książek ekonomicznych



Katalogowanie podręczników akademickich

§ Forma dzieła (pole 380): Publikacje dydaktyczne oraz Publikacje naukowe

§ Obowiązkowo przeznaczenie czytelnicze (pole 385): |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe

§ Rodzaj/gatunek (pole 655): Podręcznik
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§ Opis przedmiotowy: zazwyczaj deskryptor określający przedmiot szkolny (pole 650).

§ Istotne przeznaczenie czytelnicze (pole 385) – należy uwzględniać poziom nauczania w opisie 

bibliograficznym.

§ Obowiązkowy deskryptor ujęciowy: Edukacja i pedagogika (pole 658).

Katalogowanie podręczników szkolnych
51



Poziom nauczania (pole 385) 
Poziom nauczania wyraża się m.in. następującymi deskryptorami:

§ Szkoły podstawowe

§ Szkoły średnie

§ Licea

§ Technikum

§ Szkoły zawodowe

§ Szkoły branżowe I stopnia

§ Szkoły branżowe II stopnia

§ Szkoły wyższe

Zapis typu szkoły powinien być zgodny z podziałem poziomów 
i typów szkół obowiązującym w okresie powstania publikacji.

Źródło: https://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/grupa-odbiorcow 
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Podręcznik fachowy

§ Zawiera uporządkowaną wiedzę na określony temat – opis przedmiotowy adekwatny do treści. 

§ Istotne przeznaczenie czytelnicze (pole 385) – dla jakich specjalistów do poszerzania i uzupełniania 

wiedzy lub umiejętności związanych z określoną dziedziną lub uprawianym zawodem. 
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Monografia

§ Opis przedmiotowy adekwatny do poziomu szczegółowości publikacji  – nie stosuje się deskryptorów pojęć 

ogólnych, lecz szczegółowe deskryptory omawianych zjawisk czy procesów.

§ Niejednokrotnie jest konieczne utworzenie nowego deskryptora na potrzeby opisu przedmiotowego.

§ Część publikacji, które posiadają dodatek do tytułu „monografia” lub zostały wydane w ramach serii „Monografia” 

to typowe opracowania lub raporty z badań.
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Raport z badań

§ Zawiera wstęp teoretyczny na temat danego zagadnienia, ale zasadniczym elementem jest przedstawienie i 

omówienie wyników badań autorów.

§ W opisie rzeczowym stosuje się deskryptory przedmiotowe dotyczące przedmiotu badań.

§ Deskryptory metody badawczej występują w opisie, gdy dana metoda istotna dla wyników badań lub raport 

dotyczy porównania kilku metod badawczych między sobą, a także gdy dużą uwagę w publikacji poświęcono 

opisaniu metody.

§ W uzasadnionych przypadkach, gdy stosowano wiele metod badawczych przez autorów, można opisać publikację 

deskryptorem grupy stosowanych metod.
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Księga pamiątkowa

§ Publikacja dedykowana osobie (np. wybitnemu uczonemu) lub instytucji.

§ Zbiór artykułów naukowych lub popularnonaukowych, z których część jest poświęcona danej osobie lub 

instytucji, lecz reszta dotyczy jedynie tematyki, którą ta osoba/instytucja się zajmowała. Czasami również 

są to materiały konferencyjne.

§ Bardzo często zamieszczone są biogram lub kalendarium, a także bibliografia osoby, której księga jest 

dedykowana.
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Opis bibliograficzny książki (1 – podręcznik akademicki) 
Makroekonomia / redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak i Tomasz Zalega ; [autorzy: Elżbieta Czarny, Teresa Czerwińska, Marek Garbicz, 
Waldemar Kozioł, Stanisław Kubielas, Eugeniusz Kwiatkowski, Alojzy Z. Nowak, Katarzyna Szarzec, Michał Gabriel Woźniak, Tomasz 
Zalega, Jerzy Żyżyński].

046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe
388 1_ |a 2001-
521 8_ |a Dla studentów kierunków ekonomicznych, ale również  informatyki, 

ekonometrii, prawa i administracji, socjologii, politologii, europeistyki, 
polityki społecznej czy dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

650 _7 |a Makroekonomia |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Opis przedmiotowy na poziomie ogólnym 
zgodnym z treścią publikacji.

Obligatoryjnie poziom nauczania.
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Źródło: Makroekonomia / redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak 
i Tomasz Zalega ; [projekt okładki Paweł Rosołek]. - Warszawa : Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019.

Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052584217705066


Opis bibliograficzny książki (2 – podręcznik szkolny) 
Podstawy przedsiębiorczości 2.0 / Jacek Musiałkiewicz, Grzegorz Kwiatkowski.

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły ponadpodstawowe
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Podstawy przedsiębiorczości (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Obligatoryjnie 
poziom nauczania 
(przejęty z publikacji).

Obligatoryjnie deskryptor 
ujęciowy: Edukacja i 
pedagogika.

Nazwę przedmiotu 
szkolnego podaje się  
w  polu 650.
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Link do katalogu BN

Źródło: Podstawy przedsiębiorczości 2.0 / Jacek 
Musiałkiewicz, Grzegorz Kwiatkowski ; [projekt okładki 
Jarosław Bralski]. - Warszawa : Wydawnictwo Ekonomik -
Jacek Musiałkiewicz, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052865916105066


Opis bibliograficzny książki (3 – podręcznik do nauki zawodu) 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych : podręcznik do nauki zawodu technik rachunkowości : kwalifikacja EKA.07.3. T. 1, Zasady 
rachunkowości / Robert Kowalak.

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Technikum
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Księga rachunkowa |2 DBN
650 _7 |a Rachunkowość |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

W polu 380 stosuje się deskryptor Publikacje 
dydaktyczne. Nie dodaje się deskryptora 
Publikacje fachowe.

W polu 658 obligatoryjnie deskryptor ujęciowy: 
Edukacja i pedagogika.

W bazie DBN: 155 |a Księga rachunkowa.
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052864407605066


Opis bibliograficzny książki (4 – podręcznik fachowy) 
Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej 
i prawa podatkowego / Jadwiga Godlewska, Teresa Fołta.

045 0_ |b d2020
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Księgowi
388 1_ |a 2001-
500 __ |a Na stronie tytułowej: Książka polecana na III stopień certyfikacji  zawodu księgowego.
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Prawo podatkowe |2 DBN
650 _7 |a Rachunkowość finansowa |2 DBN
650 _7 |a Sprawozdawczość finansowa |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości
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Istotne wskazanie grupy  odbiorców w polu 385.

Publikacja służąca specjalistom do poszerzania 
i uzupełniania wiedzy lub umiejętności związanych z 
określoną dziedziną lub uprawianym zawodem.

Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052820894905066


Opis bibliograficzny książki (5 – zbiór zadań) 
Prowadzenie dokumentacji : zbiór zadań : branża ekonomiczna : technik ekonomista, technik rachunkowości / Joanna Ablewicz, 
Damian Dębski, Paweł Dębski, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna ; [opracowanie merytoryczne Barbara Jaworska].

046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły zawodowe    
385 __ |m Poziom nauczania |a Technikum
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Dokumentacja |2 DBN
650 _7 |a Działalność gospodarcza |2 DBN
650 _7 |a Przedsiębiorstwo |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Poziom nauczania w polu 385 
przejmuje się z publikacji.

Obligatoryjnie deskryptor ujęciowy: 
Edukacja i pedagogika.

Deskryptor rodzaju / gatunku: 
Ćwiczenia i zadania.
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Link do katalogu BN

Źródło: Prowadzenie dokumentacji : zbiór zadań : branża 
ekonomiczna : technik ekonomista, technik rachunkowości 
/ Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Joanna Śliżewska, 
Dorota Zadrożna ; [opracowanie merytoryczne Barbara Jaworska ; 
projekt okładki Dominik Krajewski]. 
- Warszawa : WSiP, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052740476605066


Opis bibliograficzny książki (6 – monografia)
Real Estate Investments Trusts (REITs) : efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości 
/ Grzegorz Mizerski ; przedmowa Adam Glapiński.
045 2_ |b d1960 |b d2016
046 __ |k 2016
100 1_ |a Mizerski, Grzegorz |c (ekonomia) |e Autor
246 30 |a Efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości
250 __ |a Wydanie II.
260 __ |a Warszawa : |b CeDeWu, |c 2020.
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
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 Inwestycje |2 DBN
650 _7 |a Nieruchomości komercyjne |2 DBN
650 _7 |a Real Estate Investment Trust (REIT) |2 DBN
650 _7 |a Rynek nieruchomości |2 DBN
651 _7 |a Afryka |2 DBN
651 _7 |a Australia |2 DBN
651 _7 |a Azja |2 DBN
651 _7 |a Europa |2 DBN
651 _7 |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Chronologia treści: pola 045 oraz 648.

Czas powstania dzieła: pola 046 oraz 388. Jest 
to wydanie II, dlatego w polu 046 rok 2016. 

„Uważam recenzowaną pracę za unikatową w polskiej literaturze 
monografię poświęconą innowacyjnej instytucji finansowej, stosowanej od 
dawna w inwestowaniu na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i 
na wielu innych rynkach kapitałowych, ale praktycznie nieznanej dotychczas 
w Polsce”.

(fragment recenzji książki autorstwa prof. zw. dr. hab. Juliusza Kotyńskiego)
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Link do katalogu BN

Źródło: Real Estate Investments Trusts (REITs) : efektywne 
inwestowanie na rynku nieruchomości / Grzegorz Mizerski ; 
przedmowa Adam Glapiński ; [projekt okładki Agnieszka Natalia 
Bury]. - Warszawa : CeDeWu, 2020. 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052740297005066


Opis bibliograficzny książki (7 – poradnik fachowy) 
Ulga na złe długi w VAT i podatkach dochodowych / Grzegorz Ziółkowski.

045 0_ |b d2020
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Doradcy podatkowi
385 __ |a Przedsiębiorcy
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Podatek dochodowy od osób fizycznych |2 DBN 
650 _7 |a Podatek dochodowy od osób prawnych |2 DBN 
650 _7 |a Podatek dochodowy zryczałtowany |2 DBN
650 _7 |a Podatek od towarów i usług |2 DBN
650 _7 |a Prawo podatkowe |2 DBN
650 _7 |a Ulga na złe długi |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości
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W polu 385 podaję się grupę odbiorców.

Wprowadzono do bazy DBN nowy 
deskryptor przedmiotowy „Ulga na złe 
długi”.

Link do katalogu BN

Źródło: Ulga na złe długi w VAT i podatkach dochodowych 
/ Grzegorz Ziółkowski ; [projekt okładki: Kinga Pisarczyk]. 
- Warszawa : Infor, copyright 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052724281305066


Opis bibliograficzny książki (8 – poradnik fachowy) 

Informator kadrowo-płacowy 2021 / Mariusz Pigulski.

045 0_ |b d2021
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Specjaliści ds. kadr
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Czas pracy |2 DBN
650 _7 |a Kadry |2 DBN
650 _7 |a Płaca |2 DBN
650 _7 |a Prawo pracy |2 DBN
650 _7 |a Świadczenia pracownicze |2 DBN
650 _7 |a Urlopy |2 DBN
650 _7 |a Zasiłki |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
655 _7 |a Wzory dokumentów |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości

Deskryptor gatunku (pole 655): Wzory 
dokumentów.
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Mimo że w tytule publikacji informator, w 
polu 655 zastosowano deskryptor rodzaju / 
gatunku: Poradnik.

Link do katalogu BN

Źródło: Informator kadrowo-płacowy 2021 / Mariusz Pigulski. -
[Łódź] : Recent Way Sp. z o. o., [2020].

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052868519205066


Opis bibliograficzny książki (9 – opracowanie, praca zbiorowa) 
Karuzele i inne oszustwa podatkowe : metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania / redakcja naukowa Irena Ożóg, Jan Rudowski ; 

[autorzy] Radosław Bulejak, Dagmara Dominik-Ogińska, Anna Hornowska, Anna Karczewska, Wojciech Kotowski, Michał Majczyna, Jacek 
Matarewicz, Irena Ożóg, Katarzyna Piątkowska-Zagiczek, Bartłomiej Senderowski, Beata Sobocha, Krystyna Szydłowska.

045 0_ |b d2020 
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe
385 __ |a Adwokaci
385 __ |a Doradcy podatkowi
385 __ |a Dyrektorzy finansowi
385 __ |a Ekonomiści
385 __ |a Główni księgowi
385 __ |a Menedżerowie
385 __ |a Radcy prawni
385 __ |a Sędziowie
385 __ |a Urzędnicy
388 1_ |a 2001-
648_7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Karuzela podatkowa |2 DBN
650 _7 |a Prawo podatkowe |2 DBN
650 _7 |a Przestępstwa i wykroczenia skarbowe |2 DBN
650 _7 |a Unikanie opodatkowania |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości

Publikacja omawiająca wyodrębnione zagadnienie w sposób 
cząstkowy i nieaspirujący do jego całościowego i 
wyczerpującego przedstawienia. 
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Istotne jest wskazanie grupy odbiorców w polach 385.

Link do katalogu BN

Źródło: Karuzele i inne oszustwa podatkowe : metody 
przeciwdziałania unikaniu opodatkowania / redakcja naukowa 
Irena Ożóg, Jan Rudowski ; [projekt okładek serii Wojtek Kwiecień-
Janikowski, Przemek Dębowski]. - Warszawa : Wolters Kluwer, 
2021.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052828417405066


Opis bibliograficzny książki (10 – księga pamiątkowa, praca zbiorowa) 
Rozważania o przestrzeni i gospodarce : monografia dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu / redakcja naukowa 

Dorota Niedziółka.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
504 __ |a Bibliografia prac Kazimierza Kucińskiego na stronach 27-48 i bibliografie, netografie przy pracach.
600 17 |a Kuciński, Kazimierz |d (1950- ) |2 DBN
610 27 |a Katedra Geografii Ekonomicznej (Szkoła Główna Handlowa ; Warszawa) |2 DBN
650 _7 |a Geografia gospodarcza |2 DBN
650 _7 |a Gospodarka |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
651 _7 |a Warszawa (woj. mazowieckie) |2 DBN
655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Geografia i nauki o Ziemi
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Deskryptory przedmiotowe określają zakres działalności 
osoby, której księga jest poświęcona.

Publikacja dedykowana profesorowi - deskryptor 
osobowy w polu 600.

Współwystępujący deskryptor rodzaju / gatunku: Praca 
zbiorowa.
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052737707505066


Opis bibliograficzny książki (11 – księga pamiątkowa, praca zbiorowa) 
Z dziejów Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : 

siedemdziesięciolecie 1949-2019 / pod redakcją naukową Mieczysława Szostaka.

045 2_ |b d1949 |b d2019
046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
610 27 |a Kolegium Gospodarki Światowej (Szkoła Główna Handlowa ; Warszawa) |2 DBN
610 27 |a Wydział Handlu Zagranicznego (Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; Warszawa) |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 Dziekani |2 DBN
650 _7 |a Gospodarka światowa |2 DBN
650 _7 |a Handel zagraniczny |2 DBN
650 _7 |a Międzynarodowe stosunki gospodarcze |2 DBN
650 _7 |a Profesorowie |2 DBN
650 _7 |a Uczelnie ekonomiczne |2 DBN
651 _7 |a Warszawa (woj. mazowieckie) |2 DBN
655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Historia
658 __ |a Nauka i badania

Deskryptory przedmiotowe wyrażają zakres działalności 
instytucji, której księga jest poświęcona.

W polu 610 obligatoryjnie należy dodać dwa deskryptory 
korporatywne.
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Link do katalogu BN

Źródło: Z dziejów Wydziału Handlu Zagranicznego i Kolegium 
Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : 
siedemdziesięciolecie 1949-2019 / pod redakcją naukową Mieczysława 
Szostaka ; [projekt okładki Monika Trypuz]. - Warszawa : Oficyna 
Wydawnicza SGH, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052588216305066


Opis bibliograficzny książki (12 – materiały konferencyjne, praca zbiorowa) 

Rachunkowość - ludzie, pasja, historie : X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton / pod red. Ewy Śnieżek ; 
[autorzy: Bigott Paulina, Bilski Patryk, Deląg Michał, Górny Arkadiusz, Grzymała Stanisław, Jasiorska Paulina, Jaworska 
Karolina, Kaczmarczyk Zuzanna, Kiełbasa Zuzanna, Kopytek Wiktoria, Marianna Krawczyk Aleksandra, Kubiak Gabriela, 
Nawrot Roberta Diletta, Owczarek Paulina, Pyzia Dariusz, Staniszewska Paulina, Stemplowski Rafał, Stolc Anna, 
Trzmielewska Julia, Wagner Klaudia, Warda Marcel, Wielgus Natalia, Wielicki Dariusz].

045 2_ |b d2001 |b d2020
046 __ |k 2020
111 2_ |a Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton |n (10 ; |d 2020 ; |c Łódź). |j Instytucja sprawcza
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
500 __ |a Błędne nazwy autorów, prawidłowe: Kopytek Wiktoria Marianna, Krawczyk Aleksandra.
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Rachunkowość |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Nauka i badania

Konferencje młodych naukowców – opis przedmiotowy zazwyczaj ogólny, 
tematyka zróżnicowana.

Dwa pola 655: Materiały konferencyjne, Praca zbiorowa.
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Link do katalogu BN

Pole 111: deskryptor imprezy.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052751010305066


Opis bibliograficzny książki (13 – materiały konferencyjne, praca zbiorowa) 

Gospodarka bez ekonoma : materiały z I Ogólnopolskiej konferencji naukowej im. prof. Jana Winieckiego / pod redakcją Elżbiety 
Adamowicz i Henryka Ćwiklińskiego.

045 2_ |b d1938 |b d2020 
046 __ |k 2020
111 2_ |a Ogólnopolska konferencja naukowa im. prof. Jana Winieckiego |n ( 1 ; |d 2020 ; |c Gdańsk). |j Instytucja sprawcza
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Winiecki, Jan |d (1938-2016) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Gospodarka narodowa |2 DBN
650 _7 |a Polityka pieniężna |2 DBN
650 _7 |a Rozwój gospodarczy |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

W opisie przedmiotowym trzy deskryptory 
- w publikacji referaty zostały zgrupowane w trzy bloki 
tematyczne.
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Pole 111: deskryptor imprezy.

Link do katalogu BN

Źródło: Gospodarka bez ekonoma : materiały z I Ogólnopolskiej 
konferencji naukowej im. prof. Jana Winieckiego / pod redakcją Elżbiety 
Adamowicz i Henryka Ćwiklińskiego ; [projekt okładki Filip Sendal]. -
Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. 

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052869714605066


Opis bibliograficzny książki (14 – księga abstraktów, praca zbiorowa) 
Problematyka 35. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-
ekonomicznym układów przestrzennych" / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Wojciecha Piontek ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo
Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu.

045 2_ |b d1989 |b d2018
046 __ |k 2019

111 2_ |a Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych" |n (35 ; 
|d 2019 ; |c Kraków). |j Instytucja sprawcza

380 __ |a Książki

380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN

648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN

650 _7 |a Geografia gospodarcza |2 DBN
650 _7 |a Przemysł |2 DBN

650 _7 |a Rozwój gospodarczy |2 DBN

650 _7 |a Rozwój społeczny |2 DBN
650 _7 |a Usługi |2 DBN

651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Księga abstraktów |2 DBN

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Księga abstraktów zawiera streszczenia wystąpień 
konferencyjnych charakteryzujące tematykę przeprowadzonych 
badań i wykorzystane metody badawcze oraz wskazujące słowa 
kluczowe. 
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Link do katalogu BN

Deskryptory gatunku (pola 655): Księga abstraktów oraz Praca 
zbiorowa. Nie stosuje się deskryptora Materiały konferencyjne.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052577611905066


Opis bibliograficzny książki (15 – monografia/rozprawa doktorska) 
Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej / Krzysztof Beck.

045 2_ |b d1990 |b d2007
046 __ |k 2019 
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Cykl koniunkturalny |2 DBN
650 _7 |a Gospodarka |2 DBN
650 _7 |a Optymalny obszar walutowy |2 DBN
651 _7 |a Kraje Unii Europejskiej |2 DBN
655 _7 |a Monografia |2 DBN
655 _7 |a Rozprawa doktorska |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Zaleca się szczegółowy opis 
przedmiotowy w polach 650. 

Deskryptory gatunku (pola 655): 
Rozprawa doktorska oraz zazwyczaj 
Monografia.

Opublikowana praca doktorska  
- tego typu informacje niemal zawsze 
umieszczane są we wstępie. 

71

Link do katalogu BN

Źródło: Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych 
w krajach Unii Europejskiej / Krzysztof Beck ; [projekt okładki 
Małgorzata Siwa]. - Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052565030605066


Opis bibliograficzny książki (16 – raport z badań) 

Sytuacja rynku pracy województwa lubelskiego w ujęciu branżowym w okresie pandemii 
COVID-19 : raport z badania ilościowego / [opracowanie: Piotr Krzesiński, Angelika Bil, 
Grzegorz Gach, Iwona Wójcik].

045 0_ |b d2020
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a COVID-19 |2 DBN
650 _7 |a Rynek pracy |2 DBN
651 _7 |a Województwo lubelskie (1999- ) |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Pole 651: deskryptor geograficzny.

Raport z badań przedstawia wyniki badań prowadzonych 
specjalnie na potrzeby danej publikacji.

Nie dodaje się deskryptorów metod badawczych, chyba że metoda badawcza jest istotna, np. 
publikacja zawiera szczegółowe omówienie danej metody lub porównano w niej dwie metody.
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Link do katalogu BN

Źródło: Sytuacja rynku pracy województwa lubelskiego w ujęciu 
branżowym w okresie pandemii COVID-19 : raport z badania 
ilościowego / [opracowanie: Piotr Krzesiński, Angelika Bil, Grzegorz 
Gach, Iwona Wójcik]. - Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 
2020. 

Pole 045: kiedy przeprowadzono badanie.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052824517305066


Opis bibliograficzny książki (17 – raport z badań) 
Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę / Jan Hagemejer, 
Anna Malinowska, Grzegorz Poniatowski, Adam Śmietanka.

045 2_ |b d2010 |b d2019
046 __ |k 2020 
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- 2 DBN
650 _7 |a Dochody państwa |2 DBN 
650 _7 |a Gospodarka narodowa |2 DBN
650 _7 |a Handel |2 DBN
650 _7 |a Produkcja |2 DBN
650 _7 |a Przemysł tytoniowy |2 DBN
650 _7 |a Rynek pracy |2 DBN
650 _7 |a Wyroby tytoniowe |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Deskryptor gatunku (pole 655): Raport z 
badań. 
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Link do katalogu BN

Źródło: Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę 
/ Jan Hagemejer, Anna Malinowska, Grzegorz Poniatowski, Adam 
Śmietanka. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-
Ekonomicznych, czerwiec 2020.

Pola 650: w opisie rzeczowym stosuje się 
deskryptory przedmiotowe dotyczące 
przedmiotu badań.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052734316305066


Opis bibliograficzny książki (18 – antologia)
W stronę rynku : wybór publicystyki ekonomicznej z przełomu lat 80. i 90. XX wieku / Dariusz K. Rosati.
045 2_ |b d1982 |b d1993 
046 __ |k 2020 |o 1986 |p 1993
260 __ |a Warszawa : |b Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, |c copyright 2020.
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 1901-2000
388 1_ |a 1945-1989
388 1_ |a 1989-2000
388 2_ |a 2001-
500 __ |a Zawiera artykuły i wywiady opublikowane w polskich czasopismach.
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN 
650 _7 |a Polityka gospodarcza |2 DBN 
650 _7 |a Reforma gospodarcza |2 DBN
650 _7 |a Transformacja systemu społeczno-gospodarczego |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Antologia |2 DBN
655 _7 |a Artykuł publicystyczny |2 DBN
655 _7 |a Wywiad dziennikarski |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse

Antologia zawiera artykuły i wywiady 
opublikowane od 1986 r. do 1993 r. i zostało to 
wyrażone w polu 046:
§ |o - początek okresu powstania zbioru dzieł, 
§ |p- koniec okresu powstania zbioru dzieł.

Pole 388, wskaźnik 2: deskryptor chronologiczny 
odpowiada podpolu |k w polu 046.

Pola 388, wskaźnik 1: deskryptory chronologiczne 
odpowiadają podpolom |o i |p w polu 046.

Antologię opublikowano w 2020 r. i zostało to 
wyrażone w podpolu |k pola 046. 

Wskaźniki pola 388: 
§ 388 1_|a - czas powstania dzieła 
§ 388 2_|a- czas powstania zbioru dzieł (antologia 
lub dzieła współwydane)
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Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052741894605066


Opis bibliograficzny książki (19 – słownik biograficzny) 
Portraits of Polish entrepreneurs : from the Middle Ages to 1939 / Marcin Rosołowski, Andrzej Krajewski, Arkadiusz Bińczyk, Wojciech 

Kwilecki ; translated from Polish by Jacek Kotarba.
045 2_ |b d1301 |b d1939
046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje informacyjne
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 1301-1400 |2 DBN
648 _7 |a 1401-1500 |2 DBN
648 _7 |a 1501-1600 |2 DBN
648 _7 |a 1601-1700 |2 DBN
648 _7 |a 1701-1800 |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 Przedsiębiorcy |2 DBN
650 _7 |a Przedsiębiorczość |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Słownik biograficzny |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Historia

Pola 650: deskryptor przedmiotowy ogólny dotyczący zakresu, 
którym zajmowały się opisywane osoby oraz deskryptor 
opisujący zawód/grupę zawodów.

Pole 658: obligatoryjnie deskryptor ujęciowy Historia.
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Link do katalogu BN

Źródło: Portraits of Polish entrepreneurs : from the Middle Ages to 
1939 / Marcin Rosołowski, Andrzej Krajewski, Arkadiusz Bińczyk, 
Wojciech Kwilecki ; translated from Polish by Jacek Kotarba ; [cover
Maciej Kałkus]. - Warsaw : WEI Biblioteka : Wojciech Maziarski, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052864786105066


Opis bibliograficzny książki (20 – publikacja popularnonaukowa) 

Ekonomia dla każdego : co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik powinien wiedzieć o gospodarce / Thomas Sowell ; 
przekład Krzysztof Zuber, Jan Fijor, Michał Kresak.

045 2_ |b d1776 |b d2014
046 __ |k 2014
246 1_ |i Tytuł oryginału: |a Basic economics : |b a citizen's guide to the economy, |f 2014
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ |a 2001
648 _7 |a 1701-1800 |2 DBN
648_7  |a 1801-1900 |2 DBN
648_7  |a 1901-2000 |2 DBN 
648_7  |a 2001- |2 DBN 
650_7  |a Ekonomia |2 DBN
650_7  |a Gospodarka |2 DBN
655_7  |a Opracowanie |2 DBN
658__  |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658__  |a Historia

Publikacje popularnonaukowe mają popularyzować określone 
zagadnienia lub dziedziny naukowe wśród osób niebędących 
specjalistami w tej dziedzinie; aparat naukowy nie jest 
stosowany lub stosowany w sposób ograniczony. 
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Link do katalogu BN

Źródło: Ekonomia dla każdego : co każdy szanujący się obywatel, 
wyborca i podatnik powinien wiedzieć o gospodarce / Thomas Sowell ; 
przekład Krzysztof Zuber, Jan Fijor, Michał Kresak ; [projekt okładki  
Deer's Graphic - Jan Szymański]. - Wrocław : Fijorr Publishing, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052719012405066


Opis bibliograficzny książki (21 – publikacje promocyjne) 
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 1869-2019 / Piotr Smykała ; [tłumaczenia z języka niemieckiego Ewelina Szulc-Przybyła].

045 2_ |b d1869 |b d2019
046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne
388 1_ |a 2001-
610 27 |a Bank Spółdzielczy (Zawadzkie) |2 DBN
648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Banki spółdzielcze |2 DBN
650 _7 |a Pracownicy banków |2 DBN
651 _7 |a Zawadzkie (woj. opolskie, pow. strzelecki, gm. Zawadzkie) |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Historia

Pole 610: obligatoryjnie deskryptor korporatywny.

Pole 650: jeżeli w publikacji omówieni są poszczególni 
pracownicy/członkowie danej organizacji, należy dodać 
deskryptor określający tę grupę osób.
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Publikacje promocyjne promują wiedzę na określony temat (np. 
regionu, miasta, instytucji). Nie są to publikacje naukowe ani 
popularnonaukowe.

Link do katalogu BN

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052549067705066


Opis bibliograficzny książki (22 – poradniki i przewodniki) 
Złoto nie rdzewieje : jak inwestować w złoto? / Daniel Tokarz.

045 0_ |b d2020
046 __ |k 2020
380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki
388 1_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Inwestycje |2 DBN
650 _7 |a Metale szlachetne |2 DBN
650 _7 |a Monety |2 DBN
650 _7 |a Złoto |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Praca, kariera, pieniądze

Zastosowano deskryptor „Praca, kariera, pieniądze”, ponieważ jest to publikacja o charakterze 
poradnikowym adresowana do szerokiego grona odbiorców, napisana przystępnym językiem. Autor dzieli się 
swoim osobistym doświadczeniem w zakresie inwestowania w złoto, udziela praktycznych wskazówek.
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Link do katalogu BN

Źródło: Złoto nie rdzewieje : jak inwestować w złoto? 
/ Daniel Tokarz ; [projekt okładki Katarzyna Buk]. - Szczecin ; 
[Głuchołazy] : GlobalProfit, Daniel Tokarz, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052724287205066


Opis bibliograficzny książki (23 - poradnik, rozporządzenie, ustawa) 
PIT, CIT, ryczałt 2022 : podatki. Cz. 1, Podatek dochodowy od osób fizycznych - ustawa i rozporządzenia, zryczałtowany podatek 
dochodowy - ustawa i rozporządzenie, podatek dochodowy od osób prawnych - ustawa i rozporządzenia, przewodnik po 
zmianach / [redaktor merytoryczny Sylwia Polewicz].

045 0_ |b d2022
046 __ |k 2022 |o 1991 |p 2022
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Doradcy podatkowi
385 __ |a Księgowi
388 1_ |a 1901-2000
388 1_ |a 1989-2000
388 1_ |a 2001-
388 2_ |a 2001-
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Podatek dochodowy od osób fizycznych |2 DBN
650 _7 |a Podatek dochodowy od osób prawnych |2 DBN
650 _7 |a Podatek dochodowy zryczałtowany |2 DBN
650 _7 |a Prawo podatkowe |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
655 _7 |a Rozporządzenie |2 DBN
655 _7 |a Ustawa |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości
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Link do katalogu BN

Książka zawiera akty prawne opublikowane od 1991 r. do 2022 r. i zostało to wyrażone w polu 046:
§ |o - początek okresu powstania zbioru dzieł, 
§ |p- koniec okresu powstania zbioru dzieł.

Książkę opublikowano w 2022 r. i zostało to wyrażone w podpolu |k pola 046. 

Wskaźniki pola 388: 
§ 388 1_|a - czas powstania dzieła 
§ 388 2_|a- czas powstania zbioru aktów prawnych

Pola 388, wskaźnik 1: deskryptory chronologiczne odpowiadają podpolom |o i |p w polu 046.

Pole 388, wskaźnik 2: deskryptor chronologiczny odpowiada podpolu |k w polu 046.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,9912650649505606&tab=LibraryCatalog&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0


Opis bibliograficzny książki (24 - komentarz prawny) 
Wykładnia umowy kredytu bankowego : kredyty frankowe i złotówkowe : komentarz praktyczny z orzecznictwem, decyzje 
Prezesa UOKiK, przykłady klauzul niedozwolonych / Beata Paxford.

045 0_ |b d2021
046 __ |k 2021
250 __ |a 2. wydanie, uaktualnione, stan prawny obejmujący zmiany wprowadzone ustawą z 25.2.2021 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 680).
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |a Adwokaci
385 __ |a Radcy prawni
385 __ |a Sędziowie
388 1_ |a 2001-
521 8_ |a Dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, praktyków zajmujących się umowami kredytu bankowego, instytucji finansowych i osób 

prowadzących spory na tle umów bankowych.
610 27 |a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a COVID-19 |2 DBN
650 _7 |a Klauzule abuzywne |2 DBN
650 _7 |a Kredyt |2 DBN
650 _7 |a Orzecznictwo |2 DBN
650 _7 |a Prawo bankowe |2 DBN
650 _7 |a Umowa |2 DBN
650 _7 |a Wykładnia prawa |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN
655 _7 |a Komentarz prawny |2 DBN
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości
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Dwa pola 655: Komentarz prawny, Opracowanie.

Przeznaczenie czytelnicze w polach 385. Jeśli informacja o grupie odbiorców jest na 
okładce – cytat w polu 521_8.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052984143705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Librahttps:%2F%2Fkatalogi.bn.org.pl%2Fdiscovery%2Ffulldisplay%3Fdocid%3Dalma991052984143705066,LibraryCatalog&query=any,contains,9912650649505606&query=any,contains,9912646610005606&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9053621131333948646&offset=0


Opis bibliograficzny książki (25 - biografia) 
Wszechmocny Amazon : Jeff Bezos i jego globalne imperium / Brad Stone ; z angielskiego przełożyła Maria Gębicka-Frąc.

046 __ |k 2021
246 1_ |i Tytuł oryginału: |a Amazon unbound : |b Jeff Bezos and the invention of global empire, |f 2021
246 30 |a Jeff Bezos i jego globalne imperium
380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-
600 17 |a Bezos, Jeffrey |d (1964- ) |2 DBN
610 27 |a Amazon.com |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Handel elektroniczny |2 DBN
650 _7 |a Przedsiębiorcy |2 DBN
650 _7 |a Przedsiębiorstwo internetowe |2 DBN
651 _7 |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN
655 _7 |a Biografia |2 DBN
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ |a Historia
658 __ |a Zarządzanie i marketing
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Biografia opisuje życie konkretnej osoby lub kilku osób. Często występują także biografie 
równoległe porównujące ze sobą dwa życiorysy. W przypadku biografii opublikowanej w 
postaci artykułu zawsze jest ona zdecydowanie dłuższa od biogramu (rzadko 
przekraczającego objętościowo dwie strony). 

Obligatoryjne zaindeksowanie w polu 600 osób, 
którym biografia jest poświęcona.

Drugi deskryptor ujęciowy: Historia.

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,9912480266405606&tab=BN&search_scope=MyInstitution1&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP


§ Deskryptory Biblioteki Narodowej pozwalają w uporządkowany sposób katalogować publikacje 

ekonomiczne.

§ Baza deskryptorów jest stale rozbudowywana, tak aby na bieżąco odzwierciedlać nowe pojęcia 

ekonomiczne.

§ Dobór deskryptorów oparty jest o merytoryczną analizę artykułów i książek, co zapewnia sprawne 

wyszukiwanie publikacji dotyczących wybranego zagadnienia ekonomicznego.

Podsumowanie
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Dziękuję za uwagę 

Łukasz Jagiełło

l.jagiello@bn.org.pl 


