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Plan prezentacji

Wprowadzenie - zakres tematyczny publikacji pedagogicznychCzęść 1

Zastosowanie Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji
z zakresu edukacji i pedagogiki:
- Deskryptory BN  - wprowadzenie
- Deskryptory BN z zakresu edukacji i pedagogiki - przykłady
- Deskryptory BN z zakresu edukacji i pedagogiki - rozwój bazy
- Deskryptory BN z zakresu edukacji i pedagogiki w publikacjach interdyscyplinarnych

Część 2

Przykłady opisów bibliograficznych 
Publikacje naukowe Publikacje informacyjne
Publikacje popularnonaukowe Literatura faktu, eseje, publicystyka
Publikacje promocyjne Poradniki i przewodniki

Część 3

Schematy + przykłady opisów bibliograficznych
Publikacje dydaktyczne Publikacje fachowe

Część 4

Część 5 Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



Zakres tematyczny 
publikacji pedagogicznych



Prezentację nt. zastosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu
publikacji pedagogicznych warto rozpocząć od zarysowania tematyki podejmowanej 
w ramach omawianej tu dziedziny.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Krok ten pozwoli zwrócić Państwa uwagę na szeroki zakres tematyczny obecny we 
współczesnym piśmiennictwie pedagogicznym oraz nierzadko interdyscyplinarny 
charakter podejmowanych w nim rozważań.

Szeroki zakres tematyczny wiąże się koniecznością stałej rozbudowy bazy 
Deskryptorów Biblioteki Narodowej o nowe, adekwatne do pojawiających się 
publikacji, terminy. Interdyscyplinarny charakter wielu prac powinien jednocześnie 
kierować uwagę katalogerów również na słownictwo z obszaru dziedzin pokrewnych.

Należy podkreślić, iż - z oczywistych względów - zaprezentowany tu wykaz nie 
wyczerpuje szerokiej problematyki podejmowanej w publikacjach pedagogicznych.



Zagadnienia związane z problematyką kształcenia i 
wychowania na różnych etapach życia człowieka.

Przykładem mogą być tutaj publikacje z zakresu 
pedagogiki przedszkolnej, której przedstawiciele 
koncentrują swoją uwagę m.in. na problemie gotowości 
dziecka do podjęcia nauki szkolnej, czy też publikacje z 
zakresu andragogiki, która jako cel swoich badań obrała 
edukację osób dorosłych, tak w wymiarze formalnym, 
jak i nieformalnym.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Oblicza gotowości szkolnej / redakcja naukowa Krystyna Kusiak, Beata Bednarczuk ; [projekt i wykonanie okładki: Sandra Dudek]. Gdańsk : 
Harmonia Universalis, 2015.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje / pod redakcją naukową Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty 
Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz ; [projekt okładki: Agnieszka Siesicka]. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, copyright 2011.

Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska ; [projekt okładki: 
Anna M. Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2013.

Wokół badań biograficznych w andragogice / redakcja naukowa Olga Czerniawska, Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda ; [projekt okładki: Joanna 
Niekraszewicz]. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015.

Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości / Alicja Szostkiewicz ; [projekt okładki: Agnieszka Natalia Bury]. Warszawa : CeDeWu, 2019.



Ważnym obszarem poddawanym refleksji 
pedagogicznej jest aspekt społeczny procesu 
kształcenia i wychowania. W orbicie 
zainteresowań pedagogów społecznych znajduje 
się m.in. oddziaływanie rodziny, grup 
rówieśniczych, czy też szeroko rozumianych 
warunków społeczno-ekonomicznych na rozwój 
człowieka w poszczególnych etapach jego życia.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Socjalizacja dziecka z rodziny wielodzietnej : studium teoretyczno-empiryczne / Paulina Forma ; [projekt 
okładki: Jakub Chaba]. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012.

Dzieciństwo jako status społeczny : edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej/ Barbara Smolińska-Theiss ; 
[projekt okładki: studio-R Rafał Bielski]. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014.

Wymiary socjalizacji : perspektywa pedagogiczna / redakcja naukowa Bogusław Bieszczad, Agata 

Łopatkiewicz ; [projekt okładki: Anna M. Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2021.



O ile rozważania z zakresu pedagogiki społecznej 
odnoszą się zazwyczaj do analizy zjawisk 
współczesnych, o tyle w obrębie innych subdyscyplin 
równie dużą uwagę przywiązuje się do tego, jak 
wyglądało kształcenie i wychowanie w epokach 
minionych.

Publikacje z zakresu historiografii oświatowej to ważna 
część piśmiennictwa pedagogicznego.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Hugo Kołłątaj i edukacja / Katarzyna Buczek ; [projekt okładki: Jakub Rakusa-Suszczewski]. Warszawa : 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, copyright 2007.

Sto lat polskiej oświaty (1918-2018) / pod redakcją Hanny Markiewiczowej i Iwony Czarneckiej ; [projekt 
okładki: Anna Gogolewska]. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019.

Szkolnictwo, opieka i wychowanie w Królestwie Polskim : od jego ustanowienia do odzyskania przez Polskę 

niepodległości 1815-1918 / pod redakcją Hanny Markiewiczowej i Iwony Czarneckiej ; [projekt okładki: Anna 
Gogolewska ; ilustracja na okładce: Sławomir Górzyński]. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, 2016.



Zagadnienia związane z organizacją kształcenia na 
poszczególnych poziomach edukacyjnych.

W ogólnym zarysie publikacje te koncentrują się na 
tym, w jaki sposób efektywnie i ciekawie realizować 

proces nauczania. Szczególną grupę publikacji 
zajmują te odnoszące się do metodyki nauczania 
poszczególnych przedmiotów szkolnych.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal ; [projekt okładki: Lidia Michalak-
Mirońska]. Warszawa : PWN, 2019.

Podstawy nauczania matematyki czyli Jak przybliżyć matematykę uczniom / Danuta Zaremba ; [projekt 
okładki: Paweł G. Rubaszewski]. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.

Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole. Cz. 1 / pod redakcją Michała Bronikowskiego ; 

[projekt okładki: Maciej Faliński]. Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi², 2008.



Coraz częściej spotykaną grupą publikacji są prace 
naukowe z zakresu pedagogiki porównawczej.

W obszarze zainteresowań autorów znajdują się 
rozwiązania, jakie w zakresie polityki oświatowej 
realizują inne kraje.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Przedszkola w Niemczech : między siłą tradycji a wyzwaniami przyszłości / Inetta Nowosad, Katarzyna Tomasik-
Abdelsamie ; [projekt okładki: Anna M. Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2020.

Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych : od Ronalda Reagana do Baracka Obamy / Eugenia 

Potulicka ; [projekt okładki: Anna Maria Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2014.

Systemy edukacji w krajach europejskich / redakcja naukowa Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, 

Celina Czech-Włodarczyk ; [projekt okładki: Anna M. Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2013.

Edukacja i nierówności społeczne : studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji / Tomasz Gmerek ; 
[projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska]. Kraków : Impuls, 2011.

Polityka apartheidu w szkolnictwie RPA : geneza, rozwój i konsekwencje / Tomasz Gmerek. ; [projekt okładki:K. & S. 
Szurpit]. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.

Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii : studium socjopedagogiczne / Daria Hejwosz-Gromkowska. ; [projekt 
okładki: Helena Oszmiańska]. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019.

Źródła grafik:



Pedagogika specjalna to jedna subdyscyplin pedagogicznych, 
której obecność w obszarze wydawniczym jest bardzo 
zauważalna.

Tematem, wokół którego koncentruje się uwaga autorów są 

działania podejmowane na rzecz wsparcia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zarówno w ramach 
kształcenia specjalnego, jak i ogólnodostępnego.

Warto przy tym zaznaczyć, iż zagadnienie specjalnych 
potrzeb edukacyjnych odnosi się nie tylko do osób z 
niepełnosprawnością, ale również tych posiadających 
doświadczenia migracyjne, czy też przejawiających 
szczególne uzdolnienia.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / redakcja naukowa Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka 
Żywanowska ; [projekt okładki: Anna M. Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2013.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań 
/ Kazimierz Słupek ; [projekt okładki: Sandra Dudek]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018.

Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria 
Bogdanowicz ; [projekt okładki: Sandra Dudek]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.

Specjalne potrzeby edukacyjne w praktyce pedagogicznej : wybrane obszary i rozwiązania / Renata Gardian-Miałkowska, Ewa 
Weremczuk, Małgorzata Przybysz-Zaremba ; [projekt okładki: Krzysztof Galus]. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020.

Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska 
; [projekt okładki: Anna M. Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2021.



Publikacje z zakresu logopediii należą bez 
wątpienia do tych, w których 
interdyscyplinarność podejmowanych rozważań 
jest szczególnie widoczna. Oprócz podejścia 
pedagogicznego zawierają one bardzo często 
odniesienia do tematyki językoznawczej oraz 
medycznej.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / redakcja 
naukowa Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray ; [projekt okładki: Anna Damasiewicz, wykonanie okładki: Sandra 

Dudek]. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.

Terapia logopedyczna / Edyta Joanna Lichota ; [projekt okładki: Mikołaj Miodowski]. Warszawa : Difin, 2015.

Zaburzenia płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska ; przy współpracy Katarzyny Gaweł ; [projekt i 

wykonanie okładki: Sandra Dudek]. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018.



Interdyscyplinarność to również domena 
publikacji z obszaru pedagogiki 
resocjalizacyjnej. Podejmując problematykę 
niedostosowania społecznego młodzieży 
autorzy publikacji często nawiązują do analiz 
socjologicznych oraz rozwiązań prawnych, 
regulujących działalność placówek 
resocjalizacyjnych.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Współczesne modele i strategie resocjalizacji / redakcja naukowa Robert Opora, Radosław Breska, Joanna Jezierska, 
Małgorzata Piechowicz ; [projekt okładki: Mikołaj Miodowski]. Warszawa : Difin, 2017.

Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany w warunkach placówki resocjalizacyjnej / Hubert Kupiec ; [projekt okładki: 
Anna M. Damasiewicz]. Kraków : Impuls, 2019.

Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / Robert Opora ; [projekt okładki: Anna Pilewicz]. Warszawa : Wydawnictwo 

Akademickie Żak, © 2015.



Ważną część współczesnej produkcji wydawniczej z zakresu 
pedagogiki stanowią publikacje odwołujące się do relacji 
między edukacją a szeroko rozumianymi mediami 
i technologią.

Można tutaj wskazać na dwa wyróżniające się nurty 
dociekań naukowych. Uwaga badaczy skupia się z jednej 
strony na racjonalnym korzystaniu ze zdobyczy techniki przez 
dzieci i młodzież, z drugiej zaś na umiejętnym wykorzystaniu 
technologii w procesie kształcenia.

Tematyka publikacji pedagogicznych

Źródła grafik:

Multimedialny wymiar edukacji / redakcja naukowa Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik. Dąbrowa Górnicza 
: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014.

E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz ; [projekt okładki: Monika Pollak]. Sopot 
: GWP, 2015.

Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja" / Joanna Adamkiewicz ; [projekt 
okładki: Krzysztof Galus]. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych 
/ redakcja naukowa Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek ; [projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska] . Kraków : 
Impuls, 2015.

Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał ; [projekt 
okładki: dr Robert Małoszowski]. Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2017.



Deskryptory Biblioteki Narodowej
- wprowadzenie



Deskryptor jest wyrazem lub grupą wyrazów, które stanowią nazwę preferowaną 

dowolnego elementu rzeczywistości bądź pojęcia abstrakcyjnego. 

przepisy.bn.org.pl

Deskryptory Biblioteki Narodowej - wprowadzenie

Deskryptory Biblioteki Narodowej stanowią nie tylko wyraz lub grupę wyrazów 

będących preferowaną nazwą danego elementu rzeczywistości, ale też jednoznacznie 

ten element identyfikują, stanowiąc tym samym ujednolicone i kontrolowane punkty 

dostępu.

https://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn


przepisy.bn.org.pl

Deskryptory Biblioteki Narodowej - wprowadzenie

Źródła informacji wykorzystywane przy tworzeniu deskryptorów:

- encyklopedie
- słowniki, tezaurusy dziedzinowe i korpusy językowe
- bazy danych, w tym bazy bibliotek narodowych
- katalogowany dokument
- publikacje specjalistyczne z danej dziedziny
- wyszukiwarki i strony internetowe, informatory, publikacje promocyjne, statuty, korespondencje itp.

W wypadku istnienia różnych nazw jako deskryptor wybiera się nazwę najbardziej 
rozpowszechnioną wśród użytkowników języka polskiego.

https://przepisy.bn.org.pl/deskryptory/zasady-tworzenia-deskryptorow-bn


Wybrane typy deskryptorów:

- deskryptory osobowe  (100)

- deskryptory korporatywne (110)

- deskryptory  przedmiotowe (150)

- deskryptory geograficzne (151)

- deskryptory formy i gatunku (155)

np. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
(Lublin) |2 DBN

np. Okoń, Wincenty |d (1914-2011) |2 DBN

np. Uczenie się |2 DBN

np. Kraków (woj. małopolskie) |2 DBN

np. Podręcznik |2 DBN

Deskryptory Biblioteki Narodowej - wprowadzenie



Deskryptory Biblioteki Narodowej
z zakresu edukacji i pedagogiki - przykłady



072 __ |a 8

150 __ |a Andragogika

450 __ |a Andragogik

450 __ |a Andragogy

450 __ |a Pedagogika dorosłych

450 __ |a Teoria edukacji dorosłych

450 __ |a Teoria oświaty dorosłych

550 __ |w g |a Pedagogika

550 __ |a Oświata dorosłych

550 __ |w h |a Andragogika porównawcza

667 __ |a temat

Deskryptor szerszy

Deskryptor skojarzony

Deskryptor węższy

Formy odrzucone

Deskryptor



072 __ |a 8

150 __ |a Praktyki pedagogiczne

450 __ |a Praktyki dydaktyczne

450 __ |a Praktyki nauczycielskie

450 __ |a Praktyki w przedszkolu

450 __ |a Praktyki w szkole

550 __ |w g |a Praktyki studenckie

550 __ |a Kształcenie nauczycieli

550 __ |a Opiekunowie praktyk i staży

555 __ |a Dziennik praktyk

667 __ |a temat

Deskryptor szerszy

Deskryptory skojarzone

Formy odrzucone

Deskryptor



072 __ |a 8

150 __ |a Szkoły żeńskie

450 __ |a Boarding schools for girls

450 __ |a Girls boarding schools

450 __ |a Internatowe szkoły żeńskie

450 __ |a Schools for girls

450 __ |a Szkoła żeńska

450 __ |a Szkoły dla dziewcząt

550 __ |w g |a Szkoły

550 __ |a Dziewczęta

550 __ |a Edukacja zróżnicowana

667 __ |a temat

Deskryptor szerszy

Deskryptory skojarzone

Formy odrzucone

Deskryptor



072 __ |a 8

072 __ |a 23

150 __ |a Targi edukacyjne

450 __ |a Education fairs

550 __ |w g |a Targi i wystawy

550 __ |a Dni otwarte (szkolnictwo)

550 __ |a Oferta edukacyjna

550 __ |a Rekrutacja do szkół

550 __ |a Wizerunek uczelni

550 __ |a Wybór kierunku kształcenia

667 __ |a temat

Deskryptor szerszy

Deskryptory skojarzone

Formy odrzucone

Deskryptor



072 __ |a 8

150 __ |a Organy szkoły

450 __ |a Organy szkolne

450 __ |a Organy szkół

450 __ |a Organy wewnętrzne szkoły

550 __ |a Szkolnictwo

550 __ |w h |a Dyrektorzy szkół

550 __ |w h |a Rada pedagogiczna

550 __ |w h |a Rada rodziców

550 __ |w h |a Rada szkoły

550 __ |w h |a Samorząd szkolny

667 __ |a temat

Deskryptor skojarzony

Formy odrzucone

Deskryptor

Deskryptory węższe



045 0_ |b d1984

072 __ |a 8

072 __ |a 13

150 __ |a Strajk szkolny we Włoszczowie (1984)

450 __ |a Strajk młodzieży szkolnej we Włoszczowie (1984)

450 __ |a Strajk o krzyże we Włoszczowie (1984)

450 __ |a Strajk szkolny we Włoszczowej (1984)

450 __ |a Strajk uczniów we Włoszczowie (1984)

450 __ |a Strajk w obronie krzyży we Włoszczowie (1984)

550 __ |w g |a Strajki szkolne

550 __ |a Laicyzacja

551 __ |a Włoszczowa (woj. świętokrzyskie)

667 __ |a temat

Deskryptor szerszy

Deskryptory skojarzone

Formy odrzucone

Deskryptor



Deskryptory Biblioteki Narodowej 
z zakresu edukacji i pedagogiki – rozwój bazy



Uzupełnianie bazy o coraz bardziej 
szczegółowe deskryptory przedmiotowe. 

150   Strajki szkolne

550 |w h |a Strajk szkolny we Wrześni (1901)

150 Strajki szkolne

550 |w h |a Strajk szkolny w Budzyniu (1906-1907)

550 |w h |a Strajk szkolny w Kasparusie (1907)

550 |w h |a Strajk szkolny w Miętnem (1984)

550 |w h |a Strajk szkolny w Warcinie (1980)

550 |w h |a Strajk szkolny w Wągrowcu (1906-1907)

550 |w h |a Strajk szkolny we Włoszczowie (1984)

550 |w h |a Strajk szkolny we Wrześni (1901)

Dzięki temu opis bibliograficzny w większym 
stopniu oddaje treść katalogowanej publikacji, 
zaś czytelnicy mają łatwiejszy do niej dostęp.

Stan obecny

Stan wyjściowy

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Uzupełnianie bazy o coraz bardziej 
szczegółowe deskryptory przedmiotowe. 

155 Gry i zabawy dziecięce

555 |w h |a Zabawy badawcze

555 |w h |a Zabawy integracyjne

555 |w h |a Zabawy konstrukcyjne

555 |w h |a Zabawy receptywne

555 |w h |a Zabawy tematyczne

555 |w h |a Zabawy tropiące

155   Gry i zabawy dziecięce
Stan wyjściowy

Stan obecny

150   Organizacje uczniowskie

550 |w h |a Szkolne koła Caritas

150 Organizacje uczniowskie

550 |w h |a Szkolne koła Caritas

550 |w h |a Szkolne koła LMiK

550 |w h |a Szkolne koła LOK

550 |w h |a Szkolne koła LOP

550 |w h |a Szkolne koła PTTK

550 |w h |a Szkolne koła TPPR

Stan obecny

Stan wyjściowy

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Uzupełnianie bazy o coraz bardziej 
szczegółowe deskryptory przedmiotowe. 

150 Doktorat (stopień naukowy)

550 |w g |a Stopnie i tytuły naukowe

550   Doktoranci

550   Komisje doktorskie

550   Obrona rozprawy doktorskiej

550   Odnowienie doktoratu

550   Promocja doktorska

550   Promotorzy rozpraw doktorskich

550   Staż podoktorski

550   Studia doktoranckie

550   Szkoły doktorskie

550   Uprawnienia doktorskie

555   Rozprawa doktorska

Stan obecny

150   Doktorat (stopień naukowy)

550   Stopnie i tytuły naukowe

550   Studia doktoranckie

555   Rozprawa doktorska

Stan wyjściowy

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



150    PISA (badanie)
450 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA)

150    PIACC (badanie)
450 Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

150 PISA (badanie)
450 Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA)

150    ESLC (badanie)
450 Europejskie Badanie Kompetencji Językowych (ESLC)

150    ICCS (badanie)
450 Międzynarodowe Badanie Edukacji Obywatelskiej (ICCS)

150    ICILS (badanie)
450 Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (ICILS)

150    PIACC (badanie)
450 Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

150    PIRLS (badanie)
450 Międzynarodowe Badanie Biegłości w Czytaniu (PIRLS)

150    TALIS (badanie)
450 Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się (TALIS)

150   TIMSS (badanie)

450 Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS)

Stan obecny

Stan wyjściowy

Międzynarodowe 
badania porównawcze 
w dziedzinie edukacji

Uzupełnianie bazy o coraz bardziej 
szczegółowe deskryptory przedmiotowe. 



150 Szkoły

150 Szkoły artystyczne Uzupełnianie bazy o coraz bardziej 
szczegółowe deskryptory 
przedmiotowe. 

Deskryptory węższe 
(wybór)

150 Szkoły językowe

150 Szkoły jogi 150 Szkoły katolickie

150 Szkoły nauki jazdy 150 Szkoły partnerskie

150 Szkoły podstawowe 150 Szkoły policealne

150 Szkoły przyszpitalne

150 Szkoły specjalne 150 Szkoły sportowe

150 Szkoły średnie 150 Szkoły wiejskie

150 Szkoły wyższe

150 Szkoły przywięzienne

150 Szkoły ponadpodstawowe

150 Szkoły zawodowe

150 Szkoły polonijne

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Porządkowanie bazy poprzez łączenie - na zasadzie 
odpowiednich skojarzeń - istniejących już 
deskryptorów przedmiotowych oraz tworzenie 
nowych.

150 Placówki wychowania pozaszkolnego

550    Czas wolny od pracy ucznia

550    Wychowanie pozaszkolne

550 |w h |a Międzyszkolne ośrodki sportowe

550 |w h |a Młodzieżowe domy kultury

550 |w h |a Ogniska pracy pozaszkolnej

550 |w h |a Ogrody jordanowskie

550 |w h |a Pałace młodzieży

Stan obecny

150    Czas wolny od pracy ucznia

150    Ogrody jordanowskie

150    Wychowanie pozaszkolne

Stan wyjściowy

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Wyodrębnianie z dotychczasowych deskryptorów 
przedmiotowych form odrzuconych i tworzenie z 
nich samodzielnych deskryptorów.

150    Oświata dorosłych

450    Andragogika
Stan wyjściowy

150    Oświata dorosłych

150    Andragogika
Stan obecny

155    Rozprawa habilitacyjna

455    Habilitacja
Stan wyjściowy

155    Rozprawa habilitacyjna

150    Habilitacja
Stan obecny

150    Coaching

450    Tutoring
Stan wyjściowy

150    Coaching

150    Tutoring

550 |w h |a Tutoring akademicki
550 |w h |a Tutoring rówieśniczy
550 |w h |a Tutoring szkolny

Stan obecny

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Zmiany nazw istniejących deskryptorów pod 
kątem ich trafności i zdolności do dalszej 
rozbudowy. 

150    Badania ewaluacyjne
Stan wyjściowy

150    Ewaluacja

550 |w h |a Autoewaluacja

550 |w h |a Ewaluacja wewnętrzna

550 |w h |a Ewaluacja zewnętrzna

Stan obecny

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu edukacji i pedagogiki

Cyfrowa szkoła (program rządowy)

Czesne

Dobro dziecka

Dokumentacja szkolna

Doradcy metodyczni (pedagogika)

Egzaminatorzy

Hospitacja zajęć

Inauguracja roku szkolnego

Kompetencje wychowawcze

Laureaci olimpiad szkolnych

Pokój nauczycielski

Pracownicy niepedagogiczni

Przedszkola wiejskie

Stowarzyszenia absolwentów

Stypendyści

Subwencja oświatowa

Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych

Uczenie się biograficzne

Wychowawcy klas

Wyniki egzaminacyjne

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu edukacji i pedagogiki

Błędy dydaktyczne

Cele wychowania

Edukacja dwujęzyczna

Egzaminy poprawkowe

Kierownicy wycieczek szkolnych

Korepetytorzy

Kultura szkoły

Kuratoria oświaty

Licea pedagogiczne

Mediacja rówieśnicza

Międzyszkolne kluby sportowe

Monitorowanie losów absolwentów

Neurologopedzi

Okręgowe komisje egzaminacyjne

Posiłek w szkole i w domu (program rządowy)

Przedszkola przyzakładowe

Rok Janusza Korczaka (2012)

Sieć szkół

Sklepiki szkolne

Uczenie się transformatywne

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu edukacji i pedagogiki

Dyskurs podręcznikowy

Filmoteka szkolna (program)

Immatrykulacja

Klasa mundurowa

Koła samokształceniowe

Konkursy recytatorskie

Kursy repolonizacyjne

Likwidacja szkół

Młodzieżowe domy kultury

Nadopiekuńczość

Nowe Wychowanie

Preparandy nauczycielskie

Programy edukacyjne UE

Start szkolny

Stypendia naukowe

Szkoły letnie

Szkoły Tysiąclecia

Średnia ocen (szkolnictwo)

Test Uzdolnień Wielorakich (TUW)

Wizytatorzy

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Przykłady deskryptorów przedmiotowych z zakresu edukacji i pedagogiki

Absolwenci

Dzień Przedszkolaka (20 września)

Hospitacja diagnozująca

Instruktorzy harcerscy

Kampania alfabetyzacyjna

Komisje egzaminacyjne

Kryteria oceniania

Licea korespondencyjne

Obserwacja pedagogiczna

Przerwa międzylekcyjna

Reforma oświaty w Polsce (1932)

Szkoły partnerskie

Sztandary szkolne

Takt pedagogiczny

Treści kształcenia

Tyflopedagodzy

Uczenie się międzypokoleniowe

Wsparcie edukacyjne

Wychowawcy kolonijni

Zmianowość szkolna

Deskryptory Biblioteki Narodowej – rozwój bazy



Deskryptory Biblioteki Narodowej                         
z zakresu edukacji i pedagogiki                                
w publikacjach interdyscyplinarnych



Wiele publikacji poruszających zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej edukacji ma charakter 

interdyscyplinarny. 

Jeśli dla opisu bibliograficznego danej publikacji będzie konieczne zastosowanie określonych 

deskryptorów przedmiotowych, katalogujący powinien rozważyć użycie dodatkowego ujęcia.

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych

Oprócz oczywistego w tym kontekście ujęcia pedagogicznego, uwzględniają one często również 

perspektywę innych nauk: socjologii, psychologii, zarządzania i wielu innych.



Edukacja i pedagogika

Socjologia i społeczeństwo

Grupy rówieśnicze

Konflikt szkolny

Ukryty program

Edukacja międzykulturowa

Nierówności edukacyjne

Aspiracje edukacyjne

Socjologia edukacji

Socjologia dzieciństwa

Dostęp do oświaty

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Psychologia

Rozwój psychofizyczny dziecka

Dziecko autystyczne

Dziecko trudne

Błędy wychowawcze

Motywacja uczenia się

Stres szkolny

Psychologia wychowawcza

Wypalenie rodzicielskie

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Językoznawstwo

Język dziecka

Zaburzenia mowy

Logopedia

Terapia logopedyczna

Nauczanie języków obcych

Test Rozwoju Językowego (TRJ)

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo

Szkolne izby pamięci

Lekcje muzealne

Biblioteki szkolne

Biblioteki pedagogiczne

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory ujęciowe

Przysposobienie biblioteczne

Edukatorzy muzealni

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Prawo i wymiar sprawiedliwości

Prawo oświatowe

Obowiązek szkolny

Kuratoria oświaty

Zakłady poprawcze i wychowawcze

Prawo do nauki

Nadzór pedagogiczny

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Kultura i sztuka

Wychowanie estetyczne

Edukacja kulturalna

Pedagogika muzyki

Umuzykalnianie

Szkolnictwo artystyczne

Warsztaty artystyczne

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Religia i duchowość

Pedagogika religii

Szkolne koła biblijne
Wychowanie chrześcijańskie

Szkoły parafialne

Przedszkola katolickie

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Zarządzanie i marketing

Dyrektorzy szkół

Dyrektorzy przedszkoli

Przywództwo edukacyjne

Kompetencje przywódcze
Zarządzanie oświatą

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory ujęciowe

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Edukacja i pedagogika

Informatyka i technologie informacyjne

Webinaria

MOOCs

E-learning

M-learning

Deskryptory przedmiotowe

Deskryptory ujęciowe

Wirtualne laboratoria

Blended learning

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Należy jednak pamiętać, iż zastosowanie wymienionych tutaj deskryptorów dla 

opisu przedmiotowego danej publikacji winno stanowić jedynie ważną 

wskazówkę w doborze odpowiedniego ujęcia.

Decydująca jest tutaj bowiem perspektywa przyjęta przez autora, rozłożenie 

akcentów w podejmowaniu poszczególnych tematów, przyjęcie określonej 

metodologii, jak również wybór odpowiedniej literatury. Niekiedy pomocne 

okazuje się ustalenie z jakim środowiskiem naukowym związany jest autor i jakiej 

dziedziny formalnie jest reprezentantem (uzyskane stopnie i tytuły naukowe).

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Osobną grupę deskryptorów stanowią te odnoszące się do 

konkretnych przedmiotów szkolnych*.

Deskryptory te stosowane są głównie w opisie publikacji 

dydaktycznych, fachowych i naukowych.

Ich zastosowanie warunkuje uwzględnienie dodatkowego ujęcia, 

odpowiedniego dla nauczanej dziedziny wiedzy.

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych

* nie dotyczą nauczania na poziomie szkoły wyższej



Geografia i nauki o Ziemi

Językoznawstwo

Matematyka

Biologia

Religia i duchowość

Filozofia i etyka

Kultura i sztuka

Fizyka i astronomia

Chemia

Matematyka (przedmiot szkolny) 

Biologia (przedmiot szkolny) 

Religia (przedmiot szkolny) 

Etyka (przedmiot szkolny) 

Chemia (przedmiot szkolny) 

Muzyka (przedmiot szkolny) 

Fizyka (przedmiot szkolny) 

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych

Język polski (przedmiot szkolny)

Geografia (przedmiot szkolny)



Historia (przedmiot szkolny) Historia

Językoznawstwo

Inżynieria i technika

Bezpieczeństwo i wojskowość

Informatyka i technologie informacyjne

Kultura fizyczna i sport

Socjologia i społeczeństwo

Język angielski (przedmiot szkolny) 

Technika (przedmiot szkolny) 

Edukacja dla bezpieczeństwa (przedmiot szkolny) 

Wiedza o społeczeństwie (przedmiot szkolny) 

Informatyka (przedmiot szkolny) 

Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) 

Deskryptory Biblioteki Narodowej w publikacjach interdyscyplinarnych



Przykłady opisów bibliograficznych 
publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki



Publikacje naukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje promocyjne

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Publikacje informacyjne

Poradniki i przewodniki

Publikacje posiadające aparat 
naukowy, przypisy, bibliografię oraz 

informację o recenzjach

Przykłady opisów bibliograficznych



045 2_ |b d2001 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe

385 __ |a Językoznawcy
385 __ |a Lekarze
385 __ |a Logopedzi
385 __ |a Pedagodzy
385 __ |a Psycholodzy
388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Diagnoza logopedyczna |2 DBN
650 _7 |a Język dziecka |2 DBN
650 _7 |a Terapia logopedyczna |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia mowy |2 DBN

655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Językoznawstwo

Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki 
Kaźmierczak.

Link do katalogu BN

Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod 
redakcją Ewy Gackiej i Moniki Kaźmierczak ; [projekt okładki: 

Katarzyna Turkowska]. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052522261005066


045 2_ |b d2001 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe

385 __ |a Językoznawcy
385 __ |a Lekarze
385 __ |a Logopedzi
385 __ |a Pedagodzy
385 __ |a Psycholodzy
388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Diagnoza logopedyczna |2 DBN
650 _7 |a Język dziecka |2 DBN
650 _7 |a Terapia logopedyczna |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia mowy |2 DBN

655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Językoznawstwo

Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki 
Kaźmierczak.

385 Przeznaczenie czytelnicze:

Informacja we wstępie i na stronie 4. okładki:

„Książka adresowana jest do logopedów, lekarzy, 
pedagogów, psychologów, lingwistów zajmujących 
się problematyką zaburzeń mowy”.

380  Forma publikacji:

Publikacja naukowa - autorami poszczególnych 
tekstów są przedstawiciele świata nauki (nauczyciele 
akademiccy, pracownicy naukowi). Artykuły 
zawierają aparat naukowy (rozbudowane przypisy, 
bibliografie). Całość publikacji została poddana 
recenzji naukowej, o czym informuje zapis na stronie 
redakcyjnej.

Publikacja fachowa – omawiana praca może 
stanowić cenne źródło informacji dla specjalistów 
zajmujących się – w różnej skali – problematyką 
logopedyczną.



045 2_ |b d2001 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje fachowe
380 __ |a Publikacje naukowe

385 __ |a Językoznawcy
385 __ |a Lekarze
385 __ |a Logopedzi
385 __ |a Pedagodzy
385 __ |a Psycholodzy
388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Diagnoza logopedyczna |2 DBN
650 _7 |a Język dziecka |2 DBN
650 _7 |a Terapia logopedyczna |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia mowy |2 DBN

655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Językoznawstwo

Teoria i praktyka logopedyczna : wybrane zagadnienia / pod redakcją Ewy Gackiej i Moniki 
Kaźmierczak.

650 Opis przedmiotowy:

Prezentowana publikacja jest pracą zbiorową składającą 
się z referatów wygłoszonych na konferencji naukowej.

Tematyka poszczególnych tekstów jest bardzo 
zróżnicowana. W związku z tym przy opisie 
przedmiotowym należy ustalić tematy wiodące, wspólne 
dla przynajmniej kilku artykułów zamieszczonych w 
publikacji. Źródłem opisu mogą okazać się tytuły 
poszczególnych rozdziałów, tematyka konferencji.

Bardziej szczegółowy opis następuje przy katalogowaniu 
poszczególnych artykułów.

658  Deskryptory ujęciowe:

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter logopedii, 
publikacje z tego zakresu otrzymują dwa ujęcia: 
pedagogiczne oraz językoznawcze.



045 2_ |b d2001 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki

380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dobre praktyki |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika resocjalizacyjna |2 DBN

650 _7 |a Terapia zajęciowa |2 DBN
650 _7 |a Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych |2 DBN
650 _7 |a Zakłady poprawcze i wychowawcze |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce / 
pod redakcją Macieja Bernasiewicza i Moniki Noszczyk-Bernasiewicz.

Link do katalogu BN

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich w Polsce / pod redakcją Macieja Bernasiewicza i Moniki Noszczyk-

Bernasiewicz ; [projektant okładki: Magdalena Starzyk]. Katowice : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052495605205066


045 2_ |b d2001 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki

380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dobre praktyki |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika resocjalizacyjna |2 DBN

650 _7 |a Terapia zajęciowa |2 DBN
650 _7 |a Wychowankowie domów poprawczych i wychowawczych |2 DBN
650 _7 |a Zakłady poprawcze i wychowawcze |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Dobre praktyki resocjalizacyjne w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich w Polsce / 
pod redakcją Macieja Bernasiewicza i Moniki Noszczyk-Bernasiewicz.

650  Publikacja prezentuje działalność wybranych 
zakładów poprawczych w Polsce w zakresie 
resocjalizacji osób nieletnich. 

Każdy rozdział przedstawia autorskie propozycje  
zajęć i projektów edukacyjnych.

380  Wprawdzie autorami poszczególnymi rozdziałów są 
praktycy, przedstawiciele placówek poprawczych, 
niemniej jednak praca spełnia wymogi naukowości 
(zawiera recenzje, przypisy, bibliografie). Nie bez 
znaczenia jest również fakt, iż pracę redagują uznani w 
środowisku badacze, zaś całość jest opublikowana przez  
wydawnictwo naukowe.   



045 2_ |b d2001 |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 Aktywność fizyczna |2 DBN
650 _7 |a Edukacja prozdrowotna |2 DBN
650 _7 |a Profilaktyka zdrowotna |2 DBN
650 _7 |a Rozwój fizyczny dziecka |2 DBN
650 _7 |a Rozwój fizyczny młodzieży |2 DBN
650 _7 |a Sport szkolny |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Kultura fizyczna i sport

Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle badań / pod redakcją Cezarego Kuśnierza.

Link do katalogu BN

Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle badań / pod 
redakcją Cezarego Kuśnierza. Opole : Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Opolskiej, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052826718605066


045 2_ |b d2001 |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 Aktywność fizyczna |2 DBN
650 _7 |a Edukacja prozdrowotna |2 DBN
650 _7 |a Profilaktyka zdrowotna |2 DBN
650 _7 |a Rozwój fizyczny dziecka |2 DBN
650 _7 |a Rozwój fizyczny młodzieży |2 DBN
650 _7 |a Sport szkolny |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie fizyczne (przedmiot szkolny) |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Kultura fizyczna i sport

Wychowanie fizyczne i sport szkolny w świetle badań / pod redakcją Cezarego Kuśnierza.

650 Prezentowana publikacja, choć jest pracą 
zbiorową, zawiera artykuły o zbliżonej tematyce, 
co umożliwia sporządzenie spójnego, a zarazem 
rozbudowanego opisu przedmiotowego.

658 Publikacje poruszające 
zagadnienia związane z wychowaniem 
fizycznym dzieci i młodzieży otrzymują 
dodatkowy deskryptor ujęciowy -
Kultura fizyczna i sport.



045 0_ |b d2014
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Młodociani przestępcy |2 DBN
650 _7 |a Młodzież trudna |2 DBN
650 _7 |a Niedostosowanie społeczne |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika resocjalizacyjna |2 DBN
650 _7 |a Zakłady poprawcze i wychowawcze |2 DBN
651 _7 |a Województwo małopolskie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  / Michał Kranc.

Link do katalogu BN

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych / Michał Kranc ; [projekt okładki: Anna M. 

Damasiewicz]. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991029395069705066


045 0_ |b d2014
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Młodociani przestępcy |2 DBN
650 _7 |a Młodzież trudna |2 DBN
650 _7 |a Niedostosowanie społeczne |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika resocjalizacyjna |2 DBN
650 _7 |a Zakłady poprawcze i wychowawcze |2 DBN
651 _7 |a Województwo małopolskie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  / Michał Kranc.

045  ;  648   W przypadku raportów z badań 
zakres chronologiczny treści odnosi się do 
okresu, w którym zrealizowano badania naukowe

Informacje dotyczące okresu prowadzenia badań 
zawarte są  zazwyczaj w części metodologicznej 
pracy.

Gdy w publikacji nie zamieszczono ww. informacji 
przyjmuje się przybliżoną datę, obejmującą okres 
od początku danego wieku do czasu wydania 
publikacji (np. |b d2001 |b d2018).

651  Obok informacji dot. chronologii badań 
zamieszczana jest zazwyczaj dokładna informacja 
nt. miejsca ich realizacji.



045 0_ |b d2014
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Młodociani przestępcy |2 DBN
650 _7 |a Młodzież trudna |2 DBN
650 _7 |a Niedostosowanie społeczne |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika resocjalizacyjna |2 DBN
650 _7 |a Zakłady poprawcze i wychowawcze |2 DBN
651 _7 |a Województwo małopolskie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  / Michał Kranc.

650  Autor koncentruje się w swych 
badaniach na metodach 
resocjalizacyjnych podejmowanych w 
stosunku do ww. młodzieży na terenie 
ośrodków poprawczo-wychowawczych 
województwa małopolskiego.

650 Publikacja podejmuje problem 
młodzieży niedostosowanej społecznie, 
która w przeszłości wchodziła w konflikt             
z prawem.



045 2_ |b d2016 |b d2017
046 __ |k 2017

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Prawo o szkolnictwie wyższym |2 DBN
650 _7 |a Szkolnictwo wyższe |2 DBN
650 _7 |a Szkolnictwo zawodowe |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Nauka i badania
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości

Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego : koncepcje zmian systemowo-prawnych / Anna Gądek. 

Link do katalogu BN

Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego : koncepcje zmian 
systemowo-prawnych / Anna Gądek ; [projekt okładki: Piotr 
Barszczowski]. Tarnów : Stowarzyszenie Ad Maximam, 2017.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991025314259705066


045 2_ |b d2016 |b d2017
046 __ |k 2017

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Prawo o szkolnictwie wyższym |2 DBN
650 _7 |a Szkolnictwo wyższe |2 DBN
650 _7 |a Szkolnictwo zawodowe |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Nauka i badania
658 __ |a Prawo i wymiar sprawiedliwości

Przyszłość wyższego szkolnictwa zawodowego : koncepcje zmian systemowo-prawnych / Anna Gądek. 

658  Publikacja dotyczy zagadnień związanych            
z organizacją szkolnictwa wyższego, co 
warunkuje zastosowanie ujęcia Nauka i badania, 
nie zaś Edukacja i pedagogika.

045  ;  648   Badania odnoszą się do stanu 
wyższego szkolnictwa zawodowego w roku 
akademickim 2016/2017. 

650  ; 651  W pracy poruszone zostają 
zagadnienia związane nie z konkretnymi 
szkołami wyższymi, ale z całym systemem 
wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce.



045 2_ |b d2012 |b d2013
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Motywacja |2 DBN
650 _7 |a Oszustwo szkolne |2 DBN
650 _7 |a Postawy |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Szkoły ponadgimnazjalne |2 DBN
650 _7 |a Uczniowie |2 DBN
651 _7 |a Katowice (woj. śląskie) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej / Joanna Góźdź.

Link do katalogu BN

Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej / Joanna Góźdź ; 
[projektant okładki: Damian Frania]. Katowice : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052527909105066


045 2_ |b d2012 |b d2013
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Motywacja |2 DBN
650 _7 |a Oszustwo szkolne |2 DBN
650_7 |a Postawy |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Szkoły ponadgimnazjalne |2 DBN
650 _7 |a Uczniowie |2 DBN
651 _7 |a Katowice (woj. śląskie) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej / Joanna Góźdź.

045  ;  648   Zakres chronologiczny 
przeprowadzonych badań.

651  Zakres geograficzny wskazuje 
na miejsce realizacji badań.



045 2_ |b d2012 |b d2013
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Motywacja |2 DBN
650 _7 |a Oszustwo szkolne |2 DBN
650_7 |a Postawy |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Szkoły ponadgimnazjalne |2 DBN
650 _7 |a Uczniowie |2 DBN
651 _7 |a Katowice (woj. śląskie) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej / Joanna Góźdź.

650  Badanie ukierunkowane jest na poznanie 
postaw uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec 
ściągania. Dodatkowo autorka stara się ustalić 
motywy skłaniające uczniów do podejmowania 
takiej aktywności. Uwzględnia przy tym zarówno 
cechy samego ucznia, czynniki instytucjonalne jak              
i wpływ rodziców.

650 Gdy publikacja jest raportem z badań, a opis 
zastosowanych metod i technik nie wykracza poza 
standardową część metodologiczną, w opisie 
przedmiotowym nie wyszczególnia się takich 
informacji.



045 2_ |b d2012 |b d2013
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Motywacja |2 DBN
650 _7 |a Oszustwo szkolne |2 DBN
650_7 |a Postawy |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Szkoły ponadgimnazjalne |2 DBN
650 _7 |a Uczniowie |2 DBN
651 _7 |a Katowice (woj. śląskie) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Ściąganie w szkole jako przejaw nieuczciwości szkolnej / Joanna Góźdź.

650  Uczestnikami badań byli uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. Praca nie porusza zagadnień 
związanych z całym systemem szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego.

658  Choć dobór deskryptorów przedmiotowych nie 
wskazuje na to jednoznacznie, autorka spogląda na 
zjawisko ściągania przez pryzmat znaczącego problemu 
społecznego,  obecnego w rzeczywistości instytucjonalnej 
polskich szkół. W związku z tym opis uwzględnia 
dodatkowe ujęcie Socjologia i społeczeństwo.



045 2_ |b d1989 |b d2019
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 Organizacje pozarządowe (NGO) |2 DBN
650 _7 |a Społeczeństwo obywatelskie |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie obywatelskie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich / Łukasz Czekaj.

Link do katalogu BN

Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji 
obywatelskich / Łukasz Czekaj ; [projekt okładki: Janusz Schneider]. Kraków 

: WydawnictwoNaukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052572296005066


045 2_ |b d1989 |b d2019
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 Organizacje pozarządowe (NGO) |2 DBN
650 _7 |a Społeczeństwo obywatelskie |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie obywatelskie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich / Łukasz Czekaj.

045 ; 648 Chronologia treści.

650 ; 651 Choć tytuł publikacji nie 
zawsze odzwierciedla treść książki, 
to w tym przypadku okazał się 
bardzo pomocny w sporządzeniu 
opisu przedmiotowego.

Publikacja omawia rolę, 
jaką organizacje pozarządowe 
odegrały (i odgrywają) 
w kształtowaniu się społeczeństwa 
obywatelskiego po transformacji 
ustrojowej.



045 2_ |b d1989 |b d2019
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 Organizacje pozarządowe (NGO) |2 DBN
650 _7 |a Społeczeństwo obywatelskie |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie obywatelskie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich / Łukasz Czekaj.

655 Publikacja omawia 
podjęty temat w sposób cząstkowy, 
nieaspirujący do jego całościowego i 
wyczerpującego przedstawienia.

Warto zwrócić uwagę, iż publikacja 
nie jest zbyt rozbudowana 
objętościowo: liczy 127 stron, a 
sama bibliografia - niecałe 5 stron.

W związku z powyższym uznano 
publikację za "Opracowanie", mimo 
iż została wydana w ramach serii 
"Prace Monograficzne".



045 2_ |b d2007 |b d2016
046 __ |k 2020

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dobre praktyki |2 DBN
650 _7 |a Programy edukacyjne UE |2 DBN
650 _7 |a Szkolni koordynatorzy projektów |2 DBN
650 _7 |a Umiędzynarodowienie nauki i edukacji |2 DBN
650 _7 |a Współdziałanie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Liderzy internacjonalizacji : problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów / [autor: 
Michał Pachocki].

Link do katalogu BN

Liderzy internacjonalizacji : problemy i dobre praktyki szkolnych 
koordynatorów projektów / [autor: Michał Pachocki ; projekt okładki: 

Dorota Zajączkowska]. Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052817865205066


045 2_ |b d2007 |b d2016
046 __ |k 2020

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dobre praktyki |2 DBN
650 _7 |a Programy edukacyjne UE |2 DBN
650 _7 |a Szkolni koordynatorzy projektów |2 DBN
650 _7 |a Umiędzynarodowienie nauki i edukacji |2 DBN
650 _7 |a Współdziałanie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Liderzy internacjonalizacji : problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów / [autor: 
Michał Pachocki].

655 Raport z badań przeprowadzonych 
wśród nauczycieli pełniących funkcję 
szkolnych koordynatorów projektów w 
swoich placówkach edukacyjnych.

Raport liczy 59 stron i koncentruje się 
wyłącznie na wynikach badań. Nie 
towarzyszy mu pogłębiona, oparta na 
literaturze przedmiotu, analiza zjawiska.

Publikacja ukazała się w ramach serii 
"Raporty z Badań FRSE".



045 2_ |b d2007 |b d2016
046 __ |k 2020

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dobre praktyki |2 DBN
650 _7 |a Programy edukacyjne UE |2 DBN
650 _7 |a Szkolni koordynatorzy projektów |2 DBN
650 _7 |a Umiędzynarodowienie nauki i edukacji |2 DBN
650 _7 |a Współdziałanie |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Liderzy internacjonalizacji : problemy i dobre praktyki szkolnych koordynatorów projektów / [autor: 
Michał Pachocki].

650 Głównym tematem badań jest rola 
szkolnych koordynatorów projektów we 
wdrażaniu - na poziomie placówek 
oświatowych - programów edukacyjnych UE.

045 ; 648 Jak informuje autor raportu 
badanie koncentrowało się na projektach 
realizowanych w latach 2007-2016.

650 Działania koordynatorów ukazane są w 
kontekście praktyk podejmowanych na rzecz 
umiędzynarodowienia rodzimej edukacji.

650 Deskryptor "Współdziałanie" ma 
w omawianej publikacji szerokie znaczenie. 
Przede wszystkim jednak odnosi się do 
współpracy koordynatorów projektów z 
pozostałymi przedstawicielami społeczności 
szkolnej.



045 2_ |b d2015 |b d2016
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Kompetencje wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Postawy rodzicielskie |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN
651 _7 |a Województwo małopolskie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci / Marian Śnieżyński.

Link do katalogu BN

Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci / Marian Śnieżyński 
; [projekt okładki: Jadwiga Mączka]. Kraków : Wydawnictwo 

Naukowe Akademii Ignatianum, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052510468505066


045 2_ |b d2015 |b d2016
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Kompetencje wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Postawy rodzicielskie |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN
651 _7 |a Województwo małopolskie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci / Marian Śnieżyński.

045  ;  648  ;  651  „Badania zostały przeprowadzone 
w latach 2015-2016 na terenie województwa 
małopolskiego” (str. 72).



045 2_ |b d2015 |b d2016
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Kompetencje wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Postawy rodzicielskie |2 DBN
650 _7 |a Rodzice |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN
651 _7 |a Województwo małopolskie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Wiedza rodziców o wychowaniu swoich dzieci / Marian Śnieżyński.

650  Praca podejmuje zagadnienia związane z 
procesem wychowania dzieci w środowisku 
rodzinnym. 

Prezentując wyniki badań własnych, autor 
koncentruje się na wyszczególnieniu postaw, 
jakie przyjmują rodzice wobec swoich dzieci 
oraz metod, jakimi kierują się w ich 
wychowaniu. Całość rozważań skłania autora do 
refleksji nt. wiedzy oraz kompetencji 
wychowawczych badanych rodziców.



045 2_ |b d2016 |b d2017
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Diagnoza pedagogiczna |2 DBN
650 _7 |a Dojrzałość szkolna |2 DBN
650 _7 |a Dziecko niesłyszące |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN

651 _7 |a Województwo łódzkie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej : (badania z 
regionu łódzkiego) / Magdalena Olempska-Wysocka.

Link do katalogu BN

Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej 
: (badania z regionu łódzkiego) / Magdalena Olempska-Wysocka ; [projekt okładki: 
Helena Oszmiańska]. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052534550605066


045 2_ |b d2016 |b d2017
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Diagnoza pedagogiczna |2 DBN
650 _7 |a Dojrzałość szkolna |2 DBN
650 _7 |a Dziecko niesłyszące |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN

651 _7 |a Województwo łódzkie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej : (badania z 
regionu łódzkiego) / Magdalena Olempska-Wysocka.

045  ;  648  ;  651  Badania zostały przeprowadzone 
w latach 2016-2017 na terenie województwa 
łódzkiego.



045 2_ |b d2016 |b d2017
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Diagnoza pedagogiczna |2 DBN
650 _7 |a Dojrzałość szkolna |2 DBN
650 _7 |a Dziecko niesłyszące |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN

651 _7 |a Województwo łódzkie (1999- ) |2 DBN

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej : (badania z 
regionu łódzkiego) / Magdalena Olempska-Wysocka.

650 Autorka podejmuje problem dojrzałości 
szkolnej dzieci niesłyszących oraz właściwej 
diagnozy pedagogicznej. W swych rozważaniach 
uwzględnia aspekty społeczne oraz 
uwarunkowania rozwojowe wymienionej grupy 
dzieci.



045 2_ |b d1918 |b d1939
046 __ |k 2020

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

630 07 |a Młody Przyjaciel Zwierząt i Kółko Przyrodnicze (czasopismo) |2 DBN
630 07 |a Młody Przyrodnik (czasopismo) |2 DBN
630 07 |a Nasi Przyjaciele (czasopismo) |2 DBN
630 07 |a Płomyk (czasopismo) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1918-1939 |2 DBN
650 _7 |a Czasopismo dla dzieci |2 DBN
650 _7 |a Czasopismo dla młodzieży |2 DBN
650 _7 |a Czasopismo polskie |2 DBN
650 _7 |a Edukacja ekologiczna |2 DBN
650 _7 |a Ochrona przyrody |2 DBN
650 _7 |a Postawy proekologiczne |2 DBN
650 _7 |a Tematy i motywy |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Monografia |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia
658 __ |a Media i komunikacja społeczna
658 __ |a Ochrona środowiska

Wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych polskich czasopism 
wydawanych w latach 1918-1939 / Edyta Wolter.

Link do katalogu BN

Wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych polskich czasopism 
wydawanych w latach 1918-1939 / Edyta Wolter ; [projekt okładki: 

Maciej Faliński]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052825119105066


045 2_ |b d1918 |b d1939
046 __ |k 2020

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

630 07 |a Młody Przyjaciel Zwierząt i Kółko Przyrodnicze (czasopismo) |2 DBN
630 07 |a Młody Przyrodnik (czasopismo) |2 DBN
630 07 |a Nasi Przyjaciele (czasopismo) |2 DBN
630 07 |a Płomyk (czasopismo) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1918-1939 |2 DBN
650 _7 |a Czasopismo dla dzieci |2 DBN
650 _7 |a Czasopismo dla młodzieży |2 DBN
650 _7 |a Czasopismo polskie |2 DBN
650 _7 |a Edukacja ekologiczna |2 DBN
650 _7 |a Ochrona przyrody |2 DBN
650 _7 |a Postawy proekologiczne |2 DBN
650 _7 |a Tematy i motywy |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Monografia |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia
658 __ |a Media i komunikacja społeczna
658 __ |a Ochrona środowiska

Wychowanie ekologiczne dzieci i młodzieży na przykładzie wybranych polskich czasopism 
wydawanych w latach 1918-1939 / Edyta Wolter.

Przedmiotem publikacji uczyniono treść wybranych 
czasopism dla dzieci i młodzieży z okresu II 
Rzeczypospolitej.

650 Ogólne określenie rodzaju analizowanych 
czasopism.

630 Wskazanie tytułów czasopism.

650 Tematy poddane analizie pod kątem ich 
występowania we wskazanych powyżej czasopismach.

658 Publikacja podejmuje tematykę związaną z 
czasopiśmiennictwem. W związku z tym zdecydowano 
się na dodatkowy deskryptor ujęciowy: Media i 
komunikacja społeczna.



Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością : studium socjopedagogiczne narracji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym / Iwona Myśliwczyk.

045 2_ |b d2017 |b d2018
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dorosłość |2 DBN
650 _7 |a Niepełnosprawność intelektualna

w stopniu głębokim |2 DBN
650 _7 |a Osoby z niepełnosprawnością intelektualną |2 DBN
650 _7 |a Samodzielność |2 DBN
650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Monografia |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo Link do katalogu BN

Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością : studiumsocjopedagogiczne
narracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniugłębszym / Iwona 

Myśliwczyk ; [projekt okładki: Anna Maria Damasiewicz]. Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052534572705066


045 2_ |b d2017 |b d2018
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dorosłość |2 DBN
650 _7 |a Niepełnosprawność intelektualna

w stopniu głębokim |2 DBN
650 _7 |a Osoby z niepełnosprawnością intelektualną |2 DBN
650 _7 |a Samodzielność |2 DBN
650 _7 |a Tożsamość osobista |2 DBN
651 _7 |a Polska |2 DBN

655 _7 |a Monografia |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Uznanie dorosłości człowieka z niepełnosprawnością : studium socjopedagogiczne narracji osób z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym / Iwona Myśliwczyk.

658 Podtytuł studium socjopedagogiczne
wskazuje, iż praca łączy dwa ujęcia: pedagogiczne 
oraz socjologiczne.

Autorka poprzedza badania własne obszerną 
analizą dotychczasowej literatury naukowej, na co 
wskazuje obszerna bibliografia (strony 271-313). 

045 ;  648  Zakres chronologiczny treści odnosi się 
do okresu, w jakim były prowadzone badania.

O walorach niniejszej publikacji, 
wykraczających poza ramy raportu z 
badań, może świadczyć również fakt, iż 
stała się ona jednym z osiągnięć 
naukowych we wniosku autorki o nadanie 
jej stopnia dra habilitowanego, o czym 
można dowiedzieć się z innych źródeł.



045 2_ |b d1878 |b d1914
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

504 __ |a Bibliografia, netografia na stronach 163-167.

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN
650 _7 |a Adaptacja kulturowa |2 DBN
650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Indianie |2 DBN
650 _7 |a Szkolnictwo |2 DBN
651 _7 |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Edukacja dzieci indiańskich w Stanach Zjednoczonych w federalnych szkołach poza 
granicami rezerwatów w latach 1878-1914 / Michał Burczak.

Link do katalogu BN

Edukacja dzieci indiańskich w Stanach Zjednoczonych w federalnych 
szkołach poza granicami rezerwatów w latach 1878-1914 / Michał Burczak 
; [projekt okładki: inspiration Art]. Warszawa : Wydawnictwo Askon, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052522264105066


045 2_ |b d1878 |b d1914
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

388 1_ |a 2001-

504 __ |a Bibliografia, netografia na stronach 163-167.

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1901-1914 |2 DBN
650 _7 |a Adaptacja kulturowa |2 DBN
650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Indianie |2 DBN
650 _7 |a Szkolnictwo |2 DBN
651 _7 |a Stany Zjednoczone (USA) |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia
658 __ |a Socjologia i społeczeństwo

Edukacja dzieci indiańskich  w Stanach Zjednoczonych w federalnych szkołach poza granicami  
rezerwatów w latach 1878-1914 / Michał Burczak.

045 ; 648 Zakres chronologiczny treści został 
wyraźnie wskazany w tytule publikacji.

655  Wykorzystanie w pracy stosunkowo 
niewielkiej literatury nie pozwala uznać jej za 
wyczerpujące i pełne przedstawienie tytułowego 
problemu. W przeciwieństwie do monografii 
mamy tu do czynienia jedynie z zarysowaniem 
zagadnienia, co jest typowe dla opracowań.



Publikacje naukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje promocyjne

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Publikacje informacyjne

Poradniki i przewodniki

Publikacje służące popularyzacji wiedzy 

Przeznaczone dla osób, które nie są 
specjalistami w danej dziedzinie

Napisane względnie przystępnym językiem

Nie zawierają informacji o recenzjach naukowych

Nie są wyposażone w aparat naukowy lub 
stosują go w ograniczonym zakresie

Przykłady opisów bibliograficznych



Proste eksperymenty dla dzieci / [autorzy Piotr Pękała i Magdalena Foltyniak].

046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe

385 __ |m Grupa wiekowa |a Dzieci
385 __ |m Grupa wiekowa |a 6-8 lat
385 __ |m Grupa wiekowa |a 9-13 lat

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Chemia |2 DBN
650 _7 |a Eksperymenty |2 DBN
650 _7 |a Fizyka |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Chemia
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Fizyka i astronomia

Link do katalogu BN

Proste eksperymenty dla dzieci / [autorzy Piotr Pękała
& Magdalena Foltyniak ; projekt typograficzny: ICONO Piotr 

Pękala]. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, copyright 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052532484205066


Proste eksperymenty dla dzieci / [autorzy Piotr Pękała i Magdalena Foltyniak].

046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe

385 __ |m Grupa wiekowa |a Dzieci
385 __ |m Grupa wiekowa |a 6-8 lat
385 __ |m Grupa wiekowa |a 9-13 lat

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Chemia |2 DBN
650 _7 |a Eksperymenty |2 DBN
650 _7 |a Fizyka |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Chemia
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Fizyka i astronomia

Publikacja objaśnia dzieciom działanie wybranych 
zjawisk naukowych. Autorzy używają 
odpowiedniego do wieku odbiorców języka oraz 
zamieszczają szereg zdjęć ilustrujących 
przeprowadzane eksperymenty. Poszczególne 
zadania prezentowane są w taki sposób, aby młodzi 
czytelnicy mogli je wykonać samodzielnie.

658 Oprócz ujęcia edukacyjnego, publikacja 
otrzymuje ujęcia związane z tematyką 
prowadzonych eksperymentów, w tym przypadku 
Chemia oraz Fizyka i astronomia.

385 Wiek odbiorców określono na podstawie 
poziomu trudności ćwiczeń zamieszczonych w 
publikacji.



Proste eksperymenty dla dzieci / [autorzy Piotr Pękała i Magdalena Foltyniak].

655 Publikacja bogato ilustrowana



Dziecko nie mówi : dlaczego? : czy i kiedy zacznie? / Zbigniew Tarkowski.

046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe

385 __ |a Logopedzi
385 __ |a Psycholodzy
385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-
504 __ |a Bibliografia na stronie 100.

650 _7 |a Dziecko z zaburzeniami mowy |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia mowy |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Psychologia

Link do katalogu BN

Dziecko nie mówi : dlaczego? : czy i kiedy zacznie? / 
Zbigniew Tarkowski ; [projekt okładki: Sandra 

Dudek]. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa 
Wydawnicza Harmonia, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052487769205066


Dziecko nie mówi : dlaczego? : czy i kiedy zacznie? / Zbigniew Tarkowski.

046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe

385 __ |a Logopedzi
385 __ |a Psycholodzy
385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-
504 __ |a Bibliografia na stronie 100.

650 _7 |a Dziecko z zaburzeniami mowy |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN
650 _7 |a Zaburzenia mowy |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Psychologia

385   Przeznaczenie czytelnicze:

Informacja w przedmowie autorskiej (str.  11): 
„Publikacja adresowana jest zarówno do 
rodziców, jak i specjalistów”.

504 Cechą charakterystyczną publikacji 
popularnonaukowych jest m.in. niewielka 
bibliografia (w tym przypadku zaledwie dwie 
pozycje).

380 Autorem publikacji jest osoba z tytułem 
profesorskim, pracownik naukowy uczelni 
medycznej. Niemniej jednak książka ma 
charakter popularnonaukowy, popularyzuje 
fachową wiedzę wśród osób niebędących 
specjalistami w danej dziedzinie.



Publikacje naukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje promocyjne

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Publikacje informacyjne

Poradniki i przewodniki

Publikacje promujące wiedzę na dany temat

Nie odwołują się do badań i metod naukowych 

Nie próbują objaśniać czytelnikom skomplikowanych 
procesów (jak prace popularnonaukowe)

Nie przedstawiają szerszego tła dla omawianych zagadnień 

Przekazują informacje w sposób zachęcający 
do zainteresowania się tematem

Przykłady opisów bibliograficznych



Historia Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie na przestrzeni 50 lat / Maria Adamczyk.

045 2_ |b d1945 |b d2000
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Liceum Ogólnokształcące im. Henryka 
Sienkiewicza (Sompolno) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
650 _7 |a Licea ogólnokształcące |2 DBN
651 _7 |a Sompolno (woj. wielkopolskie, pow. 
koniński, gm. Sompolno) |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Link do katalogu BN

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie na 
przestrzeni 50 lat / Maria Adamczyk. Poznań : Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052511468305066


Historia Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie na przestrzeni 50 lat / Maria Adamczyk.

045 2_ |b d1945 |b d2000
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza (Sompolno) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
650 _7 |a Licea ogólnokształcące |2 DBN
651 _7 |a Sompolno (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Sompolno) |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Publikacje promocyjne (jubileuszowe) 
poświęcone danej instytucji edukacyjnej 
poruszają zazwyczaj bardzo wiele zagadnień. 
Czynią to jednak w sposób cząstkowy.

W pracach tego typu 
znaleźć się więc mogą 
fragmenty dotyczące 
nauczycieli danej placówki, 
jej absolwentów, 
najważniejszych wydarzeń. 
Częstą praktyką jest 
również prezentacja 
symboli szkoły, 
organizowanych 
uroczystości oraz oferty 
zajęć pozalekcyjnych. 

Z uwagi na rozległość, powtarzalność oraz 
pobieżny charakter poruszanych zagadnień 
zdecydowano się ograniczyć opis tego typu 
publikacji do kilku podstawowych elementów. 



Historia Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie na przestrzeni 50 lat / Maria Adamczyk.

045 2_ |b d1945 |b d2000
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza (Sompolno) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN
650 _7 |a Licea ogólnokształcące |2 DBN
651 _7 |a Sompolno (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Sompolno) |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Deskryptor korporatywny wyrażony w polu 610
informuje czytelnika, jakiej konkretnej instytucji 
poświęcona jest dana publikacja.

Dodatkowym źródłem dostępu jest informacja z 
pola 650 wskazująca na typ instytucji.

W polu 651 wyrażamy zakres geograficzny. Pod 
względem szczegółowości powinien być on 
zgodny z tematem książki. 

658 Publikacje ukazujące historię instytucji 
edukacyjnych otrzymują dodatkowe ujęcie 
historyczne.



Historia Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie na przestrzeni 50 lat / Maria Adamczyk.

655 Publikacja bogato ilustrowana

Historia Liceum Ogólnokształcącego w Sompolnie na 
przestrzeni 50 lat / Maria Adamczyk. Poznań : Bogucki 

Wydawnictwo Naukowe, 2018.



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu : jubileusz 100-lecia 1917/1918 –
2017/2018.

045 2_ |b d1917 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej (Zamość) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Szkoły podstawowe |2 DBN
651 _7 |a Zamość (woj. lubelskie) |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Link do katalogu BN

Szkoła Podstawowa nr3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu :
jubileusz 100-lecia 1917/1918 - 2017/2018. Zamość : Szkoła 

Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej, [2018].

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052519620805066


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu : jubileusz 100-lecia 1917/1918 –
2017/2018.

045 2_ |b d1917 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej (Zamość) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Szkoły podstawowe |2 DBN
651 _7 |a Zamość (woj. lubelskie) |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

610 Nazwa konkretnej instytucji.

650 Typ instytucji.

651 Zakres geograficzny - nazwa miasta, na 
terenie którego zlokalizowana jest instytucja 
edukacyjna.

045  ;  648 Zakres chronologiczny, 
jakiego dotyczy opisywana publikacja.

658 Ujęcie pedagogiczne i historyczne 
(publikacja ukazująca historię instytucji 
edukacyjnej.



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu : jubileusz 100-lecia 1917/1918 –
2017/2018.

655 Publikacja bogato ilustrowana

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu :
jubileusz 100-lecia 1917/1918 - 2017/2018. Zamość : Szkoła Podstawowa 

nr 3 im. Elizy Orzeszkowej, [2018].



Chodźcie ze mną : sentymentalny spacer po kampusie i historii Politechniki Wrocławskiej / 
Andrzej Wiszniewski.

045 2_ |b d1910 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Politechnika Wrocławska |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 Politechniki |2 DBN
651 _7 |a Wrocław (woj. dolnośląskie) |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Historia
658 __ |a Nauka i badania

Link do katalogu BN

Chodźcie ze mną : sentymentalny spacer po historii
i kampusie Politechniki Wrocławskiej / Andrzej Wiszniewski ; 
[zdjęcie na okładce: Krzysztof Mazur]. Wrocław : Politechnika 

Wrocławska, copyright 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052543110605066


Chodźcie ze mną : sentymentalny spacer po kampusie i historii Politechniki Wrocławskiej / 
Andrzej Wiszniewski.

045 2_ |b d1910 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Politechnika Wrocławska |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 Politechniki |2 DBN
651 _7 |a Wrocław (woj. dolnośląskie) |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Historia
658 __ |a Nauka i badania

610 Nazwa konkretnej instytucji.

650 Typ instytucji.

651 Nazwa miasta, na terenie którego 
zlokalizowana jest instytucja edukacyjna.



Chodźcie ze mną : sentymentalny spacer po kampusie i historii Politechniki Wrocławskiej / 
Andrzej Wiszniewski.

045 2_ |b d1910 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Politechnika Wrocławska |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 Politechniki |2 DBN
651 _7 |a Wrocław (woj. dolnośląskie) |2 DBN

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Historia
658 __ |a Nauka i badania

658 Publikacja dotyczy historii instytucji 
szkolnictwa wyższego. W związku z tym jednym 
z ujęć jest Nauka i badania, nie zaś Edukacja i 
pedagogika. 

045  ;  648 Zakres chronologiczny treści:

Politechnika Wrocławska została powołana do 
życia w 1945 r. I to właśnie okres od 
zakończenia wojny do czasów współczesnych 
jest głównym tematem publikacji, co zostało 
wyszczególnione w polach 648. Autor jednak 
odnosi się w swych rozważaniach również do 
lat wcześniejszych, co ma swoje odbicie w 
treści pola 045.



Chodźcie ze mną : sentymentalny spacer po kampusie i historii Politechniki Wrocławskiej / 
Andrzej Wiszniewski.

655 Publikacja bogato ilustrowana

Chodźcie ze mną : sentymentalny spacer po historii i 
kampusie Politechniki Wrocławskiej / Andrzej Wiszniewski ; [zdjęcia: 

Krzysztof Mazur, Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Muzeum 
Politechniki Wrocławskiej, Elżbieta Lukierska, Kazimierz Pabisiak, 

Forum]. Wrocław : Politechnika Wrocławska, copyright 2018.



Marzenia nie odchodzą na emeryturę : księga pamiątkowa w 25-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie 
Wielkopolskim / [zespół redakcyjny Krystyna Kamińska, Czesław Ganda, Edward Korban, Ireneusz Krzysztof Szmidt]. 

045 2_ |b d1993 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Uniwersytet Trzeciego Wieku (Gorzów Wielkopolski) |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 Uniwersytety trzeciego wieku |2 DBN
651 _7 |a Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Link do katalogu BN

Marzenia nie odchodzą na emeryturę : księga pamiątkowa w 25-lecie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim / [zespół redakcyjny 

Krystyna Kamińska, Czesław Ganda, Edward Korban, Ireneusz 
Krzysztof Szmidt]. Gorzów Wielkopolski : Uniwersytet Trzeciego Wieku : Oddział 

Związku Literatów Polskich, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991028772849705066


Marzenia nie odchodzą na emeryturę : księga pamiątkowa w 25-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie 
Wielkopolskim / [zespół redakcyjny Krystyna Kamińska, Czesław Ganda, Edward Korban, Ireneusz Krzysztof Szmidt]. 

045 2_ |b d1993 |b d2018
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

610 27 |a Uniwersytet Trzeciego Wieku (Gorzów Wielkopolski) |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 Uniwersytety trzeciego wieku |2 DBN
651 _7 |a Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie) |2 DBN

655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

658 Publikacje ukazujące działalność 
uniwersytetów trzeciego wieku – tj. instytucji 
edukacji pozaszkolnej - otrzymują ujęcie 
Edukacja i pedagogika.

610 Nazwa konkretnej instytucji.

650 Typ instytucji.

651 Nazwa miasta, na terenie którego 
zlokalizowana jest instytucja edukacyjna.



Marzenia nie odchodzą na emeryturę : księga pamiątkowa w 25-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie 
Wielkopolskim / [zespół redakcyjny Krystyna Kamińska, Czesław Ganda, Edward Korban, Ireneusz Krzysztof Szmidt]. 

655 Publikacja bogato ilustrowana

Marzenia nie odchodzą na emeryturę : księga pamiątkowa w 25-
lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim / [zespół 

redakcyjny Krystyna Kamińska, Czesław Ganda, Edward Korban, 
Ireneusz Krzysztof Szmidt]. Gorzów Wielkopolski : Uniwersytet Trzeciego Wieku : 

Oddział Związku Literatów Polskich, 2018.



Tadeusz Lewowicki : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / [redaktor naukowy Ewa 
Ogrodzka-Mazur].

045 0_ |b d2019
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

600 17 |a Lewowicki, Tadeusz |d (1942- ) |2 DBN
610 27 |a Uniwersytet Śląski |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Doktor honoris causa |2 DBN
650 _7 |a Pedagodzy |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika |2 DBN
650 _7 |a Profesorowie |2 DBN
651 _7 |a Katowice (woj. śląskie) |2 DBN

655 _7 |a Laudacja |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Nauka i badania

Link do katalogu BN

Tadeusz Lewowicki : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / 
[redaktor naukowy Ewa Ogrodzka-Mazur ; projekt okładki: Łukasz Kliś].

Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052542306405066


Tadeusz Lewowicki : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / [redaktor naukowy Ewa 
Ogrodzka-Mazur].

045 0_ |b d2019
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

600 17 |a Lewowicki, Tadeusz |d (1942- ) |2 DBN
610 27 |a Uniwersytet Śląski |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Doktor honoris causa |2 DBN
650 _7 |a Pedagodzy |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika |2 DBN
650 _7 |a Profesorowie |2 DBN
651 _7 |a Katowice (woj. śląskie) |2 DBN

655 _7 |a Laudacja |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Nauka i badania

650 Deskryptory przedmiotowe określają 
obszar działalności naukowej osoby 
honorowanej. Obowiązują tu podobne zasady 
opisu jak w przypadku biografii.

600 Za pomocą deskryptora osobowego 
wskazano osobę, której nadano tytuł Doktora 
honoris causa.

610 Deskryptor korporatywny wyraża nazwę 
instytucji akademickiej, nadającej tytuł 
honorowy.

651 Zakres geograficzny odnosi się do miejsca 
związanego z nadaniem tytułu doktorskiego,             
w tym przypadku siedziby Uniwersytetu 
Śląskiego.



Tadeusz Lewowicki : doctor honoris causa Universitatis Silesiensis / [redaktor naukowy Ewa 
Ogrodzka-Mazur].

045 0_ |b d2019
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje promocyjne

388 1_ |a 2001-

600 17 |a Lewowicki, Tadeusz |d (1942- ) |2 DBN
610 27 |a Uniwersytet Śląski |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Doktor honoris causa |2 DBN
650 _7 |a Pedagodzy |2 DBN
650 _7 |a Pedagogika |2 DBN
650 _7 |a Profesorowie |2 DBN
651 _7 |a Katowice (woj. śląskie) |2 DBN

655 _7 |a Laudacja |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Nauka i badania

658 Publikacja otrzymała dwa ujęcia: 

- Nauka i badania (dotyczy zagadnień 
związanych z życiem akademickim)

- Edukacja i pedagogika (dotyczy osoby 
będącej pedagogiem i prowadzącej badania 
naukowe w tej dziedzinie).

045  ;  648 Zakres chronologiczny treści 
odnosi się do daty wydarzenia, jakim jest 
nadanie tytułu Doktora honoris causa. 



Publikacje naukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje promocyjne

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Publikacje informacyjne

Poradniki i przewodniki

Teksty o charakterze autobiograficznym

Pamiętniki i wspomnienia

Wywiady

Teksty publicystyczne

Eseje

Biografie

Przykłady opisów bibliograficznych



045 2_ |b d1859 |b d1932
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-

600 17 |a Łączkowska, Felicja |d (1859-1932) |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 Działacze społeczni |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN
651 _7 |a Kalisz (woj. wielkopolskie) |2 DBN

655 _7 |a Biografia |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Felicja Łączkowska (1859-1932) : nauczycielka i działaczka społeczna / Ewa Andrysiak, Henryka 
Karolewska.

Link do katalogu BN

Felicja Łączkowska (1859-1932) : nauczycielka i działaczka 
społeczna / Ewa Andrysiak, Henryka Karolewska ; [projekt okładki: 
Lidia Łyszczak]. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991029731879705066


045 2_ |b d1859 |b d1932
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-

600 17 |a Łączkowska, Felicja |d (1859-1932) |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 Działacze społeczni |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN
651 _7 |a Kalisz (woj. wielkopolskie) |2 DBN

655 _7 |a Biografia |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Felicja Łączkowska (1859-1932) : nauczycielka i działaczka społeczna / Ewa Andrysiak, Henryka 
Karolewska.

600  Nazwa osoby, której poświęcona 
jest biografia.

650 Przy użyciu właściwych deskryptorów 
określono rodzaj profesji, aktywności 
zawodowej/społecznej, jaką zajmowała się 
bohaterka publikacji. W tym konkretnym 
przypadku pomocny okazuje się sam tytuł 
książki.

655  Gatunek publikacji.



045 2_ |b d1859 |b d1932
046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
388 1_ |a 2001-

600 17 |a Łączkowska, Felicja |d (1859-1932) |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 Działacze społeczni |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN
651 _7 |a Kalisz (woj. wielkopolskie) |2 DBN

655 _7 |a Biografia |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia

Felicja Łączkowska (1859-1932) : nauczycielka i działaczka społeczna / Ewa Andrysiak, Henryka 
Karolewska.

651 Bohaterka publikacji związana była z 
miastem Kalisz, gdzie prowadziła działalność 
oświatową i społeczną. W związku z tym zakres 
geograficzny zostaje określony precyzyjnie, bez 
zbędnych uogólnień.

658 Biografie nauczycieli, pedagogów, działaczy 
oświatowych otrzymują dodatkowe ujęcie 
historyczne.

045 ;  648 Zakresy chronologiczne treści:

W tym przypadku odnoszą się do lat życia osoby,
której poświęcona jest biografia.



045 2_ |b d1919 |b d2019
046 __ |k 2019 |o 2017 |p 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska
388 1_ |a 2001-

610 27 |a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Budownictwo miejskie |2 DBN
650 _7 |a Przestrzeń publiczna (urbanistyka) |2 DBN
650 _7 |a Szkoły wyższe (budynki) |2 DBN
650 _7 |a Uczelnie techniczne |2 DBN
650 _7 |a Zabytki kultury |2 DBN
651 _7 |a Kraków (woj. małopolskie) |2 DBN

655 _7 |a Antologia |2 DBN
655 _7 |a Felieton |2 DBN

658 __ |a Architektura i budownictwo
658 __ |a Historia
658 __ |a Kultura i sztuka
658 __ |a Nauka i badania

Smoki, żaglowce i napisy na murach : felietony o AGH i okolicach / Ewa Elżbieta Nowakowska.

Link do katalogu BN

Smoki, żaglowce i napisy na murach : felietony o AGH i okolicach / Ewa 
Elżbieta Nowakowska ; [projekt okładki: Agata Wajer-Gądecka ; zdjęcie na 
okładce: Ewa Elżbieta Nowakowska]. Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052570539105066


045 2_ |b d1919 |b d2019
046 __ |k 2019 |o 2017 |p 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska
388 1_ |a 2001-

610 27 |a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Budownictwo miejskie |2 DBN
650 _7 |a Przestrzeń publiczna (urbanistyka) |2 DBN
650 _7 |a Szkoły wyższe (budynki) |2 DBN
650 _7 |a Uczelnie techniczne |2 DBN
650 _7 |a Zabytki kultury |2 DBN
651 _7 |a Kraków (woj. małopolskie) |2 DBN

655 _7 |a Antologia |2 DBN
655 _7 |a Felieton |2 DBN

658 __ |a Architektura i budownictwo
658 __ |a Historia
658 __ |a Kultura i sztuka
658 __ |a Nauka i badania

Smoki, żaglowce i napisy na murach : felietony o AGH i okolicach / Ewa Elżbieta Nowakowska.

046 Publikacja zawiera felietony powstałe w latach 
2017-2018. Całość zebrano i wydano w 2019 r.

655 Z uwagi na fakt, iż publikacja zawiera kilkanaście 
felietonów, powstałych w różnych okresach, 
zdecydowano się zastosować dodatkowy deskryptor 
gatunku – Antologia.



Smoki, żaglowce i napisy na murach : felietony o AGH i okolicach / Ewa Elżbieta Nowakowska.

380 ; 655 Publikacja posiada walory 
literackie. Nie jest natomiast publikacją 
naukową, stąd też - wbrew informacji 
zamieszczonej na stronie internetowej 
wydawcy - zrezygnowano z uznania jej za 
monografię.

Źródło: www.wydawnictwoagh.pl



045 2_ |b d1919 |b d2019
046 __ |k 2019 |o 2017 |p 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska
388 1_ |a 2001-

610 27 |a Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków) |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Budownictwo miejskie |2 DBN
650 _7 |a Przestrzeń publiczna (urbanistyka) |2 DBN
650 _7 |a Szkoły wyższe (budynki) |2 DBN
650 _7 |a Uczelnie techniczne |2 DBN
650 _7 |a Zabytki kultury |2 DBN
651 _7 |a Kraków (woj. małopolskie) |2 DBN

655 _7 |a Antologia |2 DBN
655 _7 |a Felieton |2 DBN

658 __ |a Architektura i budownictwo
658 __ |a Historia
658 __ |a Kultura i sztuka
658 __ |a Nauka i badania

Smoki, żaglowce i napisy na murach : felietony o AGH i okolicach / Ewa Elżbieta Nowakowska.

610 Nazwa instytucji, której poświęcona 
jest publikacja.

658 Deskryptory ujęciowe.

651 Deskryptor geograficzny określa precyzyjnie 
miasto, w którym siedzibę ma uczelnia wyższa i z 
którym związane są poszczególne felietony.

650 Zamieszczone w publikacji felietony koncentrują 
się wokół miejsc związanych z uczelnią. Przedmiotem 
zainteresowań autorki jest nie tyle proces kształcenia, 
ile raczej bogata historia oraz walory artystyczne 
uczelnianej infrastruktury.



Publikacje naukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje promocyjne

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Publikacje informacyjne

Poradniki i przewodniki

Encyklopedie

Słowniki

Atlasy

Informatory

Zestawienia osobowe

Bibliografie

Przykłady opisów bibliograficznych



045 2_ |b d1889 |b d2015
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje informacyjne

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dyrektorzy szkół |2 DBN
650 _7 |a Działacze społeczni |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN
650 _7 |a Pracownicy naukowi |2 DBN
651 _7 |a Żegocina (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina) |2 DBN

655 _7 |a Słownik biograficzny |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia
658 __ |a Nauka i badania

Żegociński Słownik Biograficzny. Z. 1, Ludzie oświaty i nauki / pod redakcją Tadeusza 
Olszewskiego.

Link do katalogu BN

Żegociński Słownik Biograficzny. Z. 1, Ludzie oświaty i nauki / pod 
redakcją Tadeusza Olszewskiego ; [projekt okładki: Tadeusz 

Olszewski]. Żegocina : Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Żegocińskiej im. Czesława Blajdy ; Tarnów : Wydawnictwo M-

Studio, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052562814505066


045 2_ |b d1889 |b d2015
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje informacyjne

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dyrektorzy szkół |2 DBN
650 _7 |a Działacze społeczni |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN
650 _7 |a Pracownicy naukowi |2 DBN
651 _7 |a Żegocina (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina) |2 DBN

655 _7 |a Słownik biograficzny |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia
658 __ |a Nauka i badania

Żegociński Słownik Biograficzny. Z. 1, Ludzie oświaty i nauki / pod redakcją Tadeusza 
Olszewskiego.

650 Publikacja zawiera biogramy osób 
związanych z Żegociną, niewielką miejscowością 
w woj. małopolskim. Wśród nich znajdują się 
nauczyciele, działacze społeczno-oświatowi, jak 
również osoby, które prowadziły działalność 
zawodową na polu naukowym.

651 Określenie obszaru geograficznego, 
którego dotyczy treść publikacji.



045 2_ |b d1889 |b d2015
046 __ |k 2019

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje informacyjne

388 1_ |a 2001-

648 _7 |a 1801-1900 |2 DBN
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN
648 _7 |a 2001- |2 DBN
650 _7 |a Dyrektorzy szkół |2 DBN
650 _7 |a Działacze społeczni |2 DBN
650 _7 |a Nauczyciele |2 DBN
650 _7 |a Pracownicy naukowi |2 DBN
651 _7 |a Żegocina (woj. małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina) |2 DBN

655 _7 |a Słownik biograficzny |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Historia
658 __ |a Nauka i badania 

Żegociński Słownik Biograficzny. Z. 1, Ludzie oświaty i nauki / pod redakcją Tadeusza 
Olszewskiego.

045 ; 648 Dokładną chronologię treści określono po 
zapoznaniu się z biogramami wchodzącymi w skład 
publikacji. Odnosi się ona do lat życia 
prezentowanych osób.

658 Słownik zawiera sylwetki przedstawicieli 
oświaty i nauki, stąd też obok ujęcia historycznego 
umieszczono dwa dodatkowe deskryptory: 
Edukacja i pedagogika oraz Nauka i badania.



046 __ |k 2016

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje informacyjne

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Diagnoza pedagogiczna |2 DBN
650 _7 |a Odmienność kulturowa |2 DBN
650 _7 |a Psychologia |2 DBN
650 _7 |a Psychopatologia |2 DBN

655 _7 |a Słownik tematyczny |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Psychologia

Leksykon diagnostyki : psychopedagogika, pedagogika transkulturowa / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja 
Joanna Siegień-Matyjewicz.

Link do katalogu BN

Leksykon diagnostyki : psychopedagogika, pedagogika 
transkulturowa / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja Joanna Siegień-
Matyjewicz ; [projekt okładki: Ewa Pauzewicz]. Warszawa : 

Wydawnictwo Akademickie "Żak" Jacek Śnieciński, copyright 2016.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991027474589705066


046 __ |k 2016

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje informacyjne

388 1_ |a 2001

650 _7 |a Diagnoza pedagogiczna |2 DBN
650 _7 |a Odmienność kulturowa |2 DBN
650 _7 |a Psychologia |2 DBN
650 _7 |a Psychopatologia |2 DBN

655 _7 |a Słownik tematyczny |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Psychologia

Leksykon diagnostyki : psychopedagogika, pedagogika transkulturowa / Marta Guziuk-Tkacz, Alicja 
Joanna Siegień-Matyjewicz.

650 Zakres zagadnień poruszonych w 
prezentowanej publikacji jest bardzo szeroki. 
Wskazano więc tylko ogólne obszary tematyczne,              
z którymi powiązana jest zdecydowana większość 
haseł.

655 O ile publikacje encyklopedyczne ograniczają 
się zazwyczaj do prezentacji skróconych haseł, 
zarysowania kontekstu i tła danego zagadnienia, o 
tyle słowniki tematyczne zawierają znacznie dłuższe 
teksty, niekiedy przybierające formę krótkich 
artykułów, starają się zaprezentować dany problem 
w sposób bardziej rozwinięty. Cechą 
charakterystyczną obu typów publikacji jest 
alfabetyczny układ treści.

658 Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. 
Omawiane zagadnienia usytuować należy na 
pograniczu pedagogiki oraz psychologii.



Publikacje naukowe

Publikacje popularnonaukowe

Publikacje promocyjne

Literatura faktu, eseje, publicystyka

Publikacje informacyjne

Poradniki i przewodniki

Publikacje skierowane do osób, które nie są 
ekspertami w danej dziedzinie, nie wykonują 

zawodu z nią związanego, ani nie posiadają 
specjalistycznego wykształcenia

M.in. poradniki pedagogiczne, psychologiczne

Z reguły nie zawierają rozbudowanej bibliografii

Autorzy poradników udzielają czytelnikom porad, 
bazując w głównej mierze na własnych 

doświadczeniach

Przykłady opisów bibliograficznych



046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Pani Doroto! Dziecko mi się popsuło! : co musisz wiedzieć o dziecku od 2. do 6. roku życia? / 
Dorota Zawadzka.

Link do katalogu BN

Pani Doroto! Dziecko mi się popsuło! : co musisz wiedzieć o dziecku 
od 2. do 6. roku życia? / Dorota Zawadzka ; [okładka:Kamila 

Dankowska]. Warszawa : Altenberg, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991030608259705066


046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Pani Doroto! Dziecko mi się popsuło! : co musisz wiedzieć o dziecku od 2. do 6. roku życia? / 
Dorota Zawadzka.

385 Publikacja przeznaczona dla rodziców, 
o czym autorka informuje m.in. we wstępie, 
zwracając się w 1. osobie:  „Mam nadzieję, że 
pomogę Wam w byciu wspaniałymi (…) 
rodzicami”.

380 Książka ma charakter poradnikowy, nie 
jest publikacją dydaktyczną, fachową ani 
naukową.



046 __ |k 2018

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Metody wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Rozwój psychofizyczny dziecka |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Pani Doroto! Dziecko mi się popsuło! : co musisz wiedzieć o dziecku od 2. do 6. roku życia? / 
Dorota Zawadzka.

658 Mimo pewnych walorów edukacyjnych, 
dla opisu tego typu prac stosuje się jeden z 
deskryptorów dotyczących sfer życia, 
tj. Rodzina, relacje międzyludzkie.



046 __ |k 2017

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Nauczyciele
385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Dziecko w wieku przedszkolnym |2 DBN
650 _7 |a Psychologia wychowawcza |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie przedszkolne |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Jak kochać dziecko? : (w przedszkolu i w domu) / Bożena Janiszewska.

Link do katalogu BN

Jak kochać dziecko? : (w przedszkolu i w domu) / Bożena 
Janiszewska ; [projekt okładki: Agnieszka 
Habasińśka]. Kraków : CEBP 24.12, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052487937605066


046 __ |k 2017

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Nauczyciele
385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Dziecko w wieku przedszkolnym |2 DBN
650 _7 |a Psychologia wychowawcza |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie przedszkolne |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Jak kochać dziecko? : (w przedszkolu i w domu) / Bożena Janiszewska.

385 Przeznaczenie czytelnicze:

Na  stronie 4. okładki informacja od wydawcy:

„Jak kochać dziecko? (w przedszkolu i w domu) to 
napisana przez cenionego specjalistę pozycja przydatna 
zarówno rodzicom, jak i nauczycielom pracującym z 
dziećmi w wieku przedszkolnym”.

Wprawdzie publikacja kierowana jest 
również do nauczycieli, a więc 
przedstawicieli określonego zawodu, 
trudno jednak uznać ją za publikację 
fachową. 



046 __ |k 2017

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001

650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Trudności wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Mały buntownik : instrukcja obsługi : kiedy kryzys jest motorem rozwoju / Anne-Claire Kleindienst, 
Lynda Corazza ; przełożyła Katarzyna Bieńkowska.

Link do katalogu BN

Mały buntownik : instrukcja obsługi : kiedy kryzys jest motorem rozwoju / 
Anne-Claire Kleindienst, Lynda Corazza ; przełożyła Katarzyna Bieńkowska 

; [okładka: Lynda Corazza]. Warszawa : Muza, copyright 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991025290359705066


046 __ |k 2017

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Rodzice

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Dzieci |2 DBN
650 _7 |a Trudności wychowawcze |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie w rodzinie |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rodzina, relacje międzyludzkie

Mały buntownik : instrukcja obsługi : kiedy kryzys jest motorem rozwoju / Anne-Claire Kleindienst, 
Lynda Corazza ; przełożyła Katarzyna Bieńkowska.

385 Przeznaczenie czytelnicze:
Autorki w całej książce zwracają się   
bezpośrednio do rodziców.

650 Publikacja podejmuje problem 
dzieci mających skłonność do zachowań
buntowniczych. Na kolejnych stronach 
książki autorki zamieszczają porady w 
jaki sposób rodzice mogą radzić sobie z 
pojawiającymi się trudnościami 
wychowawczymi.



046 __ |k 2014

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Studenci

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Motywacja uczenia się |2 DBN
650 _7 |a Strategie uczenia się |2 DBN
650 _7 |a Sukces |2 DBN
650 _7 |a Uczenie się |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rozwój osobisty

Superstudent : jak uczyć się wydajniej i skuteczniej / Olav Schewe ; przełożył Zbigniew Zawadzki.

Link do katalogu BN

Superstudent : jak uczyć się wydajniej i skuteczniej / Olav Schewe ; 
przełożył Zbigniew Zawadzki ; [projekt okładki: Paweł Cesarz]. Wrocław 

: Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052535985305066


046 __ |k 2014

380 __ |a Książki
380 __ |a Poradniki i przewodniki

385 __ |a Studenci

388 1_ |a 2001-

650 _7 |a Motywacja uczenia się |2 DBN
650 _7 |a Strategie uczenia się |2 DBN
650 _7 |a Sukces |2 DBN
650 _7 |a Uczenie się |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN

658 __ |a Rozwój osobisty

Superstudent : jak uczyć się wydajniej i skuteczniej / Olav Schewe ; przełożył Zbigniew Zawadzki.

658  Deskryptor Rozwój osobisty stosowany 
jest w publikacjach poradnikowych 
dotyczących różnych aspektów rozwoju 
osobowości, ćwiczenia umysłu, nabywania 
kompetencji społecznych.

650 Autor, bazując na własnych 
doświadczeniach, prezentuje sposoby 
pomagające zwiększyć motywację do nauki, 
wyjaśnia jakie strategie należy obrać, aby 
proces uczenia się zakończyć oczekiwanym 
sukcesem.



Publikacje dydaktyczne

Publikacje fachowe

Podręczniki

Zeszyty ćwiczeń

Arkusze egzaminacyjne

Repetytoria

Schematy i przykłady opisów bibliograficznych



380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne

385 __ |m Poziom nauczania |a Przedszkola

650 _7 |a Wychowanie przedszkolne |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Karty pracy ucznia |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Schemat 1             Publikacje dydaktyczne dla przedszkolaków

Forma

Przeznaczenie czytelnicze

Poziom nauczania

Temat

Gatunek (przykłady)

Ujęcie



046 __ |k 2018
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Przedszkola
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Wychowanie przedszkolne |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika

Plac zabaw : pięciolatek : księga zabaw z obrazkami / [Karolina Karamuz].

Link do katalogu BN

Plac zabaw : pięciolatek : księga zabaw z obrazkami / [autor Karolina 
Karamuz ; projekt graficzny okładki: Wojciech Chełchowski].Warszawa 

: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052534396505066


380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 1.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 2.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 3.

650 _7 |a Nauczanie zintegrowane |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Karty pracy ucznia |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Forma

Przeznaczenie czytelnicze

Poziom nauczania (przykłady)

Temat

Gatunek (przykłady)

Ujęcie

Schemat 2                  Publikacje dydaktyczne dla uczniów klas I-III
(nauczanie zintegrowane)



046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 3.
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Nauczanie zintegrowane |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika

Nowi tropiciele : edukacja wczesnoszkolna : klasa 3 : podręcznik. Cz. 1 / [autorzy Agnieszka Banasiak, Agnieszka 
Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, 
Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska].

Link do katalogu BN

Nowi tropiciele : edukacja wczesnoszkolna : klasa 3 : podręcznik. Cz. 1 / 
[autorzy: Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska,Aldona Danielewicz-

Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, WawrzyniecKof
ta, Beata Nadarzyńska ; projekt graficzny okładki: Marta Krzywicka]. Warszawa : WSiP, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052740140105066


Nowi tropiciele : edukacja wczesnoszkolna : klasa 3 : podręcznik. Cz. 1 / [autorzy Agnieszka Banasiak, Agnieszka 
Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, 
Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska].

Podręcznik zawiera treści z 
różnych dziedzin nauki: 
przyrody, językoznawstwa, 
geografii, matematyki. 
Celem jest tutaj bowiem 
zaznajomienie ucznia z 
podstawami wiedzy o 
świecie. 
Taki stan rzeczy ma swoje 
odbicie w opisie 
bibliograficznym publikacji.

Nowi tropiciele : edukacja wczesnoszkolna : klasa 3 : podręcznik. Cz. 1 / 
[autorzy: Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-

Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, Wawrzyniec
Kofta, Beata Nadarzyńska ; projekt graficzny okładki: Marta Krzywicka]. Warszawa : 

WSiP, 2020.



046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 3.
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Nauczanie zintegrowane |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika

Nowi tropiciele : edukacja wczesnoszkolna : klasa 3 : podręcznik. Cz. 1 / [autorzy Agnieszka Banasiak, Agnieszka 
Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Ewa Kłos, 
Wawrzyniec Kofta, Beata Nadarzyńska].

650   Z uwagi na interdyscyplinarny charakter 
publikacje dydaktyczne dla uczniów klas I-III 
otrzymują deskryptor Nauczanie zintegrowane.

658 Gdy w publikacji nie wyszczególnia się 
konkretnego, wiodącego przedmiotu nauczania 
stosuje się wyłącznie jedno ujęcie: Edukacja 
i pedagogika.

385 Informacja o przeznaczeniu czytelniczym 
została umieszczona w tytule publikacji.

Pomimo bogatej szaty graficznej, publikacje 
dydaktyczne skierowane do uczniów (np. 
podręczniki, zeszyty ćwiczeń) nie otrzymują 
deskryptora 655 „Publikacja bogato ilustrowana”.



380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 1.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 2.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 3.

650 _7 |a Język polski (przedmiot szkolny) |2 DBN
lub

650 _7 |a Matematyka (przedmiot szkolny) |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Karty pracy ucznia |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
+

658 __ |a Językoznawstwo
658 __ |a Matematyka

Forma

Przeznaczenie czytelnicze

Poziom nauczania (przykłady)

Temat (przykłady)

Gatunek (przykłady)

Ujęcie (przykłady)

Schemat 3                  Publikacje dydaktyczne dla uczniów klas I-III
(z ukierunkowaniem na jedną dziedzinę wiedzy)



046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 1.
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Matematyka (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Matematyka

Szkolni przyjaciele : matematyka : klasa 1 : podręcznik. Cz. 1 / [autor Jadwiga Hanisz].

Link do katalogu BN

Szkolni przyjaciele : matematyka : klasa 1 : podręcznik. Cz. 1
/ [autor: Jadwiga Hanisz ; autor wierszy o liczbach: Marcin 

Brykczyński ; opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Anna 
Borchard, Bożena Drzycimska ; projekt I strony okładki, projekt 

graficzny: Joanna Plakiewicz]. Warszawa : WSiP, 2020.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991022641759705066


Szkolni przyjaciele : matematyka : klasa 1 : podręcznik. Cz. 1 / [autor Jadwiga Hanisz].

Podręcznik koncentruje się 
wyłącznie na treściach z zakresu 
matematyki. 

Szkolni przyjaciele : matematyka : klasa 1 : podręcznik. Cz. 1 / [autor: 
Jadwiga Hanisz ; autor wierszy o liczbach: Marcin Brykczyński ; opracowanie 

merytoryczne i redakcyjne: Anna Borchard, Bożena Drzycimska ; projekt I 
strony okładki, projekt graficzny: Joanna Plakiewicz]. Warszawa : WSiP, 2020.



046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 1.
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Matematyka (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Matematyka

Szkolni przyjaciele : matematyka : klasa 1 : podręcznik. Cz. 1 / [autor Jadwiga Hanisz]

650 Publikacja skierowana do tej samej grupy 
odbiorców (klasy I-III). Niemniej, w tym przypadku 
autorzy i wydawcy skoncentrowali się wyłącznie na 
treściach z zakresu edukacji matematycznej. Chcąc 
dostarczyć czytelnikowi szczegółowej informacji nt. 
zawartości publikacji zdecydowano się 
wskazać przedmiot nauczania, którego dana 
publikacja dotyczy.

658 Zastosowanie w polu 650 deskryptora wyrażającego 
konkretny przedmiot szkolny powoduje użycie dodatkowego 
ujęcia, odpowiedniego dla danej dziedziny wiedzy.



380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 4.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 5.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 6.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 7.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 8.

650 _7 |a Fizyka (przedmiot szkolny) |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Fizyka i astronomia 

Forma

Przeznaczenie czytelnicze

Poziom nauczania (przykłady)

Temat  (przykład)

Gatunek (przykłady)

Ujęcie (przykład)

Schemat 4             Publikacje dydaktyczne dla uczniów klas IV-VIII



Geografia 7 : podręcznik dla szkoły podstawowej  /  Marcin Chrabelski, Magdalena Dudaczyk. 

046 __ |k 2018
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 Geografia (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Geografia i nauki o Ziemi

Link do katalogu BN

Geografia 7 : podręcznik dla szkoły podstawowej / Marcin 
Chrabelski, Magdalena Dudaczyk ; [projekt okładki: Paweł 

Kwacz]. Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052529050605066


Geografia 7 : podręcznik dla szkoły podstawowej  /  Marcin Chrabelski, Magdalena Dudaczyk. 

046 __ |k 2018
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 Geografia (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Podręcznik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Geografia i nauki o Ziemi

650 Temat publikacji wyrażono za pomocą 
deskryptora odnoszącego się do danego przedmiotu 
nauczania.



046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania|a Klasa 8.
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Egzamin ósmoklasisty |2 DBN
650 _7 |a Matematyka (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Arkusze egzaminacyjne |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Matematyka

Egzamin ósmoklasisty : matematyka : przykładowe arkusze  i zadania egzaminacyjne / [autorzy 
Halina Juraszczyk, Renata Morawiec].

Link do katalogu BN

Egzamin ósmoklasisty : matematyka : przykładowe arkusze i 
zadania egzaminacyjne / [autorzy Halina Juraszczyk, Renata 

Morawiec ; projekt okładki: Maciej Pieda]. Bielsko-Biała : 
Wydawnictwo Dragon, copyright 2019

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052529287905066


046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 8.
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Egzamin ósmoklasisty |2 DBN
650 _7 |a Matematyka (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Arkusze egzaminacyjne |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Matematyka

Egzamin ósmoklasisty : matematyka : przykładowe arkusze  i zadania egzaminacyjne / [autorzy 
Halina Juraszczyk, Renata Morawiec].

650 Oprócz deskryptora odnoszącego się do danego 
przedmiotu nauczania w opisie tematycznym 
zastosowano dodatkowy deskryptor, informujący o 
rodzaju egzaminu, do którego przygotowują 
zamieszczone w książce ćwiczenia.



380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne

385 __ |m Grupa wiekowa |a Dzieci
385 __ |m Grupa wiekowa |a 0-5 lat
385 __ |m Grupa wiekowa |a 6-8 lat

650 _7 |a Nauka liczenia |2 DBN
650 _7 |a Nauka pisania |2 DBN
650 _7 |a Wychowanie przedszkolne |2 DBN

655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Gry i zabawy umysłowe |2 DBN
655 _7 |a Książka do kolorowania |2 DBN
655 _7 |a Książka do wypełniania |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Forma

Przeznaczenie czytelnicze

Grupa wiekowa (przykłady)

Temat  (przykłady)

Gatunek (przykłady)

Ujęcie

Schemat 5             Publikacje dydaktyczne dla określonej grupy wiekowej



046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Grupa wiekowa |a Dzieci
385 __ |m Grupa wiekowa |a 0-5 lat
385 __ |m Grupa wiekowa |a 6-8 lat
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Nauka pisania |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Książka do wypełniania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika

Szlaczki : pierwsze kroki w nauce pisania / [opracowanie Agnieszka Bator ; ilustracje Beata 
Batorska].

Link do katalogu BN

Szlaczki : pierwsze kroki w nauce pisania / [opracowanie Agnieszka Bator 
; ilustracje Beata Batorska ; projekt okładki: Aleksandra 

Pałuchowska]. Kraków : Wydawnictwo Aksjomat, [2019].

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052528822405066


046 __ |k 2019
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
385 __ |m Grupa wiekowa |a Dzieci
385 __ |m Grupa wiekowa |a 0-5 lat
385 __ |m Grupa wiekowa |a 6-8 lat
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Nauka liczenia |2 DBN
655 _7 |a Ćwiczenia i zadania |2 DBN
655 _7 |a Książka do wypełniania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika

Cyferki przedszkolaka : liczę, naklejam, rozwiązuję / [opracowanie Anna Podgórska ; ilustracje 
Beata Batorska].

Link do katalogu BN

Cyferki przedszkolaka : liczę, naklejam, rozwiązuję / 
[opracowanie Anna Podgórska ; ilustracje Beata Batorska ; 
projekt okładki: Sylwia Izdebska]. Kraków : Wydawnictwo 

Aksjomat, [2019].

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052528822705066


Publikacje dydaktyczne

Publikacje fachowe
Poradniki metodyczne dla nauczycieli 

Scenariusze zajęć

Publikacje przeznaczone dla nauczycieli, 

osób związanych z szeroką rozumianą edukacją 

Ukierunkowane na poszerzenie wiedzy fachowej 

Zawierają informacje przydatne w codziennej 
praktyce edukacyjnej

Schematy i przykłady opisów bibliograficznych



380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 1.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 2.
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 3.
385 __ |a Nauczyciele

650 _7 |a Nauczanie zintegrowane |2 DBN

655 _7 |a Poradnik |2 DBN
655 _7 |a Scenariusz zajęć |2 DBN

658 __ |a Edukacja i pedagogika

Forma

Przeznaczenie czytelnicze

Poziom nauczania (przykłady)

Temat (przykład)

Gatunek (przykłady)

Ujęcie (przykład)

Schemat 6             Publikacje fachowe dla nauczycieli



Kocham przedszkole : program wychowania przedszkolnego / [autorki Mirosława Anna Pleskot, 
Agnieszka Staszewska-Mieszek].

046 __ |k 2016
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Przedszkola
385 __ |a Nauczyciele
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Wychowanie przedszkolne |2 DBN
655 _7 |a Program nauczania |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika

Link do katalogu BN

Kocham przedszkole : program wychowania przedszkolnego
/ [autorki Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek ; 
projekt pierwszej strony okładki: Wojciech Chełchowski].Warszawa 

: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1d999di/alma991052488399105066


A oto Ja jestem z wami : poradnik metodyczny Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii w klasie 
II / [autorzy podręcznika Robert Rafał Szewczyk, Aneta Frączak, Danuta Kwiatkowska, Jadwiga Mikiel].

046 __ |k 2017
380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje dydaktyczne
380 __ |a Publikacje fachowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe
385 __ |m Poziom nauczania |a Klasa 2.
385 __ |a Katecheci
388 1_ |a 2001-
650 _7 |a Katolicyzm |2 DBN
650 _7 |a Religia (przedmiot szkolny) |2 DBN
655 _7 |a Poradnik |2 DBN
658 __ |a Edukacja i pedagogika
658 __ |a Religia i duchowość

Link do katalogu BN

Kocham przedszkole : program wychowania przedszkolnego
/ [autorki Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek ; 
projekt pierwszej strony okładki: Wojciech Chełchowski].Warszawa 

: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018.

https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991022199799705066


Grupa wiekowa

Dzieci

0-5 lat

6-8 lat

Młodzież

9-13 lat

14-17 lat

Grupę wiekową 9-13 lat 
uznaje się za "Młodzież" 
wówczas gdy w opisie 
występuje łącznie z grupą 
wiekową 14-17 lat.

Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



385__ |m Grupa wiekowa |a Dzieci

385__ |m Grupa wiekowa |a 0-5 lat
385__ |m Grupa wiekowa |a 6-8 lat
385__ |m Grupa wiekowa |a 9-13 lat

385__ |m Grupa wiekowa |a Młodzież

385__ |m Grupa wiekowa |a 9-13 lat
385__ |m Grupa wiekowa |a 14-17 lat

Grupa wiekowa

Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



Poziom nauczania

Poziom nauczania wyraża się następującymi deskryptorami (wybór)

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Szkoły średnie

Szkoły ponadpodstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

Licea ogólnokształcące

Szkoły branżowe I stopnia

Szkoły branżowe II stopnia

Szkoły policealne

Szkoły wyższeSzkoły muzyczne I stopnia

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

Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



Poziom nauczania

Zapis oznaczenia klasy 

Klasa 1.

Klasa 2.

Klasa 3.

Klasa 4.

Klasa 5.

Klasa 7.

Klasa 8.

Klasa 9.

Klasa 10.

Klasa 11.

Klasa 12.Klasa 6.

Klasa [cyfra arabska] [kropka]

Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



Poziom nauczania

Zapis oznaczenia semestru nauczania

Semestr 1.

Semestr 2.

Semestr 3.

Semestr 4.

Semestr 5.

Semestr 7.

Semestr 8.

Semestr 9.

Semestr 10.

Semestr 11.

Semestr 12.Semestr 6.

Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



Poziom nauczania

Zapis oznaczenia poziomu zaawansowania

Poziom podstawowy

Poziom niższy średniozaawansowany

Poziom średniozaawansowany

Poziom wyższy zaawansowany

Poziom profesjonalny

Poziom rozszerzony

Poziom zaawansowany

Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



385__ |m Poziom nauczania |a Szkoły podstawowe

385__ |m Poziom nauczania |a Klasa 1.
385__ |m Poziom nauczania |a Klasa 2.
385__ |m Poziom nauczania |a Klasa 3.

Poziom nauczania

385__ |m Poziom nauczania |a Szkoły ponadpodstawowe

385__ |m Poziom nauczania |a Poziom rozszerzony

385__ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe

385__ |m Poziom nauczania |a Semestr 1.

Wyrażanie grupy odbiorców w publikacjach dydaktycznych



Dziękuję za uwagę!

p.konieczny@bn.org.pl




