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Format MARC 21

245  10   $$a …………. : $$b ……….. / $$c ………………..

Machine-Readable Cataloging

wskaźniki

pola podpola

W trybie podglądu podpola $$ są widoczne jako |
245 10 |a ………… : |b ………… / |c …………
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Przepisy katalogowania i materiały dodatkowe

Przepisy katalogowania książek: https://przepisy.bn.org.pl/przepisy-katalogowania/ksiazki

Przepisy katalogowania artykułów: https://przepisy.bn.org.pl/przepisy-katalogowania/artykuly

Informacje dot. Deskryptorów Biblioteki Narodowej: 

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

Materiały metodyczne: https://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne
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Katalogowanie 
książek

na przykładzie książki: 

Enrico Fermi : ostatni człowiek, który wiedział 

wszystko / David N. Schwartz ; tłumaczenie 

Tomasz Lanczewski.
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Katalogowanie książek

Stworzenie nowego rekordu wg szablonu:

Menu w Edytorze metadanych

Szablony → MARC21 Bib → Opublikowane → 

BN zkd książka → prawy przycisk myszy → 

Nowy Rekord według Wzorca

Można również utworzyć własny szablon (sekcja 

Prywatne).

6



Katalogowanie książek

Po umieszczeniu kursora w polu 008 i wciśnięciu Ctrl + F pole rozwija się:

Pole 008 – dane kontrolne
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Katalogowanie książek

W rozpatrywanym przypadku:

✓ rok wydania: 2019,

✓ materiał ilustracyjny: fotografie, portrety ⟹ pozycje 18, 19 (Illustrations): o – Photographs, c –
Portraits,

✓ książka nie jest skierowana do żadnej określonej grupy odbiorców ⟹ pozycja 22 (Target 
audience) pozostaje niewypełniona

✓ zawartość nie jest katalogiem, podręcznikiem, encyklopedią czy aktem prawnym ⟹ pozycje 24-
27 (Nature of contents) pozostają niewypełnione

✓ indeks ⟹ pozycja 31 (Index): 1 – Index present

✓ biografia ⟹ pozycja 34 (Biography): b – Individual biography

✓ język tekstu: polski ⟹ pozycje 35-37 (Language): pol – polski

Pole 008 – dane kontrolne
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Katalogowanie książek
Pole 008 – dane kontrolne
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Katalogowanie książek

Struktura pól:

020 __ $$a numer ISBN bez dywizów $$q (rodzaj oprawy) : $$c zł …

020 __ $$z inne numery ISBN bez dywizów $$q (…)

920 __ $$a numer ISBN z dywizami (rodzaj oprawy) : $$c zł …

020 __ $$z inne numery ISBN z dywizami (…)

Tutaj:

020 __ $$a 9788378864257 $$q (oprawa miękka) : $$c zł 99,90

920 __ $$a 978-83-7886-425-7 (oprawa miękka) : $$c zł 99,90

Pola 020 i 920 – numer ISBN

w książce nie podano 
żadnych innych numerów 
ISBN (np. ISBN-u oryginału 
bądź innego wydania)

Przepisy katalogowania. Książki. 
Strefa identyfikatora i sposobu 
uzyskania książki
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Katalogowanie książek

Struktura pola:

Pierwszy wskaźnik

0 – dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładu

1 – dokument jest przekładem lub zawiera przekład

Podpola

$$a – kod języka tekstu

$$b – kod języka streszczenia

$$k – kod języka przekładu pośredniego

$$g – kod języka dokumentu towarzyszącego

$$h – kod języka oryginału

Pole 041 – kod języka

Kody języków – MARC 21: https://przepisy.bn.org.pl/aneksy#25-kody-jezykow---marc-21
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Katalogowanie książek

Książka Enrico Fermi : ostatni człowiek, który wiedział wszystko jest polskim przekładem z 

języka angielskiego.

Zatem:

041 1_ $$a pol $$h eng

Pole 041 – kod języka

pierwszy wskaźnik 
= 1, ponieważ 
książka jest 
przekładem

język tekstu głównego w 
podpolu $$a

język tekstu oryginału w 
podpolu $$h
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Katalogowanie książek

Chronologia treści dzieła odnosi się do:

• czasu fabuły utworu (dzieła literackie, plastyczne, muzyczne, filmy i seriale);

• czasu powstania dzieła oryginalnego (w przypadku dzieł plastycznych zawierających reprodukcje 

innych dzieł plastycznych: obrazów, rzeźb, budowli itp.).

Zakres chronologiczny treści powinien zostać określony w przypadku:

• utworów o tematyce historycznej;

• dzieł, w których czas opisywanych wydarzeń ma szczególne znaczenie dla treści utworu i został 

wyraźnie określony przez autora/twórcę lub wydawcę albo jest znany z innych ogólnodostępnych i 

miarodajnych źródeł (prac naukowych, popularnonaukowych itp.);

• tych dzieł muzycznych, które są powiązane z wydarzeniami lub postaciami historycznymi, w 

zakresie muzyki instrumentalnej dotyczy to muzyki programowej i okolicznościowej.

Pole 045 – chronologia treści  → https://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/chronologia#2-chronologia-tresci

skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 648 
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Katalogowanie książek

Deskryptora chronologicznego treści nie otrzymują:
• utwory bez wyraźnego umiejscowienia fabuły w czasie;
• fantastyka, fantasy i science fiction (zarówno literatura jak i dzieła filmowe);
• dzieła plastyczne, które przedstawiają:

– sceny biblijne, mitologiczne i alegoryczne,
– postacie legendarne,
– zwierzęta i rośliny,
– abstrakcje,
– akty;

• muzyka instrumentalna, z wyjątkiem muzyki programowej i okolicznościowej.

Nie zapisuje się:
• pobocznych dat i zakresów chronologicznych, które mogą powodować nadmiar informacji,
• zakresu obejmującego całość dziejów świata.

Pole 045 – chronologia treści
skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 648 
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Katalogowanie książek

Struktura pola 045:

pierwszy wskaźnik:

0 – pojedyncza data

1 – wiele pojedynczych dat

2 – przedział dat

podpola:

$$b – dla dat od 9999 roku p.n.e.; daty zapisywane w 

formacie rrrrmmddgg, zapis poprzedzony kodem ery:

d – n.e., c – p.n.e.

$$c – dla dat przed rokiem 9999 p.n.e.; zapisu nie 

poprzedza się kodem ery

Pole 045 – chronologia treści
skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 648 

Przykłady:

przedział dat: 150 p.n.e.-300 n.e.
045 2_ $$b c0150 $$b d0300

przedział dat: 11000 p.n.e.-8000 p.n.e.
045 2_ $$c 11000 $$b c8000

przedział dat: 1772-1795
045 2_ $$b d1772 $$b d1795

pojedyncza data: 1989
045 0_ $$b d1989

wiele pojedynczych dat: 1918, 1939, 1956
045 1_ $$b d1918 $$b d1939 $$b d1956
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Katalogowanie książek

W tym wypadku chronologia treści to po prostu lata życia bohatera biografii, Enrica Fermiego, 

czyli okres 1901-1954, więc:

045 2_ $$b d1901 $$b d1954

Pole 045 – chronologia treści
skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 648 

pierwszy wskaźnik 
= 2, ponieważ 
chronologia treści 
to przedział dat

data początkowa

data końcowa
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Katalogowanie książek

Struktura pola:

Podpola:

$$k – pojedyncza data lub początek okresu powstania dzieła (najczęstsza sytuacja)

$$l – koniec okresu powstania dzieła

$$o – pojedyncza data lub początek okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła 

współwydane)

$$p – koniec okresu powstania zbioru dzieł (np. antologia lub dzieła współwydane)

$$2 – źródło schematu zapisu daty

Pole 046 – czas powstania dzieła → https://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/chronologia#1-czas-

powstania-dziela

skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 388 
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Katalogowanie książek

Książka Enrico Fermi : ostatni człowiek, który wiedział wszystko została wydana w 2019 roku, ale 

oryginalne dzieło powstało w roku 2017, dlatego:

046 __ $$k 2017

Pole 046 – czas powstania dzieła 
skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 388 

Strona redakcyjna
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Katalogowanie książek

Struktura pola:

$$a – symbol UKD

$$8 – kolejność pól

Podpole $$8 stosuje się, gdy w rekordzie występuje więcej niż jedno pole 080, aby ustalić ich 

kolejność.

Pola numeruje się wówczas według następującego schematu:

pierwszy symbol UKD: $$8 1.1\x $$a …

drugi symbol UKD: $$8 1.2\x $$a …

trzeci symbol UKD: $$8 1.3\x $$a …

itd.

Pole 080 – Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD)
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Katalogowanie książek

Baza: Kartoteka 

wzorcowa UKD (2020-…): 

http://mak.bn.org.pl/cgi-

bin/makwww.exe?BM=60

Pole 080 – Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD)
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Katalogowanie książek
Pole 080 – Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD)
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Katalogowanie książek
Pole 080 – Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD)
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Katalogowanie książek

Symbole UKD dla książki Enrico Fermi : ostatni człowiek, który wiedział wszystko:

080 __ $$8 1.1\x $$a 53 ⟸ fizyka

080 __ $$8 1.2\x $$a 929-052(450)"19" ⟸ biografie włoskie XX wieku

Na pierwszym miejscu obszar działalności bohatera książki, na drugim – symbol 

odnoszący się do biografii.

Pole 080 – Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD)
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Katalogowanie książek

Pole wypełnia się wartościami od 01 do 22 

dla:

• polskich książek przeznaczonych do 

opublikowania w Urzędowym Wykazie 

Druków,

• polskich e-booków i audiobooków,

• poloników zagranicznych (w tym e-

booków).

Pole 084 – statystyka wydawnicza

01 Publikacje naukowe
02 Publikacje popularnonaukowe
03 Publikacje fachowe
04 Literatura piękna (dawna i współczesna)
05 Literatura popularna: romansowo-obyczajowa
06 Literatura popularna: sensacja, kryminał, thriller
07 Literatura popularna: fantastyka (fantasy, science fiction, horror, 
alternatywne wizje historii)
08 Literatura dla młodzieży
09 Publikacje dla dzieci
10 Literatura faktu: reportaż, wywiad, epistolografia, diarystyka, 
memuarystyka, autobiografie, biografie, publicystyka
11 Eseistyka, krytyka literacka i artystyczna
12 Publikacje religijne
13 Ezoteryka i paranauki
14 Poradniki i przewodniki
15 Albumy i książki artystyczne
16 Encyklopedie, atlasy, słowniki, bibliografie i publikacje informacyjne
17 Podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne
18 Publikacje do nauki języków obcych
19 Komiksy
20 Humor i anegdota
21 Publikacje dla osób niewidomych
22 Publikacje popularyzatorsko-promocyjne
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Katalogowanie książek

Książka Enrico Fermi : ostatni człowiek, który wiedział wszystko jest pozbawiona aparatu 

naukowego, dlatego nie można jej uznać za publikację naukową (kategoria 01). Nie jest to też 

publikacja popularyzująca naukę (kategoria 02). Można ją zakwalifikować do literatury faktu 

(kategoria 10).

084 __ $$a 10

Pole 084 – statystyka wydawnicza
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Katalogowanie książek

245 10 $$a Tytuł właściwy : $$b dodatek do tytułu. $$n oznaczenie części, $$p nazwa 
części / $$c pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.

Pierwszy - sporządzanie dodatkowej pozycji pod tytułem
0 – nie  tworzy się pozycji dodatkowej
W rekordzie nie występuje hasło główne (żadne z pól 100, 110, 111 lub 130) i tytuł stanowi podstawowy element 
wyszukiwania.

1 – należy utworzyć pozycję dodatkową
W rekordzie występuje hasło główne, które jest podstawowym elementem wyszukiwania, a tytuł stanowi element 
dodatkowy.

Drugi – liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu (rodzajniki)
0 – brak znaków pomijanych przy szeregowaniu
Wskaźnik 0 oznacza, że wszystkie początkowe znaki tytułu będą uwzględnione przy szeregowaniu.

Pole 245 – strefa tytułu i oznaczenie odpowiedzialności

Przepisy katalogowania. Książki. Strefa tytułu 
i oznaczenia odpowiedzialności
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Katalogowanie książek

W analizowanym przypadku na stronie tytułowej znajduje 

się tytuł Enrico Fermi, dodatek do tytułu ostatni człowiek, 

który wiedział wszystko, a także imiona i nazwiska autora 

oraz tłumacza:

245 10 $$a Enrico Fermi : $$b ostatni człowiek, który 

wiedział wszystko / $$c David N. Schwartz ; 

tłumaczenie Tomasz Lanczewski. 

Pole 245 – strefa tytułu i oznaczenie odpowiedzialności

podstawowe źródło 
danych: strona 
tytułowa!

jeden autor, dlatego:
(1) zostanie zaindeksowany w polu 100
(2) pierwszy wskaźnik = 1
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Katalogowanie książek
Pola 100/700 – nazwy osobowe

F3

ikona lornetki oznacza, że wzorzec został 
pobrany z kartoteki 100 1_ $$a Schwartz, David N. $$e Autor

określenie rodzaju współpracy

Rodzaje współpracy: https://przepisy.bn.org.pl/aneksy#14-rodzaje-wspolpracy
28
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Katalogowanie książek
Pola 100/700 – nazwy osobowe

F3

700 1_ $$a Lanczewski, Tomasz. $$e Tłumaczenie

określenie rodzaju współpracy
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Katalogowanie książek

Struktura pola:

Wskaźniki:

Pierwszy – pozycja dodatkowa pod tytułem

1 – tytuł jest indeksowany i w katalogu zostanie wyświetlona uwaga (określona 

poprzez wartość drugiego wskaźnika lub wyrażenie wprowadzające).

3 – tytuł jest indeksowany, ale w katalogu nie zostanie wyświetlona uwaga.

Drugi – rodzaj tytułu

(spacja) – brak określenia rodzaju wariantu tytułu (wskaźniki 1_ lub 3_).

Pola 246 – warianty tytułu
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Katalogowanie książek

Rodzaje tytułów:
30 – część tytułu
31 – tytuł równoległy
13 – inny tytuł
14 – tytuł okładkowy
15 – tytuł z dodatkowej strony tytułowej
18 – tytuł grzbietowy

$$i – wyrażenie wprowadzające
Podpole zawiera informacje o rodzaju wariantu tytułu, 
jeżeli żadne z wyrażeń wprowadzających związanych z 
wartościami 2-8 drugiego wskaźnika nie ma 
zastosowania.
Jeżeli podpole jest używane, zawsze stosuje się 
wskaźniki 1_.

Podpola:

$$a – tytuł
Stosuje się jak podpole $$a w polu 245 z tą różnicą, że 
tytuł podajemy bez znaków pomijanych przy 
szeregowaniu występujących na jego początku (bez 
rodzajników).

$$b – dodatek do tytułu

$$n – oznaczenie części

$$p – nazwa części

$$f – rok wydania oryginału

Pola 246 – warianty tytułu
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Katalogowanie książek

W tym przypadku:

▪ tytuł oryginału:

246 1_ $$i Tytuł oryginału: $$a Last man who knew everything : $$b the life and times of Enrico Fermi, 

father of the nuclear age, $$f 2017

▪ dodatek do tytułu mogący stanowić podstawę wyszukiwania:

246 30 $$a Ostatni człowiek, który wiedział wszystko

Pola 246 – warianty tytułu

Strona redakcyjna

pominięty rodzajnik na początku tytułu; pełny 
tytuł będzie podany w uwadze w polu 500
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Katalogowanie książek

Strefa wydania obejmuje:

• oznaczenie wydania

• oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania

• dodatkowe oznaczenie wydania

• oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dodatkowego oznaczenia wydania.

Podstawowym źródłem danych dla strefy wydania jest cała publikacja, to znaczy w kolejności:

1. strona tytułowa lub jej substytut

2. strona redakcyjna

3. metryka książki

4. okładka

5. inna część książki

Informacje pochodzące spoza książki ujmuje się w nawiasy kwadratowe i wyjaśnia w strefie uwag.

Pole 250 – strefa wydania

Przepisy katalogowania. Książki. 
Strefa wydania
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Katalogowanie książek

W rozpatrywanej książce na stronie 

redakcyjnej pojawia się informacja, że 

jest to jej pierwsze wydanie. Należy ją 

podać w polu 250 w takiej formie, w 

jakiej znajduje się w książce, czyli z 

zachowaniem cyfry rzymskiej.

250 __ $$a Wydanie I.

Pole 250 – strefa wydania

Strona redakcyjna
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Katalogowanie książek

260 __ $$a Miejsce wydania : $$b nazwa wydawcy, $$c data wydania $$e (miejsce druku : $$f nazwa 

drukarni, $$g data druku).

Podstawowym źródłem danych dla strefy adresu wydawniczego (strefy publikacji, produkcji, dystrybucji itp.) 

jest cała publikacja z zachowaniem następującej kolejności źródeł:

1. strona tytułowa lub jej substytut

2. strona redakcyjna

3. metryka książki

4. okładka

5. inna część książki.

Informacje pochodzące spoza książki ujmuje się w nawiasy kwadratowe i wyjaśnia w strefie uwag.

Pole 260 – strefa adresu wydawniczego

Przepisy katalogowania. Książki. Strefa 
adresu wydawniczego
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Katalogowanie książek

260 __ $$a Kraków : $$b Copernicus Center Press, $$c 2019.

Pole 260 – strefa adresu wydawniczego

nazwa wydawcy ze strony tytułowej –
na stronie redakcyjnej jest pełna 
nazwa z członem „Sp. z o.o.”, ale do 
opisu przejęto informację z 
podstawowego źródła danych

miejsce i rok wydania ze strony redakcyjnej –
na stronie tytułowej nie ma takiej informacji

Strona redakcyjna
Strona tytułowa
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Katalogowanie książek

300 __ $$a Forma/objętość : $$b materiał ilustracyjny, errata ; $$c format + $$e dokument towarzyszący : 

opis fizyczny dokumentu towarzyszącego.

Poszczególne rodzaje ilustracji (w liczbie pojedynczej lub mnogiej) podaje się w porządku 

alfabetycznym. Uwzględnia się następujący materiał ilustracyjny: faksymilia, fotografie, ilustracje, 

mapy, nuty, plany, portrety, tablice genealogiczne, wykresy.

Tutaj:

300 __ $$a 718, [1] strona : $$b fotografie, portrety ; $$c 22 cm.

Pole 300 – strefa opisu fizycznego

Przepisy katalogowania. Książki. Strefa opisu 
fizycznego

na końcu jedna strona 
zadrukowana, ale 
pozbawiona numeracji
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Katalogowanie książek

336 __ $$a Tekst $$b txt $$2 rdacontent

337 __ $$a Bez urządzenia pośredniczącego $$b n $$2 rdamedia

338 __ $$a Wolumin $$b nc $$2 rdacarrier

W przypadku publikacji bogato ilustrowanych dodatkowe pole 336:

336 __ $$a Obraz $$b sti $$2 rdacontent

Pola RDA: 336, 337, 338
typ zawartości

tryb odtwarzania

typ nośnika
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Katalogowanie książek

Forma dzieła stanowi ogólną klasę, do której można przyporządkować poszczególne publikacje ze 

względu na wspólne cechy formalne (pole 380). W omawianym tutaj przypadku: 

1. 380 __ $$a Książki

2. dodatkowo np.

380 __ $$a Literatura faktu, eseje, publicystyka 380 __ $$a Publikacje dydaktyczne

380 __ $$a Publikacje fachowe 380 __ $$a Dramat

380 __ $$a Publikacje naukowe 380 __ $$a Poezja

380 __ $$a Poradniki i przewodniki 380 __ $$a Proza

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

Pole 380 – forma dzieła
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Katalogowanie książek

Grupę odbiorców wyraża się, gdy przeznaczenie czytelnicze zostało wskazane przez autora lub 

wydawcę publikacji.

Stosuje się następujące wyrażenia wprowadzające zapisywane w podpolu $$m, poprzedzającym 

właściwy deskryptor, zapisany w podpolu $$a:

• poziom nauczania,

• grupa wiekowa.

Dla pozostałych kategorii, np. grupa zawodowa, nie stosuje się wyrażenia wprowadzającego.

Więcej informacji: https://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/grupa-odbiorcow

Pole 385 – grupa odbiorców
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Katalogowanie książek

Deskryptor przynależności kulturowej wyraża przynależność autora dzieła do określonego kręgu 

kulturowego ustalaną poprzez wskazanie właściwej cechy językowo-etnicznej. Jeśli autorstwo dzieła 

jest nieznane lub sporne, deskryptor przynależności kulturowej opisuje przynależność samego dzieła 

do określonego kręgu kulturowego.

Podstawowym kryterium ustalania przynależności kulturowej autora jest wskazanie kultury którą 

zasilają jego dzieła.

Więcej informacji: https://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/przynaleznosc-kulturowa

Pole 386 – przynależność kulturowa

41

https://przepisy.bn.org.pl/materialy-metodyczne/przynaleznosc-kulturowa


Katalogowanie książek

W przypadku książki Enrico Fermi : ostatni człowiek, który wiedział wszystko:

380 __ $$a Książki

380 __ $$a Literatura faktu, eseje, publicystyka

Pozycja nie jest skierowana do żadnej konkretnej grupy odbiorców, stąd w opisie nie znalazło się pole 

385. Zdecydowano też, że brakuje jej literackości, by umieścić w opisie pole 386 z przynależnością 

kulturową.

Pola 380, 385, 386

Źródło: przepisy.bn.org.pl 
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Katalogowanie książek
Pole 380 – forma dzieła

ułatwienie: przy uzupełnianiu pola 380 rozwija się 
lista deskryptorów wyrażających formę dzieła 
(podobnie jest przy wypełnianiu pola 388 z 
czasem powstania dzieła)
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Katalogowanie książek

W polu 388 podaje się daty w postaci ustalonych zakresów dla wieków i zakresów szczegółowych dla 

dwudziestego wieku. 

Przykłady:

046 __ $$k 1815 ⟹ 388 1_ $$a 1801-1900

046 __ $$k 1956 ⟹ 388 1_ $$a 1901-2000

388 1_ $$a 1945-1989

046 __ $$k 2020 ⟹ 388 1_ $$a 2001-

Tutaj: czas powstania dzieła to 2017, czyli: 388 1_ $$a 2001-

Pole 388 – czas powstania dzieła
skorelowane z polem 046
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Katalogowanie książek

Przykłady:

500 – uwagi ogólne
501 – uwaga dotycząca prac współwydanych
502 – uwaga dotycząca dysertacji
504 – uwaga dotycząca bibliografii
505 – sformalizowana uwaga dotycząca zawartości
521 – uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego
530 – inna postać fizyczna
534 – uwaga dotycząca podstawy reprodukcji
536 – źródło finansowania
546 – uwaga o języku
586 – uwaga dotyczące nagrody

Pola 5XX – strefa uwag

Przepisy katalogowania. Książki. 
Strefa uwag

W strefie uwag podaje się:

• dane należące do innych stref opisu 

bibliograficznego, których jednak przepisy nie 

pozwalają włączyć do odpowiedniej strefy lub też 

nakazują czy pozwalają podać tylko w strefie uwag

• dane wyjaśniające informacje podane w innych 

strefach opisu bibliograficznego

• dodatkowe informacje uznane za ważne.
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Katalogowanie książek

W rozpatrywanym przypadku:

✓ 500 __ $$a Tytuł oryginału: The last man who knew everything : the life and times of Enrico 

Fermi, father of the nuclear age. Na okładce i grzbiecie podtytuł: życie i czasy ojca ery atomowej.

✓ 504 __ $$a Bibliografia, netografia na stronach 673-704. Indeks.

✓ 530 __ $$a Książka dostępna także jako e-book.

Pola 5XX – strefa uwag
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Katalogowanie książek

Pola 6XX uzupełniane są Deskryptorami Biblioteki Narodowej.

600 – osoby lub grupy osób (rzeczywistych bądź fikcyjnych) → deskryptor osobowy

610 – ciała zbiorowe (organizacje, grupy osób i/lub organizacji) → deskryptor korporatywny

611 – jednokrotne lub cykliczne wydarzenia posiadające identyfikującą nazwę i własny program → deskryptor 
imprezy 

630 – dzieła piśmiennicze i niepiśmiennicze → deskryptor tytułu

648 – zakresy chronologiczne ogólne dla wieków i szczegółowe dla wieku XX → deskryptor chronologiczny

650 – konkretne lub abstrakcyjne elementy rzeczywistości, niewyrażane za pomocą innych rodzajów deskryptorów 
→ deskryptor przedmiotowy

651 – obiekty i regiony geograficzne → deskryptor geograficzny

655 – forma dzieła, rodzaj lub gatunek opracowywanych publikacji → deskryptor formy/rodzaju/gatunku

658 – dziedziny nauki i sztuki oraz sfery życia → deskryptor ujęciowy

Pola 6XX – opis przedmiotowy
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Katalogowanie książek

Struktura pól:
600 17 $$a … $$2 DBN
lub
600 07 $$a … $$2 DBN

610 27 $$a … $$2 DBN

611 27 $$a … $$2 DBN

630 x7 $$a … $$2 DBN

648 _7 $$a … $$2 DBN

650 _7 $$a … $$2 DBN

651 _7 $$a … $$2 DBN

655 _7 $$a … $$2 DBN

658 __ $$a …

Pola 6XX – opis przedmiotowy

drugi wskaźnik w polach 600-655 to zawsze 7 
(oznacza to, że deskryptor przejęty jest z 
lokalnej kartoteki)

określenie kartoteki, z której 
przejmowane są deskryptory
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Katalogowanie książek

Deskryptory ujęciowe indeksowane są w polu 658 rekordu bibliograficznego i służą przypisaniu treści materiału 

bibliotecznego do wybranych dziedzin nauki i sztuki oraz poszczególnych sfer aktywności człowieka.

Pola 6XX – opis przedmiotowy

deskryptorów sfer życia nie stosuje się 
do opisu publikacji naukowych, 
popularnonaukowych ani fachowych

Materiały metodyczne dotyczące 
deskryptorów ujęciowych
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Katalogowanie książek

Główny temat rozpatrywanego tutaj dzieła to Enrico Fermi 

(pole 600). Odpowiednimi deskryptorami przedmiotowymi 

(pola 650) wyrażono też jego pole działania, któremu także 

poświęcono wiele uwagi – fizykę, a także chronologię treści 

(pole 648) oraz miejsca powiązane z Fermim (pola 651). 

Ponieważ znaczącym wątkiem jest również Projekt Manhattan, 

w którym Fermi brał udział, zdecydowano, że należy to wyrazić 

w opisie (pole 650). 

Pola 6XX – opis przedmiotowy 600 17 $$a Fermi, Enrico $$d (1901-1954) $$2 DBN

648 _7 $$a 1901-2000 $$2 DBN

650 _7 $$a Fizycy $$2 DBN

650 _7 $$a Fizyka $$2 DBN

650 _7 $$a Projekt Manhattan (1942-1946) $$2 DBN

651 _7 $$a Chicago (Stany Zjednoczone) $$2 DBN

651 _7 $$a Piza (Włochy) $$2 DBN

651 _7 $$a Rzym (Włochy) $$2 DBN

651 _7 $$a Włochy $$2 DBN

655 _7 $$a Biografia $$2 DBN

658 __ $$a Fizyka i astronomia

658 __ $$a Historia

w obrębie pól tego samego 
typu kolejność alfabetyczna 
deskryptorów
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Katalogowanie książek

Książkę sklasyfikowano jako biografię (pole 655).

Definicje: 

typy publikacji naukowych i publicystyki: https://przepisy.bn.org.pl/aneksy#3-typy-

publikacji-naukowych-i-publicystyki

gatunki literackie: https://przepisy.bn.org.pl/aneksy#2-gatunki-literackie

Biografie uczonych co do zasady otrzymują dwa deskryptory 

ujęciowe: Historia oraz deskryptor wyrażający obszar działania 

osoby, w tym wypadku Fizyka i astronomia (pola 658).

Pola 6XX – opis przedmiotowy
600 17 $$a Fermi, Enrico $$d (1901-1954) $$2 DBN

648 _7 $$a 1901-2000 $$2 DBN

650 _7 $$a Fizycy $$2 DBN

650 _7 $$a Fizyka $$2 DBN

650 _7 $$a Projekt Manhattan (1942-1946) $$2 DBN

651 _7 $$a Chicago (Stany Zjednoczone) $$2 DBN

651 _7 $$a Piza (Włochy) $$2 DBN

651 _7 $$a Rzym (Włochy) $$2 DBN

651 _7 $$a Włochy $$2 DBN

655 _7 $$a Biografia $$2 DBN

658 __ $$a Fizyka i astronomia

658 __ $$a Historia

inne przykłady:
Antologia, Esej, Księga pamiątkowa, 
Monografia, Opracowanie, Podręcznik, Praca 
zbiorowa, Powieść, Reportaż…
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Katalogowanie książek
Pola 6XX – opis przedmiotowy

F3

przy pobieraniu wzorca 
obowiązkowo $$2 DBN na końcu 
pola (z wyjątkiem pól 658)
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Katalogowanie książek
Pola 6XX – opis przedmiotowy

ułatwienie: przy wpisywania w polu 658 ujęcia 
rozwija się lista deskryptorów ujęciowych

w polu 658 nie dodaje się podpola $$2 DBN!
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Katalogowanie książek
Pole 710 – instytucja sprawcza, wydawca

F3

ikona lornetki oznacza, że wzorzec został 
pobrany z kartoteki

710 2_ $$a Copernicus Center Press. $$e Wydawca $$4 pbl
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Katalogowanie artykułów
na przykładzie artykułu: 

Is N-terminal pro-brain type natriuretic peptide a useful marker in newborns with heart

defects? / Agata Tarkowska (Department of Neonate and Infant Pathology. Medical

University of Lublin), Wanda Furmaga-Jabłońska (Department of Neonate and Infant 

Pathology. Medical University of Lublin).

z czasopisma Advances in Clinical and Experimental Medicine. Vol. 30, nr 9 (2021).
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Katalogowanie artykułów

Stworzenie nowego rekordu wg szablonu:

Menu w Edytorze metadanych

Szablony → MARC21 Bib → Opublikowane → 

BN zkd artykuł → prawy przycisk myszy → 

Nowy Rekord według Wzorca

Można również utworzyć własny szablon (sekcja 

Prywatne).
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Katalogowanie artykułów
Pole 008 – dane kontrolne
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Katalogowanie artykułów

024 7_ $$a numer identyfikacyjny DOI $$2 doi

Identyfikator DOI podajemy tylko wtedy, gdy jest 

zapisany na publikacji. Jeśli go nie ma, to nie 

szukamy go w Internecie.

Struktura DOI jest unikalna dla danego 

czasopisma, a analogiczna dla kolejnych artykułów 

– zazwyczaj różni się tylko ostatnia cyfra. Można to 

wykorzystać przy tworzeniu szablonu.

Tutaj:

024 7_ $$a 10.17219/acem/131746 $$2 doi

Pole 024 – inny numer identyfikacyjny

Przepisy katalogowania. Artykuły. Strefa 
identyfikatora i sposobu uzyskania artykułu
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Katalogowanie artykułów

W rozpatrywanym artykule sytuacja jest nieskomplikowana – cały artykuł jest po angielsku, nie 

zawiera nawet polskiego streszczenia, dlatego pełna informacja o języku zakodowana jest w 

polu 008. Pole 041 jest zbędne.

008 220207s2021####pl###########|000#0#eng#c

041 0_ $$a eng

Pole 041 – kod języka
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Katalogowanie artykułów

Artykuł jest raportem z badań z zakresu nauk medycznych. Nie ma tu żadnych wydarzeń 

umiejscowionych w czasie, dlatego pola 045 oraz 648 są zbędne.

045 2_ $$b d $$b d

648 _7 $$a … $$2 DBN

Pole 045 – chronologia treści
skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 648 
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Katalogowanie artykułów

Co prawda artykuł został opublikowany w czasopiśmie z 2021 roku, jednak powstał rok 

wcześniej, stąd:

046 __ $$k 2020 

Pole 046 – czas powstania dzieła
skorelowane z deskryptorami chronologicznymi w polach 388 
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Katalogowanie artykułów

Wykaz działów UKD stosowanych w opracowaniu artykułów do Bibliografii Zawartości Czasopism: 

https://www.bn.org.pl/download/document/1577101875.pdf

W tym wypadku:

080 __ $$8 1.1\x $$a 61(045/046) ⟸ 61(045/046) Medycyna. Opieka zdrowotna

080 __ $$8 1.2\x $$a 57(045/046) ⟸ 57(045/046) Nauki biologiczne. Biologia ogólna i 

teoretyczna. Antropologia fizyczna. Ekologia 

ogólna. Hydrobiologia. Biogeografia. Genetyka 

ogólna. Biologia komórki. Biochemia. Biologia 

molekularna. Biofizyka. Mikrobiologia 

Pole 080 – Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (UKD)
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Katalogowanie artykułów

245 00 $$a Is N-terminal pro-brain type natriuretic peptide a useful marker in newborns with heart

defects? / $$c Agata Tarkowska (Department of Neonate and Infant Pathology. Medical University of 

Lublin), Wanda Furmaga-Jabłońska (Department of Neonate and Infant Pathology. Medical University 

of Lublin).

Pole 245 – strefa tytułu i oznaczenie odpowiedzialności

autorki

afiliacje

tytuł

Przepisy katalogowania. Artykuły. Strefa 
tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
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Katalogowanie książek
Pola 100/700 – nazwy osobowe

F3

700 1_ $$a Tarkowska, Agata. $$e Autor

dwie autorki, dlatego:
(1) zostaną zaindeksowane w polach 700
(2) pierwszy wskaźnik w 245 = 0
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Katalogowanie książek
Pola 710 – afiliacje

F3

710 2_ $$a Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt (Uniwersytet Medyczny ; Lublin). $$4 oth
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Katalogowanie artykułów

Bardzo uproszczona w opisie artykułów z czasopism:

260 __ $$c 2021. 

Pole 260 – strefa adresu wydawniczego

rok wydania
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Katalogowanie artykułów

336 __ $$a Tekst $$b txt $$2 rdacontent

337 __ $$a Bez urządzenia pośredniczącego $$b n $$2 rdamedia

338 __ $$a Wolumin $$b nc $$2 rdacarrier

Pola RDA: 336, 337, 338
typ zawartości

tryb odtwarzania

typ nośnika
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Katalogowanie artykułów

Forma dzieła stanowi ogólną klasę, do której można przyporządkować poszczególne publikacje ze 

względu na wspólne cechy formalne (pole 380). W omawianym teraz przypadku: 

1. 380 __ $$a Artykuły

2. dodatkowo np.

380 __ $$a Literatura faktu, eseje, publicystyka 380 __ $$a Publikacje dydaktyczne

380 __ $$a Publikacje fachowe 380 __ $$a Dramat

380 __ $$a Publikacje naukowe 380 __ $$a Poezja

380 __ $$a Poradniki i przewodniki 380 __ $$a Proza

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

Pole 380 – forma dzieła
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Katalogowanie artykułów

380 __ $$a Artykuły

380 __ $$a Publikacje naukowe

Pole 380 – forma dzieła

Źródło: przepisy.bn.org.pl

Pole 388 – czas powstania dzieła

388 1_ $$a 2001-

Publikacje naukowe ⟹ pola 385 i 386 w tej 
sytuacji zbędne
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Katalogowanie artykułów

504 __ $$a Bibliografia na stronach 911-912.

Inne przykłady uwag stosowanych w opisie artykułów:

500 __ $$a Tytuł nadany przez katalogującego.

500 __ $$a Polemika.

500 __ $$a Wykład.

500 __ $$a Debata.

500 __ $$a Materiały z konferencji: …

500 __ $$a Fragment książki: …

Pola 5XX – strefa uwag

Przepisy katalogowania. Artykuły. 
Strefa uwag

520 8_ $$a Wystawa: …

520 8_ $$a Zawiera recenzję książki: ...

546 __ $$a Tekst równolegle w języku polskim i 

angielskim.

546 __ $$a Streszczenie w języku angielskim.
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Katalogowanie artykułów
Pola 6XX – opis przedmiotowy

650 _7 $$a Biomarkery $$2 DBN

650 _7 $$a Noworodek $$2 DBN

650 _7 $$a Peptydy natriuretyczne $$2 DBN

650 _7 $$a Wrodzone wady serca $$2 DBN

655 _7 $$a Artykuł z czasopisma medycznego $$2 DBN 

655 _7 $$a Artykuł z czasopisma naukowego $$2 DBN

655 _7 $$a Raport z badań $$2 DBN

658 __ $$a Medycyna i zdrowie

szczegółowość opisu 
przedmiotowego

szczegółowość 
katalogowanego 

dokumentu
=
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Katalogowanie artykułów
Pola 6XX – opis przedmiotowy

F3
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Katalogowanie artykułów

Pole 655

W przypadku artykułów z czasopism pole 655 zawiera dwa rodzaje informacji:

1. o czasopiśmie, z którego pochodzi artykuł,

2. o tym, jakiego rodzaju jest to artykuł.

Advances in Clinical and Experimental Medicine artykuły z tego czasopisma

655 _7 $$a Czasopismo medyczne $$2 DBN 655 _7 $$a Artykuł z czasopisma medycznego $$2 DBN

655 _7 $$a Czasopismo naukowe $$2 DBN 655 _7 $$a Artykuł z czasopisma naukowego $$2 DBN 

dodatkowo typ artykułu:

655 _7 $$a Raport z badań $$2 DBN

Pola 6XX – opis przedmiotowy

inne często spotykane typy artykułów: 
Artykuł monograficzny, Artykuł problemowy, Artykuł przeglądowy, 
Case study (studium przypadku), Recenzja, Referat…
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Katalogowanie artykułów

773 0_ $$i W: $$t tytuł. $$x ISSN $$g numeracja, s.… $$w numer kontrolny rekordu

773 0_ $$i W: $$t Advances in Clinical and Experimental Medicine. $$x 1899-5276 $$g Vol. 30, nr 9 

(2021), s. 905-912 $$w (PL)b0000005987351

Pole 773 – cytata bibliograficzna

tytuł właściwy 
wydawnictwa 
ciągłego

numer ISSN 
wydawnictwa 
ciągłego

numer 
czasopisma

zakres stron, 
na których 
znajduje się 
artykuł

identyfikator z pola 
035 rekordu 
czasopisma
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Katalogowanie książek i artykułów
Zapisywanie i zwalnianie rekordów

Zapisywanie zmian w rekordzie bibliograficznym

Rekord widoczny jest na pasku po lewej stronie, 

dopóki nie zostanie zwolniony
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Natan Domel 

Zakład Katalogowania Dziedzinowego 

Biblioteka Narodowa 

e-mail: n.domel@bn.org.pl

Dziękuję za uwagę!




