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Atrybuty deskryptorów to cechy osoby lub rzeczy, które wyróżniają ją spośród innych

Celem stosowania atrybutów w rekordach deskryptorów jest:

§ atomizacja danych

§ agregowanie deskryptorów 

§ lepsze przystosowanie danych do funkcjonowania w środowisku sieciowym

§ umożliwienie przeprowadzania złożonych kwerend i wyszukiwania nietypowych powiązań 
między danymi
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pole MARC – atrybut Deskryptor 

osobowy
deskryptor 

korporatywny
deskryptor 

imprezy
deskryptor 

geograficzny

034 – zakodowane matematyczne dane 
kartograficzne ✔

043 – kod obszaru geograficznego ✔ ✔ ✔ ✔

045 – daty związane z deskryptorem ✔

046 – daty kodowane ✔ ✔ ✔

368 – inne atrybuty deskryptora ✔ ✔ ✔ ✔

370 – miejsce powiązane ✔ ✔ ✔

371 – adres siedziby ✔

372 – obszar działalności ✔ ✔ ✔

373 – afiliacja ✔

374 – zajęcie/zawód ✔

375 – płeć ✔

377 – język związany z deskryptorem ✔ ✔ ✔

378 – pełniejsza forma nazwy osobowej ✔
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034 – zakodowane matematyczne dane kartograficzne

043 – kod obszaru geograficznego

045 – daty związane z deskryptorem

046 – daty kodowane

368 – inne atrybuty deskryptora

370 – miejsce powiązane

372 – obszar działalności

373 – afiliacja 

374 – zajęcie/zawód

375 – płeć 

377 – język związany z deskryptorem

378 – pełniejsza forma nazwy osobowej

atrybuty kontrolowane
kartoteką deskryptorów371 – adres siedziby



5Nazwa najbardziej rozpowszechniona wśród użytkowników języka polskiego

100 1_ $$a Jelcyn, Borys $$d (1931-2007)
400 1_ $$a El'cin, Boris Nikolaevič

100 1_ $$a Chruszczow, Nikita $$d (1894-1971)
400 1_ $$a Hruŝev, Nikita Sergeevič

110 2_ $$a Luwr (Paryż)
410 2_ $$a Musée du Louvre (Paryż)

110 2_ $$a Muzea Watykańskie
410 2_ $$a MuseiVaticani

110 2_ $$a Festiwal w San Remo
410 2_ $$a Festival di Sanremo

110 2_ $$a Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastián
410 2_ $$a Festival Internacional de Cine de San Sebastián
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W polu uwagi ogólnej - 667 - oraz uwagi
chronologicznej - 665 - należy wyrazić tylko te
informacje, których nie można zakodować w
polach dla atrybutów
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DESKRYPTOR GEOGRAFICZNY
Omówienie pól

034
043
045
368



8DESKRYPTOR GEOGRAFICZNY

034 – zakodowane matematyczne dane kartograficzne

$$d - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód
$$e - współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód 
$$f - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ 
$$g - współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe 
$$2 - źródło 

Pole wypełniane do precyzyjnego oznaczenia
miejsca na mapie. Kod współrzędnych jest
zapisywany według standardu MARC 21
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034 __ $$d E0235245 $$e E0235245 $$f N0524508 $$g N0524508 $$2 geonames
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1932
151 __ $$a Białowieski Park Narodowy (obszar)
368 __ $$b Obszary chronione 
368 __ $$b Parki narodowe
510 2_ $$a Białowieski Park Narodowy
550 __ $$a Podlaski Szlak Bociani
551 __ $$a Puszcza Białowieska
551 __ $$w h $$a Reski (uroczysko)
551 __ $$w h $$a Wysokie Bagno (rezerwat)
667 __ $$a geograficzne

Współrzędne pobierane są z trzech podstawowych źródeł:
geonames, Wikipedii oraz Komisji Standaryzacji Nazw
Geograficznych



10DESKRYPTOR GEOGRAFICZNY

043 – kod obszaru geograficznego

$$c - kod ISO 
Pole wypełnia się w celu oznaczenia
kraju/krajów, związanych z danym
deskryptorem geograficznym
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034 __ $$d E0240109 $$e E0240109 $$f N0495115 $$g N0495115 $$2 geonames
043 __ $$c UA
151 __ $$a Żółkiewskie (Lwów ; część miasta)
368 __ $$b Części miast
451 __ $$a Przedmieście Żółkiewskie (Lwów ; część miasta)
551 __ $$w g $$a Lwów (Ukraina, obw. lwowski)
667 __ $$a geograficzne

Kod ISO wyraża aktualną przynależność
geopolityczną opisywanego miejsca

Dzięki polu 043 można w łatwy sposób
wybrać wszystkie jednostki geograficzne z
danego kraju
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http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#17-kody-
krajow---iso-3166--1-pole-043

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy
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045 – daty związane z deskryptorem

$$b - daty po 9999 roku p.n.e. Zapis roku poprzedza się kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.).
$$c - daty dla okresu przed 9999 r. p.n.e. Zapisu daty nie poprzedza się kodem ery "c".

0 - Jeżeli występuje tylko jedno podpole $$b i/lub $$c,
określając moment w historii jako datę jednostkową
1 - jeżeli podpola $$b i/lub $$c nie określają przedziału, lecz
wyrażają kilka dat jednostkowych
2 - jeżeli daty w podpolach $$b i/lub $$c stanowią przedział
czasu
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034 __ $$d E0195849 $$e E0195849 $$f N0500327 $$g N0500327 $$2 geonames
043 __ $$c PL
045 2_ $$b d1920 $$b d1939
151 __ $$a Powiat krakowski (1920-1939)
368 __ $$b Powiaty
451 __ $$a Krakowski, powiat
451 __ $$a Powiat Kraków
451 __ $$a Kraków, powiat
551 __ $$w g $$a Województwo krakowskie (1921-1939)
551 __ $$w h $$a Gmina Prokocim (1934-1941)
667 __ $$a geograficzne

W przypadku jednostek podziału
administracyjnego z dopowiedzeniem
chronologicznym należy obowiązkowo
zakodować ich daty istnienia
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034 __ $$d E0195849 $$e E0195849 $$f N0500327 $$g N0500327 $$2 geonames
043 __ $$c PL
045 2_ $$b d1945 $$b d1975
151 __ $$a Powiat krakowski (1945-1975)
368 __ $$b Powiaty
451 __ $$a Krakowski, powiat
451 __ $$a Powiat Kraków
451 __ $$a Kraków, powiat
551  __ $$w g $$a Województwo krakowskie (1945-1975)
667 __ $$a geograficzne

Przy tworzeniu deskryptorów
geograficznych należy pamiętać o
relacjach hierarchicznych, zgodnych ze
stanem faktycznym
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034 __ $$d E0195000 $$e E0195000 $$f N0501500 $$g N0501500 $$2 geonames
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1956
151 __ $$a Ojcowski Park Narodowy (obszar)
368 __ $$b Parki narodowe 
368 __ $$b Obszary chronione
451 __ $$a Ojców National Park
510 2_ $$a Ojcowski Park Narodowy
551 __ $$a Wyżyna Olkuska
551 __ $$a Dolina Prądnika
551 __ $$a Jaskinia Tunel Wielki
551 __ $$a Dolina Sąspowska
551 __ $$a Jaskinia Łokietka
551 __ $$a Jaskinia Maszycka
551 __ $$a Złota Góra (Wyżyna Olkuska ; wzgórze)
667 __ $$a geograficzne

Ojcowski Park Narodowy został
założony w 1956 roku i stąd deskryptor
opisujący chroniony obszar powinien
mieć datę początkową 1956
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368 – inne atrybuty deskryptora

$$b - typ jednostki geograficznej 

W polu 368 podaje się typ/rodzaj jednostki geograficznej.
Poszczególne podpola wypełnia się, stosując odpowiednie
deskryptory przedmiotowe, np. Szczyty, Góry, Rzeki, Lasy,
Morza, Rzeki, Jeziora, Województwa, Powiaty, Gminy (dla
jednostek administracyjnych Polski)
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034 __ $$d E0210154 $$e E0210154 $$f N0505017 $$g N0505017 $$2 geonames
043 __ $$c PL
151 __ $$a Bartoszowiny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia)
368 __ $$b Wsie
451 __ $$a Bartoszewiny
451 __ $$a Bartoszow
451 __ $$a Bartossowiny
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a TERYT
670 __ $$a Wikipedia

Atrybut w polu 368 jest używany w przypadku
deskryptorów geograficznych, oznaczających jednostki
osadnicze (miasta, wsie), podziału administracyjnego
(województwa, powiaty, archidiecezje), fizjograficzne
(szczyty, rzeki, jeziora), elementy ukształtowania
terenu (doliny, niziny) itp.
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034 __ $$d E0210154 $$e E0210154 $$f N0505017 $$g N0505017 $$2 geonames
043 __ $$c PL
151 __ $$a Bartoszowiny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Nowa Słupia)
368 __ $$b Wsie
451 __ $$a Bartoszewiny
451 __ $$a Bartoszow
451 __ $$a Bartossowiny
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a TERYT
670 __ $$a Wikipedia

„Bartoszowiny - ale także w roku 1711 Bartoszow, w
roku 1780 zwane Bartossowinami, w roku 1787
pojawia się nazwa Bartoszowiny, w roku 1827
Bartoszewiny”. Jeśli występują inne nazwy, należy je
zapisać w polach z odsyłaczami całkowitymi

Daty założenia jednostek osadniczych należy
wyrazić, o ile informacja ta jest dostępna
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034 __ $$d E0195607 $$e E0195607 $$f N0500334 $$g N0500334 $$2 wikiped
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1000
151 __ $$a Archidiecezja krakowska (obszar)
368 __ $$b Archidiecezje
451 __ $$a Diecezja krakowska
451 __ $$a Krakowska, archidiecezja
451 __ $$a Krakowska, diecezja
510 2_ $$a Archidiecezja Krakowska
551 __ $$w h $$a Dekanat Nowy Targ (obszar)
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a Wikipedia
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034 __ $$d E0195607 $$e E0195607 $$f N0500334 $$g N0500334 $$2 wikiped
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1000
151 __ $$a Archidiecezja krakowska (obszar)
368 __ $$b Archidiecezje
451 __ $$a Diecezja krakowska
451 __ $$a Krakowska, archidiecezja
451 __ $$a Krakowska, diecezja
510 2_ $$a Archidiecezja Krakowska
551 __ $$w h $$a Dekanat Nowy Targ (obszar)
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a Wikipedia

Deskryptor geograficzny został powiązany z
instytucją



24034 __ $$d E0201600 $$e E0201600 $$f N0495200 $$g N0495200 $$2 geonames
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1999
151 __ $$a Województwo małopolskie (1999- )
368 __ $$b Województwa
451 __ $$a Małopolskie, województwo
551 __ $$a Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (obszar)
551 __ $$a Ziemia oświęcimska
551 __ $$w h $$a Powiat nowosądecki (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat nowotarski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat olkuski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat oświęcimski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat proszowicki (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat suski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat tarnowski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat tatrzański (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat wadowicki (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat wielicki (woj. małopolskie)
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a Dz.U. 103/98

Kontrolowane bazą DBN



25034 __ $$d E0201600 $$e E0201600 $$f N0495200 $$g N0495200 $$2 geonames
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1999
151 __ $$a Województwo małopolskie (1999- )
368 __ $$b Województwa
451 __ $$a Małopolskie, województwo
551 __ $$a Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (obszar)
551 __ $$a Ziemia oświęcimska
551 __ $$w h $$a Powiat nowosądecki (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat nowotarski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat olkuski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat oświęcimski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat proszowicki (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat suski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat tarnowski (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat tatrzański (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat wadowicki (woj. małopolskie)
551 __ $$w h $$a Powiat wielicki (woj. małopolskie)
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a Dz.U. 103/98

Podrzędne jednostki
administracyjne muszą
być związane z jednostką
nadrzędną
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034 __ $$d E1254517 $$e E1254517 $$f N0390110 $$g N0390110 $$2 geonames
043 __ $$c KP
151 __ $$a Pjongjang (Korea Północna)
368 __ $$b Miasta 
368 __ $$b Stolice
451 __ $$a Heijō
451 __ $$a Phenian
451 __ $$a Pyeongyang
451 __ $$a P’yŏngyang
451 __ $$a Пхеньян
451 __ $$a 平壤
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a KSNG
670 __ $$a Wikipedia

Jedno z najstarszych miast Korei. Według legendy,
założyciel pierwszego królestwa Korei Gojoseon –
Tangun (2333 rok p.n.e.), ustanowił stolicę w
Asadal, które według niektórych historyków leżało
w miejscu, gdzie w 1222 roku p.n.e. założono
obecny Pjongjang. Pierwsze wzmianki o Pjongjangu
pochodzą z roku 108 p.n.e., kiedy to w jego pobliżu
powstała chińska komanderia – Lelang a samo
miasto zostało ufortyfikowanе.

W tym wypadku niemożliwe było
wyrażenie daty początkowej obiektu
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034 __ $$d E1254517 $$e E1254517 $$f N0390110 $$g N0390110 $$2 geonames
043 __ $$c KP
151 __ $$a Pjongjang (Korea Północna)
368 __ $$b Miasta 
368 __ $$b Stolice
451 __ $$a Heijō
451 __ $$a Phenian
451 __ $$a Pyeongyang
451 __ $$a P’yŏngyang
451 __ $$a Пхеньян
451 __ $$a 平壤
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a KSNG
670 __ $$a Wikipedia

W tym wypadku inne atrybuty
deskryptora wyrażają typ jednostki
geograficznej oraz funkcję



28034 __ $$d E0193355 $$e E0193355 $$f N0533612 $$g N0533612 $$2 wikiped
043 __ $$c PL
151 __ $$a Pojezierze Iławskie
368 __ $$b Pojezierza
551 __ $$a Mazury
551 __ $$a Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego (obszar)
551 __ $$a Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
551 __ $$w h $$a Dzierzgoń (jezioro)
551 __ $$w h $$a Łodygowo (jezioro)
667 __ $$a geograficzne

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pojezierze Iławskie

Inaczej niż w przypadku systematyki biologicznej, nie
podaje się w obiektach geologicznych struktury powiązań



29034 __ $$d E0192918 $$e E0192918 $$f N0540341 $$g N0540341 $$2 GUGiK
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1862
151 __ $$a Kanał Elbląski
368 __ $$b Kanały żeglugowe
451 __ $$a Elbląski, Kanał
451 __ $$a Elbląsko-Ostródzki, Kanał
451 __ $$a Elbląsko-Mazurski Kanał
451 __ $$a Oberländer Kanal
451 __ $$a Oberlandzki, Kanał
451 __ $$a Ostródzko-Elbląski, Kanał
451 __ $$a Staropruski, Kanał

1844 Elbing-Osteroder Kanal
1845 Elbing – Deutsch Eylau – Osteroder Kanal
1845 Osterode-Elbinger Kanal
1846 Oberländischer Kanal
1861 Elbing-Oberländischer Kanal
1863 Elbinger – Oberlandische Kanal[11]
1880 Kanał Elbląsko-Mazurski
1882 Kanał Mazurski
1885 Kanał Elblągski
1893 Kanał Elblągsko-Oberlandski
1896 Kanał Górnolądowy
1902 Oberländer Kanal
1923 Kanał Staropruski
1928 Kanał Oberlandzki
1929 Oberland-Kanal
1931 Kanał Elbląg – Wyżyna
1931 Kanał Warmijski (Warmiński)
1947 Kanał Elbląsko-Ostródzki
III 1949 Kanał Elbląski
1949 Kanał Ostródzko-Elbląski
1959 Kanał Druzeńsk



30034 __ $$d E0192918 $$e E0192918 $$f N0540341 $$g N0540341 $$2 GUGiK
043 __ $$c PL
045 0_ $$b d1862
151 __ $$a Kanał Elbląski
368 __ $$b Kanały żeglugowe
451 __ $$a Elbląski, Kanał
451 __ $$a Elbląsko-Ostródzki, Kanał
451 __ $$a Elbląsko-Mazurski Kanał
451 __ $$a Oberländer Kanal
451 __ $$a Oberlandzki, Kanał
451 __ $$a Ostródzko-Elbląski, Kanał
451 __ $$a Staropruski, Kanał

Oficjalnie kanał oddano do eksploatacji wiosną 1862
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034 __ $$d E0195400 $$e E0195400 $$f N0500026 $$g N0500026 $$2 geonames
043 __ $$c PL
151 __ $$a Kobierzyn (Kraków ; część miasta)
368 __ $$b Części miast 
368 __ $$b Dzielnice
551 __ $$w g $$a Dzielnica VIII Dębniki (Kraków)
551 __ $$w g $$a Kraków (woj. małopolskie)
667 __ $$a geograficzne

Inne atrybuty deskryptora wyrażają
typ jednostki geograficznej oraz
funkcję
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043 __ $$c PL
151 __ $$a Mściwojów (zbiornik wodny)
368 __ $$b Zbiorniki retencyjne
451 __ $$a Jezioro Mściwojów
451 __ $$a Mściwojów, Jezioro
451 __ $$a Mściwojów, Zalew
451 __ $$a Zalew Mściwojów
451 __ $$a Zbiornik Mściwojów
451 __ $$a Zbiornik Wodny Mściwojów
667 __ $$a geograficzne

072 __ $$a 11
072 __ $$a 24
150 __ $$a Zbiorniki retencyjne
450 __ $$a Zbiornik retencyjny
450 __ $$a Sztuczne jezioro zaporowe
550 __ $$w g $$a Zbiorniki wodne
550 __ $$a Energetyka wodna
550 __ $$a Gospodarka wodna
550 __ $$a Strefy przybrzeżne zbiorników

retencyjnych
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034 __ $$d E0200412 $$e E0200412 $$f N0491949 $$g N0491949 $$2 wikiped
043 __ $$c PL
151 __ $$a Morskie Oko (Tatry ; jezioro)
368 __ $$b Jeziora
451 __ $$a Rybie Jezioro
451 __ $$a Rybi Staw
551 __ $$a Tatry (góry)
550 __ $$a Schronisko Morskie Oko (budynek)
530 _0 $$a Matka Boska od Szczęśliwych Powrotów (figura)
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a SGKP
670 __ $$a Wikipedia

W rekordach wzorcowych deskryptory
powiązane pełnią rolę zbliżoną do
atrybutów, rozszerzając kontekst
deskryptora
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034 __ $$d E0200412 $$e E0200412 $$f N0491949 $$g N0491949 $$2 wikiped
043 __ $$c PL
151 __ $$a Morskie Oko (Tatry ; jezioro)
368 __ $$b Jeziora
451 __ $$a Rybie Jezioro
451 __ $$a Rybi Staw
551 __ $$a Tatry (góry)
550 __ $$a Schronisko Morskie Oko (budynek)
530 _0 $$a Matka Boska od Szczęśliwych Powrotów (figura)
667 __ $$a geograficzne
670 __ $$a SGKP
670 __ $$a Wikipedia

Morskie Oko (słow. Morské oko, niem.
Fischsee, Meerauge, węg. Halas-tó).
Obcojęzyczne nazwy w deskryptorach
dodaje się w wypadku występowania
tych nazw w katalogu BN

Powiązania lub skojarzenia
których nie mozna zapisać w
funkcji atrybutów, wyrażane są w
odsyłaczach uzupełniających, tj. w
grupie pól 55X



35045 2_ $$b c3150 $$b d0395
151 __ $$a Starożytny Egipt
368 __ $$b Państwo dawne
451 __ $$a Egipt (państwo dawne)
451 __ $$a Czarna Ziemia (państwo dawne)
451 __ $$a Kemet
550 __ $$a Egiptologia
550 __ $$a Faraonowie
550 __ $$a Pismo egipskie
550 __ $$a Język koptyjski
550 __ $$a Medycyna starożytna
550 __ $$a Monety egipskie
550 __ $$a Ostrakon
550 __ $$a Religia starożytnego Egiptu
550 __ $$a Starożytność
551 __ $$a Egipt
667 __ $$a geograficzne

W przypadku państw dawnych nie
stosuje się pól 034 (współrzędne
geograficzne) oraz 043 (kod ISO kraju)

Powiązania lub skojarzenia
których nie można zapisać w
funkcji atrybutów, wyrażane są
w odsyłaczach uzupełniających,
tj. w grupie pól 55X
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DESKRYPTOR OSOBOWY
Omówienie pól

043
046
368
370
372
377
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043 – kod obszaru geograficznego

$$c - kod ISO 

Pole wypełnia się, jeżeli dostępny jest kod
ISO (dwuznakowy) w celu oznaczenia
kraju/krajów związanych z daną osobą i
można ustalić taką informację
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043 __ $$c FR $$c PL
046 __ $$f 1926 $$g 1973
100 1_ $$a Szapocznikow, Alina $$d (1926-1973)
370 __ $$c Francja
370 __ $$c Polska
370 __ $$a Kalisz (woj. wielkopolskie)
370 __ $$b Paryż (Francja)
372 __ $$a Rzeźba polska
374 __ $$a Rzeźbiarze polscy
375 __ $$a 2 $$2 iso5218
377 __ $$a pol

Wyboru kraju/krajów dokonuje się w zależności od
dostępności informacji, mając na uwadze:

miejsce urodzenia, jeżeli decyduje o charakterystyce
etniczno-narodowej danej osoby;
miejsce w zdecydowany sposób związane z
działalnością osoby (jeżeli dana osoba była związana z
większą ilością miejsc, wybiera się tylko te, które
możemy wyraźnie wyróżnić);
miejsce w powszechnej opinii kojarzone z osobą.
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046 – daty kodowane

$$f - data urodzenia 
$$g - data śmierci 
$$s - data początkowa aktywności 
$$t - data końcowa aktywności 

Daty związane z życiem bądź określające
przybliżony czas życia na podstawie
twórczości



40

043 __ $$c PL
046 __ $$f 1910 $$g 1987
100 1_ $$a Krzewicki, Julian $$d (1910-1987)
370 __ $$a Rudnik nad Sanem (woj. podkarpackie, pow. niżański, gm. Rudnik nad Sanem)
370 __ $$b Gorlice (woj. małopolskie)
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Gorlice (woj. małopolskie)
370 __ $$e Limanowa (woj. małopolskie)
372 __ $$a Wojsko
374 __ $$a Oficerowie
375 __ $$a 1 $$2 iso5218
377 __ $$a pol
667 __ $$a osobowe
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046 __ $$s 1290~ $$t 1320~ $$2 edtf
100 1_ $$a Panselinos, Manuel $$d (czynny ok. 1290-ok. 1320)
370 __ $$c Bizancjum (państwo dawne)
372 __ $$a Malarstwo bizantyjskie
374 __ $$a Malarze bizantyjscy
375 __ $$a 1 $$2 iso5218
377 __ $$a grc
400 1_ $$a Πανσέληνος, Μανουήλ
400 1_ $$a Panselenos, Manuel
667 __ $$a osobowe

Nazwa w oryginalnym systemie
pisma
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W polu 046 daty zapisuje się zgodnie ze standardem ISO 8601. W przypadku dat niepewnych lub 
przybliżonych stosuje się cztery oznaczenia zgodne z zasadami EDTF 1.0:

? - data niepewna (nie jest pewne, czy zapisana data jest właściwa) – oznaczenie zapisywane po 
dacie, której dotyczy;
~ - data przybliżona (jest pewne, że zapisana data lub data do niej zbliżona jest właściwa) –
oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy;
?~ - data zarazem niepewna i przybliżona (nie jest pewne, czy zapisana data lub data do niej 
zbliżona są właściwe) – oznaczenie zapisywane po dacie, której dotyczy;
u – oznaczenie zapisywane w miejscu nieznanych cyfr daty.

Jeżeli przy dacie zastosowano któreś z powyższych oznaczeń, należy w podpolu $$2 podać źródło 
schematu zapisu daty (edtf).
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046 __ $$s 1290~ $$t 1320~ $$2 edtf
100 1_ $$a Panselinos, Manuel $$d (czynny ok. 1290-ok. 1320)
370 __ $$c Bizancjum (państwo dawne)
372 __ $$a Malarstwo bizantyjskie
374 __ $$a Malarze bizantyjscy
375 __ $$a 1 $$2 iso5218
377 __ $$a grc
400 1_ $$a Πανσέληνος, Μανουήλ
400 1_ $$a Panselenos, Manuel
667 __ $$a osobowe

Kod ISO, wyrażający Cesarstwo
Bizantyńskie nie istnieje, wobec
czego to pole atrybutowe jest
w tym wypadku pomijane



44

368 – inne atrybuty deskryptora

$$c - inne oznaczenie związane z osobą 
$$d - tytuł związany z osobą 
$$s - data początkowa 
$$t - data końcowa 

Pole 368 wypełnia się w celu zapisania
tytułów i innych określeń związanych z
daną osobą, które nie mogą być zapisane
w polach 370-377. Poszczególne podpola
wypełnia się, stosując odpowiednie
deskryptory przedmiotowe. Deskryptory
wyrażające tytuły i funkcje przynależne
danej osobie zapisywane są w liczbie
mnogiej



45043 __ $$c PL
046 __ $$f 1972
100 1_ $$a Duda, Andrzej $$d (1972- )
368 __ $$c Parlamentarzyści
368 __ $$c Politycy
368 __ $$c Posłowie do Parlamentu Europejskiego $$s 2014 $$t 2015
368 __ $$c Prezydenci $$s 2015
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Kraków (woj. małopolskie)
370 __ $$f Warszawa (woj. mazowieckie)
372 __ $$a Prawo
372 __ $$a Szkolnictwo wyższe
373 __ $$a Uniwersytet Jagielloński 
373 __ $$a Prawo i Sprawiedliwość (PiS) $$s 2005 $$t 2015
374 __ $$a Pracownicy naukowi
374 __ $$a Prawnicy
375 __ $$a 1 $$2 iso5218
377 __ $$a pol
400 1_ $$a Duda, Andrzej Sebastian $$d (1972- )



46043 __ $$a PL
046 __ $$f 1881 $$g 1922
100 0_ $$a Aniela Salawa $$c (błogosławiona ; $$d 1881-1922)
368 __ $$c Mistycy
368 __ $$c Święci i błogosławieni $$s 1991
370 __ $$c Polska
370 __ $$a Siepraw (woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Siepraw)
370 __ $$e Kraków (woj. małopolskie)
372 __ $$a Mistycyzm
372 __ $$a Monastycyzm
373 __ $$a Tercjarze franciszkańscy $$s 1912 $$t 1922
373 __ $$a Kościół katolicki
374 __ $$a Pracownicy domowi
374 __ $$a Zakonnice
375 __ $$a 2 $$2 iso5218
377 __ $$a pol
400 1_ $$a Salawa, Aniela $$d (1881-1922)
667 __ $$a osobowe

Salawa Aniela, błogosławiona, ur. 9 IX
1881, Siepraw k. Myślenic, zm. 12 III
1922, Kraków, mistyczka, tercjarka
franciszkańska; beatyfikowana 1991;
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370 – miejsce powiązane

$$a - miejsce urodzenia
$$b - miejsce śmierci 
$$c - kraj związany z daną osobą 
$$e - miejsce zamieszkania (osoby) 
$$f - inne miejsce związane z aktywnością (osoby) 
$$s - data początkowa 
$$t - data końcowa 

Oznaczenie miejsca związanego z
daną osobą. Pole wypełnia się,
jeżeli informacje są dostępne.
Same podpola są kontrolowane
deskryptorami geograficznymi
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043 __ $$c FR $$c DE
046 __ $$f 1877 $$g 1954
100 1_ $$a Hardouin, Louis $$d (1877-1954)
370 __ $$a St. Benoit (Francja)
370 __ $$c Francja
370 __ $$c Niemcy
370 __ $$e Książ (Wałbrzych ; część miasta)
372 __ $$a Gastronomia
372 __ $$a Fotografia
374 __ $$a Kucharze
375 __ $$a 1$$2 iso5218
377 __ $$a fre
550 __ $$a Zamek Książ (Wałbrzych)
667 __ $$a osobowe

Pole 370 wypełnia się w celu oznaczenia miejsca
związanego z daną osobą jeżeli informacje są
dostępne. Poszczególne podpola kontrolowane są
deskryptorami geograficznymi
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043 __ $$c FR $$c DE
046 __ $$f 1877 $$g 1954
100 1_ $$a Hardouin, Louis $$d (1877-1954)
370 __ $$a St. Benoit (Francja)
370 __ $$c Francja
370 __ $$c Niemcy
370 __ $$e Książ (Wałbrzych ; część miasta)
372 __ $$a Gastronomia
372 __ $$a Fotografia
374 __ $$a Kucharze
375 __ $$a 1$$2 iso5218
377 __ $$a fre
550 __ $$a Zamek Książ (Wałbrzych)
667 __ $$a osobowe

W 1871 r. Wałbrzych stał się wraz z
Prusami częścią zjednoczonej Rzeszy
Niemieckiej. Po wojnie 28 maja 1945
roku miasto zostało przyznane Polsce
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043 __ $$c FR $$c DE
046 __ $$f 1877 $$g 1954
100 1_ $$a Hardouin, Louis $$d (1877-1954)
370 __ $$a St. Benoit (Francja)
370 __ $$c Francja
370 __ $$c Niemcy
370 __ $$e Książ (Wałbrzych ; część miasta)
372 __ $$a Gastronomia
372 __ $$a Fotografia
374 __ $$a Kucharze
375 __ $$a 1$$2 iso5218
377 __ $$a fre
550 __ $$a Zamek Książ (Wałbrzych)
667 __ $$a osobowe

Obiektów w miejscowości nie można dodać
w atrybucie i dlatego w rekordzie
deskryptora mogą znaleźć się jedynie jako
deskryptory skojarzone
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100 3_ $$a Hardouin $$c (rodzina)
368 __ $$c Rodzina
667 __ $$a osobowe

W wypadku deskryptorów osobowych
wyrażających rodziny nie wypełnia się
szczegółowych informacji dotyczących
miejsc, państw czy języków powiązanych

Inaczej jest w przypadku
deskryptorów osobowych
dla rodów - tam stosuje
się odpowiednie atrybuty

Deskryptor osobowy wyraża
wszystkie osoby noszące to
nazwisko - bez względu na
miejsce zamieszkania czy okres
życia
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100 3_ $$a Potoccy $$c (ród)
368 __ $$c Magnateria
368 __ $$c Ród
373 __ $$a Ordynacja Łańcucka
400 3_ $$a Potocki $$c (ród)
667 __ $$a osobowe
670 __ $$a Wikipedia

Obligatoryjnie zapisuje się nazwę rodu
w mianowniku liczby pojedynczej jako
odsyłacz całkowity. Wyjątek stanowią
nazwiska obce - jeżeli nie można
ustalić brzmienia nazwiska w
mianowniku l.p.



54043 __ $$c PL
100 1_ $$a Potocki, Alfred Antoni $$d (1886-1958)
368 __ $$c Magnateria
370 __ $$c Polska
370 __ $$c Szwajcaria
370 __ $$e Łańcut (woj. podkarpackie)
370 __ $$b Genewa (Szwajcaria)
373 __ $$a Joannici $$s 1955
373 __ $$a Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura
373 __ $$a Ordynacja Łańcucka
373 __ $$a "Premier", Polska Naftowa Spółka Akcyjna
400 1_ $$a Potocki, Alfred.
667 __ $$a osobowe Potocki ALFRED, hrabia, ur. 14 VI 1886, Łańcut, zm. 30 III 1958, Genewa, ostatni

ordynat łańcucki;
właściciel wielkich dóbr ziemskich, m.in. majoratu łańcuckiego; w okresie
międzywojennym we władzach wielu spółek akcyjnych (m.in. firmy „Premier”
Pol. Naftowa SA we Lwowie, prezes Rady Nadzorczej Górnośląskich Hut:
Królewska i Laura); 1944 za zezwoleniem władz niem. wywiózł do Wiednia
kilkaset skrzyń z najcenniejszymi zbiorami z pałacu w Łańcucie; po wojnie
przebywał w zachodniej Europie (m.in. w Liechtensteinie); od 1955 kawaler
maltański; autor wyd. w Londynie The Master of Lancut. The Memoires of Count
Alfred Potocki (1959).



55043 __ $$c PL
100 1_ $$a Potocki, Alfred Antoni $$d (1886-1958)
368 __ $$c Magnateria
370 __ $$c Polska
370 __ $$c Szwajcaria
370 __ $$e Łańcut (woj. podkarpackie)
370 __ $$b Genewa (Szwajcaria)
373 __ $$a Joannici $$s 1955
373 __ $$a Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura
373 __ $$a Ordynacja Łańcucka
373 __ $$a "Premier", Polska Naftowa Spółka Akcyjna
400 1_ $$a Potocki, Alfred.
667 __ $$a osobowe

Nie należy tworzyć powiązań między deskryptorami rodzin,
rodów, dynastii oraz poszczególnymi członkami tych grup
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043 __ $$c RU
100 3_ $$a Romanowowie $$c (dynastia)
368 __ $$c Dynastia
370 __ $$c Rosja
400 3_ $$a Romanov $$c (dynastia)
400 3_ $$a Romanow $$c (dynastia)
400 3_ $$a Romanovy $$c (dynastia)
400 3_ $$a Романовы $$c (dynastia)
667 __ $$a osobowe

Pierwszeństwo zawsze ma nazwa w
języku polskim - jako najbardziej
rozpowszechniona wśród
użytkowników języka polskiego
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Rodzina – najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe 
społeczeństwo. Rozumiana najczęściej jako więzy partnerskie, rodzicielskie oraz 
braterskie

Ród – grupa społeczna oparta na wspólnocie krwi, obejmująca rodziny wywodzące swe 
pochodzenie od wspólnego przodka

Dynastia – szereg władców z jednego rodu (książąt, królów lub cesarzy), lub sam ród, z 
którego oni pochodzą. Termin stosuje się, gdy przynajmniej dwie osoby pochodzące z 
tej samej rodziny panują bezpośrednio po sobie lub z niewielkimi przerwami 
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043 __ $$c PL
046 __ $$f 1930 $$g 2017
100 1_ $$a Abakanowicz, Magdalena $$d (1930-2017)
368  __ $$d Profesorowie $$s 1979 $$t 1990
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Warszawa (woj. mazowieckie)
370 __ $$f Poznań (woj. wielkopolskie)
372 __ $$a Rzeźba polska
372 __ $$a Szkolnictwo wyższe artystyczne
373 __ $$a Uniwersytet Artystyczny (Poznań) $$s 1965 $$t 1990
374 __ $$a Rzeźbiarze polscy
375 __ $$a 2 $$2 iso5218
377 __ $$a pol
400 1_ $$a Abakanowicz-Kosmowska, Magdalena
400 1_ $$a Abakanowicz, Marta Magdalena
400 1_ $$a Kosmowska, Magdalena Abakanowicz

Inne miejsce związane z aktywnością powinno
być wypełnione tylko wtedy, gdy ma to
znaczenie dla biografii danej osoby (wartość
informacyjna i przydatność wyszukiwawcza).
Magdalena Abakanowicz była związana z
poznańskim ośrodkiem artystycznym, a w
Poznaniu zachowało się bardzo wiele jej prac
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372 – obszar działalności
374 – zawód 

$$a - obszar działania (działalności)
$$a - zawód

wypełnia się obowiązkowo w celu
oznaczenia dziedziny/obszaru działalności
zawodowej danej osoby, jeżeli informacje są
dostępne i nie budzą wątpliwości, a także
zawodu danej osoby
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043 __ $$c DE
100 1_ $$a Leeder, Ehrenfried
370 __ $$c Niemcy
370 __ $$e Görlitz (Niemcy)
372 __ $$a Kartografia
372 __ $$a Szkolnictwo
374 __ $$a Kartografowie
374 __ $$a Nauczyciele
375 __ $$a 1 $$2 iso5218
377 __ $$a ger
400 1_ $$a Leeder, E.
667 __ $$a osobowe
667 __ $$a Nauczyciel i kartograf z Görlitz.

W polu 667 należy wyrazić tylko te informacje,
których nie można zakodować w polach 370, 372,
374 itp. Mogą znaleźć się tu informacje istotne dla
rozróżnienia, np. mąż lub żona danej osoby itp.
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043 __ $$c PL
100 1_ $$a Bednarz, Stanisław $$c (wiertnictwo)
370 __ $$c Polska
370 __ $$f Kraków (woj. małopolskie)
372 __ $$a Szkolnictwo wyższe
372 __ $$a Wiertnictwo
373 __ $$a Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków)
374 __ $$a Inżynierowie
374 __ $$a Pracownicy naukowi
375 __ $$a 1 $$2 iso5218
377 __ $$a pol
377 __ $$a eng
667 __ $$a osobowe

Zatrudnieni na uczelniach
wyższych naukowcy najczęściej
otrzymują w polu określającym
obszar działalności atrybut
związany z ich specjalizacją oraz
atrybut Szkolnictwo wyższe, a w
polu określającym zawód atrybut
Pracownicy naukowi

Użycie dopowiedzenia nie
wyklucza konieczności
wyrażenia dyscypliny w
atrybucie
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043 __ $$c PL
100 1_ $$a Bednarz, Stanisław $$c (wiertnictwo)
370 __ $$c Polska
370 __ $$f Kraków (woj. małopolskie)
372 __ $$a Szkolnictwo wyższe
372 __ $$a Wiertnictwo
373 __ $$a Akademia Górniczo-Hutnicza (Kraków)
374 __ $$a Inżynierowie
374 __ $$a Pracownicy naukowi
375 __ $$a 1 $$2 iso5218
377 __ $$a pol $$a eng
667 __ $$a osobowe

Czasami dopowiedzenie do
nazwiska jest tożsame z polem
działalności. Na stronie
przepisy.bn.org znajdują się
szczegółowe instrukcje dot.
dopowiedzeń

„Podstawowym dopowiedzeniem jest
forma osobowa utworzona od
dyscypliny / dziedziny wiedzy. Jeżeli
forma osobowa utworzona od
dziedziny nie jest adekwatna, jako
dopowiedzenie stosuje się nazwę
dyscypliny/dziedziny wiedzy”.
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043 __ $$c PL
046 __ $$f 1930 $$g 2017
100 1_ $$a Abakanowicz, Magdalena $$d (1930-2017)
368  __ $$d Profesorowie $$s 1979
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Warszawa (woj. mazowieckie)
370 __ $$f Poznań (woj. wielkopolskie)
372 __ $$a Rzeźba polska
372 __ $$a Szkolnictwo wyższe artystyczne
373 __ $$a Uniwersytet Artystyczny (Poznań) $$s 1965 $$t 1990
374 __ $$a Rzeźbiarze polscy
375 __ $$a 2 $$2 iso5218
377 __ $$a pol
400 1_ $$a Abakanowicz-Kosmowska, Magdalena
400 1_ $$a Abakanowicz, Marta Magdalena
400 1_ $$a Kosmowska, Magdalena Abakanowicz

Artyści plastycy, tworzący w danej formie
wypowiedzi artystycznej otrzymują atrybut,
określający ich obszar działalności łącznie z
cechą językowo-etniczną np. Rzeźba polska oraz
zajęcie/zawód Rzeźbiarze polscy
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373 – afiliacja

$$a - instytucja afiliowana (P)
$$s - data początkowa (NP)
$$t - data końcowa (NP)

Atrybut wypełniany często w przypadku
świętych, błogosławionych, władców,
głów państw, prezydentów, członków
administracji itp.



67043 __ $$a PL
046 __ $$f 1881 $$g 1922
100 0_ $$a Aniela Salawa $$c (błogosławiona ; $$d 1881-1922)
368 __ $$c Mistycy
368 __ $$c Święci i błogosławieni $$s 1991
370 __ $$c Polska
370 __ $$a Siepraw (woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Siepraw)
370 __ $$e Kraków (woj. małopolskie)
372 __ $$a Mistycyzm
372 __ $$a Monastycyzm
373 __ $$a Tercjarze franciszkańscy $$s 1912 $$t 1922
373 __ $$a Kościół katolicki
374 __ $$a Pracownicy domowi
374 __ $$a Zakonnice
375 __ $$a 2 $$2 iso5218
377 __ $$a pol
400 1_ $$a Salawa, Aniela $$d (1881-1922)
667 __ $$a osobowe

W przypadku świętych i
błogosławionych należy
obowiązkowo wypełnić pole
368, oznaczające inne atrybuty
deskryptora, a także pole 373,
oznaczające wyznanie. Jeśli
osoba była członkiem zakonu,
należy wyrazić to w osobnym
polu 373
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377 – język związany z deskryptorem

$$a – kod określający język

Za pomocą tego atrybutu wyraża się języki, w
których dana osoba publikowała (w wersji
oryginalnej). Jeżeli osoba publikowała czy pracowała
w więcej niż jednym języku, pole należy powtórzyć.
Tą zasadę stosuje się obowiązkowo do określenia
atrybutów językowych tłumaczy.

W podpolu $$a stosuje się kody języków,
analogicznie jak w polach 008 i 041 rekordu
bibliograficznego, zgodnie ze standardem MARC 21

Jeżeli dana osoba nie publikowała tekstów
(literackich bądź naukowych), w polu 377
zapisuje się język ojczysty
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http://www.loc.gov/marc/languages/lang
uage_code.html

http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html


70043 __ $$c RU
046 __ $$f 1889 $$g 1966
100 1_ $$a Achmatowa, Anna $$d (1889-1966)
370 __ $$c Rosja
372 __ $$a Literatura rosyjska
372 __ $$a Poezja 
372 __ $$a Przekłady
374 __ $$a Poeci rosyjscy
374 __ $$a Tłumacze
375 __ $$a 2 $$2 iso5218
377 __ $$a rus $$a fre
400 1_ $$a Achmatova, Anna Andreevna
400 1_ $$a Ahmatova, Anna Andreevna
400 1_ $$a Ahmatova, A. A.
400 1_ $$a Ahmatova, Anna
400 1_ $$a Gorenko, Anna Andreevna
400 1_ $$a Gorienko, Anna A.
400 1_ $$a Gorenko-Gumilëva, Anna Andreevna
400 1_ $$a Ahmatova-Šilejko, Anna Andreevna
400 1_ $$a Ахматова, Анна Андреевна

Tłumacze otrzymują obowiązkowo
oznaczenia języków, którymi się
posługują. Dodatkowo w polu obszaru
działalności należy umieścić deskryptor
Przekłady, a w polu na oznaczenie
zawodu deskryptor Tłumacze
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043 __ $$c PL
046 __ $$f 1910 $$g 1987
100 0_ $$a Papusza $$d (1908-1987)
370 __ $$a Lublin (woj. lubelskie)
370 __ $$b Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie)
372 __ $$a Literatura cygańska
372 __ $$a Literatura polska
372 __ $$a Poezja 
374 __ $$a Poeci cygańscy
374 __ $$a Poeci polscy
375 __ $$a 2 $$2 iso5218
377 __ $$a pol $$a rom
400 1_ $$a Wajs, Bronisława
400 1_ $$a Wajs-Papusza, Bronisława
400 1_ $$a Papusza-Wajs, Bronisława
667 __ $$a osobowe

Papusza, właśc. Bronisława Wajs, ur. 30 V
1910, Lublin(?), zm. 8 II 1987, Inowrocław,
pierwsza znana poetka cygańska, żyjąca w
Polsce;
opiewała losy, obyczaje i folklor swego
narodu; jej liryki spopularyzowali J. Tuwim
i J. Ficowski
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DESKRYPTOR KORPORATYWNY
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 1925
110 2_ $$a Archidiecezja Gdańska
368 __ $$a Archidiecezje
370 __ $$c Polska $$e Gdańsk (woj. pomorskie)
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Diecezja gdańska
410 2_ $$a Gdańska, Archidiecezja
410 2_ $$a Kościół Katolicki $$b Archidiecezja Gdańska
510 2_ $$w g $$a Kościół katolicki
510 2_ $$w h $$a Biuro Prasowe Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
667 __ $$a korporatywne

Jeśli deskryptor korporatywny
znajduje się w hierarchicznej
strukturze, należy oddać ją za
pomocą relacji węższy/szerszy

510 2_ $$w a $$a nazwa poprzednia deskryptora
510 2_ $$w b $$a nazwa następna deskryptora
510 2_ $$w g $$a nazwa jednostki wyższej w
hierarchii
510 2_ $$w h $$a nazwa jednostki niższej w
hierarchii

Bezpośrednio nadrzędny i
bezpośrednio podrzędny
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 1918 $$r 1919
110 2_ $$a Armia Wielkopolska
368 __ $$a Wojsko
370 __ $$c Polska
370 __ $$f Wielkopolska
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Wojska Wielkopolskie
410 2_ $$a Siły Zbrojne Polskie w byłym Zaborze Pruskim
410 2_ $$a Siły Zbrojne Polskie w b. Zaborze Pruskim
410 2_ $$a Siły Zbrojne w byłym Zaborze Pruskim
410 2_ $$a Siły Zbrojne w b. Zaborze Pruskim
550 __ $$a Powstanie wielkopolskie (1918-1919)
550 __ $$a Powstańcy wielkopolscy (1918-1919)
667 __ $$a korporatywne

Deskryptor geograficzny Wielkopolska został
użyty do określenia miejsca związanego z
opisywanym deskryptorem geograficznym

Wydarzenie i kategoria osób, których
nie można wyrazić w atrybutach, stąd
odsyłacze uzupełniające
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043 __ $$c PL
110 2_ $$a Wydawnictwo DoDo
368 __ $$a Wydawnictwa (instytucje)
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Warszawa (woj. mazowieckie)
372 __ $$a Edytorstwo
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Wydawnictwo DoDo Mariusz Tkaczyk
410 2_ $$a Tkaczyk Mariusz, Wydawnictwo DoDo
410 2_ $$a DoDo (wydawnictwo)
667 __ $$a korporatywne Deskryptor korporatywny wydawcy otrzymuje

zawsze w atrybutach pola 368 Wydawnictwa
(instytucje), a w atrybucie z polem działalności
Edytorstwo
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 1958
110 2_ $$a Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kraków)
368 __ $$a Biblioteki wojewódzkie
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Kraków (woj. małopolskie)
372 __ $$a Bibliotekarstwo
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie
410 2_ $$a WBP w Krakowie
667 __ $$a korporatywne
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043 __ $$c PL
110 2_ $$a Żydowski Klub Sportowy "Makabi" (Łódź)
368 __ $$a Kluby sportowe
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Łódź (woj. łódzkie)
372 __ $$a Sport
377 __ $$a heb $$a pol $$a yid
410 2_ $$a Żydowski Klub Sportowy "Makabi" w Łodzi
410 2_ $$a Ż.K.S. "Makabi" w Łodzi
410 0_ $$a "Makabi", Żydowski Klub Sportowy w Łodzi
410 2_ $$a Związek Żydowskich Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych "Makabi" w Polsce. $$b Okręg 
Łódzki
410 2_ $$a Okręg Łódzki Związku Żydowskich Towarzystw Gimnastycznych i Sportowych "Makabi"
510 2_ $$w g $$a Oddział Polski Wszechświatowego Związku Makabi
667 __ $$a korporatywne
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 1997
110 2_ $$a Wisła Kraków
368 __ $$a Kluby piłkarskie
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Kraków (woj. małopolskie)
372 __ $$a Piłka nożna
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Wisła Kraków Spółka Akcyjna
410 2_ $$a Wisła Kraków (piłka nożna)
410 2_ $$a 1997: TS Wisła Kraków – Piłka Nożna SSA
410 2_ $$a 1999: Wisła Kraków SSA
410 2_ $$a 2007: Wisła Kraków SA
451 __ $$a Kraków (woj. małopolskie) $$x Wisła Kraków
510 2_ $$a Towarzystwo Sportowe "Wisła" (Kraków)
510 2_ $$a Stowarzyszenie Kibiców Wisły Kraków
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043 __ $$c PL
110 2_ $$a Urząd Miejski (Wieruszów)
370 __ $$c Polska 
370 __ $$e Wieruszów (woj. łódzkie)
371 __ $$a ul. Rynek 1/7 $$b Wieruszów $$c (woj. łódzkie) $$d Polska $$e 98-400
372 __ $$a Administracja publiczna
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Gmina Wieruszów
410 2_ $$a Urząd Gminy Wieruszów
410 2_ $$a Urząd Miejski w Wieruszowie
410 1_ $$a Wieruszów. $$b Urząd Gminy
667 __ $$a korporatywne

W polu 371 wypełnia się szczegółowy adres
deskryptora korporatywnego
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043 __ $$c PL
110 2_ $$a Urząd Miejski (Wieruszów)
368 __ $$a Urzędy administracji publicznej
370 __ $$c Polska 
370 __ $$e Wieruszów (woj. łódzkie)
371 __ $$a ul. Rynek 1/7 $$b Wieruszów $$c (woj. łódzkie) $$d Polska $$e 98-400
372 __ $$a Administracja publiczna
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Gmina Wieruszów
410 2_ $$a Urząd Gminy Wieruszów
410 2_ $$a Urząd Miejski w Wieruszowie
410 1_ $$a Wieruszów. $$b Urząd Gminy
667 __ $$a korporatywne

W przypadku braku odpowiedniego deskryptora
w w bazie DBN, należy utworzyć rekord
wzorcowy dla potrzebnego deskryptora i
dopiero wtedy można zastosować atrybut
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043 __ $$c FR
046 __ $$q 1903
110 2_ $$a Muzeum Adama Mickiewicza (Paryż)
368 __ $$a Muzea literatury
370 __ $$c Francja 
370 __ $$e Paryż (Francja)
372 __ $$a Literatura polska
372 __ $$a Muzealnictwo
377 __ $$a fre $$a pol
410 2_ $$a Musée Adam Mickiewicz (Paryż)
410 2_ $$a Musée Adam Mickiewicz à Paris
410 2_ $$a Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu
665 __ $$a Powstało w 1903 r. 
667 __ $$a korporatywne

W polu z uwagą chronologiczną
zapisuje się informacje, których nie
można było wyrazić w atrybutach



82043 __ $$c PL
046 __ $$q 2016
110 2_ $$a Instytut Archeologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań)
368 __ $$a Jednostka naukowa
370 __ $$c Polska 
370 __ $$e Poznań (woj. wielkopolskie)
372 __ $$a Archeologia
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. $$b Wydział Historyczny. $$b Instytut Archeologii
410 2_ $$a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. $$b Instytut Archeologii
410 2_ $$a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). $$b Wydział Historyczny. $$b Instytut Archeologii
410 2_ $$a Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
410 2_ $$a Instytut Archeologii UAM
410 2_ $$a Adam Mickiewicz University. $$b Institute of Archaeology
510 2_ $$w g $$a Wydział Historyczny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań)
510 2_ $$w h $$a Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; 
Poznań)
510 2_ $$w a $$a Instytut Prahistorii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Poznań)
667 __ $$a korporatywne

510 2_ $$w a $$a nazwa poprzednia deskryptora
510 2_ $$w b $$a nazwa następna deskryptora
510 2_ $$w g $$a nazwa jednostki wyższej w
hierarchii
510 2_ $$w h $$a nazwa jednostki niższej w
hierarchii

Bezpośrednio nadrzędne i bezpośrednio podrzędne



83

043 __ $$c PL
046 __ $$q 2016
110 2_ $$a Katedra Bibliografii i Dokumentacji (Uniwersytet Warszawski)
368 __ $$a Jednostka naukowa
370 __ $$c Polska 
370 __ $$e Warszawa (woj. mazowieckie)
372 __ $$a Bibliografia 
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Katedra Bibliografii i Dokumentacji Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu 
Warszawskiego
410 2_ $$a Uniwersytet Warszawski. $$b Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii. $$b Katedra Bibliografii i 
Dokumentacji
410 2_ $$a Uniwersytet Warszawski. $$b Katedra Bibliografii i Dokumentacji
510 2_ $$w g $$a Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (Uniwersytet Warszawski)
667 __ $$a korporatywne
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043 __ $$c UA
046 __ $$q 2015
110 2_ $$a Muzeum Josepha Conrada-Korzeniowskiego (Berdyczów)
368 __ $$a Muzea literatury
370 __ $$c Ukraina 
370 __ $$e Berdyczów (Ukraina, obw. żytomierski)
372 __ $$a Literatura angielska
372 __ $$a Muzealnictwo
377 __ $$a ukr
410 2_ $$a Museum of Joseph Conrad (Berdyczów)
410 2_ $$a Muzej Džozefa Konrada-Kožen'ovs'kogo
410 2_ $$a Музей Джозефа Конрада-Коженьовського
667 __ $$a korporatywne



85043 __ $$c PL
046 __ $$q 1964
110 2_ $$a Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (SAP)
368 __ $$a Organizacje zawodowe
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Warszawa (woj. mazowieckie)
372 __ $$a Archiwistyka
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
410 2_ $$a SAP
410 2_ $$a Association of Polish Archivists
410 2_ $$a Association des Archivistes Polonais
410 2_ $$a Polnische Archivarverband
410 2_ $$a Obŝestvo Pol'skich Archivistov
510 2_ $$w h $$a Oddział Bydgoszcz (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
510 2_ $$w h $$a Oddział Częstochowa (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
510 2_ $$w h $$a Oddział Gdańsk (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
510 2_ $$w h $$a Oddział Gorzów Wielkopolski (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
510 2_ $$w h $$a Oddział Kalisz (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)
510 2_ $$w h $$a Oddział Katowice (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich)

Akronim występujący w dopowiedzeniu,
obligatoryjnie występuje w funkcji
odsyłacza całkowitego
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043 __ $$c GE
046 __ $$q 2004
110 2_ $$a Muzeum Narodowe Gruzji
368 __ $$a Muzea narodowe
370 __ $$c Gruzja
370 __ $$e Tbilisi (Gruzja)
372 __ $$a Muzealnictwo
377 __ $$a geo
410 2_ $$a Georgian National Museum
410 2_ $$a Sak'art'velos erovnuli muzeumi
410 2_ $$a Gruzińskie Muzeum Narodowe
410 2_ $$a Muzeum Narodowe (Tbilisi)
410 2_ $$a Muzeum Narodowe (Gruzja)
410 2_ $$a Georgian National Museum
410 2_ $$a საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
667 __ $$a korporatywne

Nazwa w języku oryginalnym zapisywana w
polu odsyłacza całkowitego - nie jest to
element obligatoryjny



87



88

DESKRYPTOR IMPREZY
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 20180615 $$r 20180628
111 2_ $$a Akademia Rynku Sztuki $$n (2 ; $$d 2018 ; $$c Poznań)
368 __ $$a Zjazdy i konferencje
370 __ $$c Polska 
370 __ $$e Poznań (woj. wielkopolskie)
372 __ $$a Handel dziełami sztuki
377 __ $$a pol
411 2_ $$a 2 Akademia Rynku Sztuki
411 2_ $$a II Akademia Rynku Sztuki
411 2_ $$a Akademia Rynku Sztuki #2
667 __ $$a impreza

Pole wypełnia się dla oznaczenia dat rozpoczęcia
i/lub zakończenia wydarzenia stosując daty w
formacie: rrrr, rrrrmm, rrrrmmdd lub rrrrmmddgg

15.06.2019 – 28.06.2019



90

043 __ $$c PL
046 __ $$q 20180606 $$r 20180608
111 2_ $$a Konferencja Logistyczna "Logistic Intelligence 2018" $$n (2 ; $$c Łódź)
368 __ $$a Konferencje naukowe
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Łódź (woj. łódzkie)
372 __ $$a Logistyka
411 2_ $$a Logistic Intelligence 2018 $$n (2 ; $$c Łódź)
411 2_ $$a 2 Konferencja Logistyczna "Logistic Intelligence 2018" $$c (Łódź)
411 2_ $$a II Konferencja Logistyczna "Logistic Intelligence 2018" $$c (Łódź)
667 __ $$a impreza

Daty dzienne pojawiają się najczęściej w
przypadku konferencji
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 20180606 $$r 20180608
111 2_ $$a Konferencja Logistyczna "Logistic Intelligence 2018" $$n (2 ; $$c Łódź)
368 __ $$a Konferencje naukowe
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Łódź (woj. łódzkie)
372 __ $$a Logistyka
411 2_ $$a Logistic Intelligence 2018 $$n (2 ; $$c Łódź)
411 2_ $$a 2 Konferencja Logistyczna "Logistic Intelligence 2018" $$c (Łódź)
411 2_ $$a II Konferencja Logistyczna "Logistic Intelligence 2018" $$c (Łódź)
667 __ $$a impreza

Informacje zapisywane w polu 368 są
ważnym elementem budowy deskryptora,
objaśniającym charakter wydarzenia i w
powiązaniu z obszarem działalności dają
pełny obraz o imprezie
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043 __ $$c SK
046 __ $$q 2015 $$r 2015
111 2_ $$a Biennale ilustracji $$n (25 ; $$d 2015 ; $$c Bratysława)
368 __ $$a Konkursy i festiwale artystyczne
368 __ $$a Wystawy sztuki
370 __ $$c Słowacja 
370 __ $$e Bratysława (Słowacja)
372 __ $$a Ilustracje dla dzieci
377 __ $$a slo
411 2_ $$a 25 Bienále Ilustrácií $$c (Bratysława)
411 2_ $$a XXV Bienále Ilustrácií $$c (Bratysława)
411 2_ $$a BIB 2015
511 2_ $$w g $$a Biennale ilustracji$$c (Bratysława)
667 __ $$a impreza
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Istnieje forma polska nazwy imprezy – w
związku z tym deskryptor imprezy
powinien przyjąć jej brzmienie
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043 __ $$c FR
046 __ $$q 1946
111 2_ $$a Festiwal Filmowy w Cannes
368 __ $$a Konkursy i festiwale filmowe
370 __ $$c Francja 
370 __ $$e Cannes (Francja)
372 __ $$a Film
377 __ $$a fre
411 2_ $$a Festival de Cannes
411 2_ $$a Festiwal Filmowy $$c (Cannes)
411 2_ $$a Festival International du Film $$c (Cannes)
411 2_ $$a Międzynarodowy Festiwal Filmowy $$c (Cannes)
511 2_ $$w h $$a Festiwal Filmowy w Cannes $$n (70 ; $$d 2017)
511 2_ $$w h $$a Festiwal Filmowy w Cannes $$n (71 ; $$d 2018)
511 2_ $$w h $$a Festiwal Filmowy w Cannes $$n (72 ; $$d 2019)
667 __ $$a impreza
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043 __ $$c FR
046 __ $$q 1946
111 2_ $$a Festiwal Filmowy w Cannes
368 __ $$a Konkursy i festiwale filmowe
370 __ $$c Francja 
370 __ $$e Cannes (Francja)
372 __ $$a Film
377 __ $$a fre
411 2_ $$a Festival de Cannes
411 2_ $$a Festiwal Filmowy $$c (Cannes)
411 2_ $$a Festival International du Film $$c (Cannes)
411 2_ $$a Międzynarodowy Festiwal Filmowy $$c (Cannes)
511 2_ $$w h $$a Festiwal Filmowy w Cannes $$n (70 ; $$d 2017)
511 2_ $$w h $$a Festiwal Filmowy w Cannes $$n (71 ; $$d 2018)
511 2_ $$w h $$a Festiwal Filmowy w Cannes $$n (72 ; $$d 2019)
667 __ $$a impreza

Deskryptor imprezy dla całego cyklu (o ile
występuje w bazie DBN) powinien być
połączony z kolejnymi edycjami za pomocą
relacji węższy/szerszy
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 2010 $$r 2010
111 2_ $$a Beskidzka Wystawa Psów Rasowych $$n (36 ; $$d 2010 ; $$c Bielsko-Biała)
368 __ $$a Wystawy psów
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Bielsko-Biała (woj. śląskie)
372 __ $$a Hodowla zwierząt
377 __ $$a pol
411 2_ $$a 36 Beskidzka Wystawa Psów Rasowych $$c (Bielsko Biała)
411 2_ $$a XXXVI Beskidzka Wystawa Psów Rasowych $$c (Bielsko Biała)
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 2017 $$r 2017
111 2_ $$a Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej $$n (2 ; $$d 2017 ; $$c Koszalin)
368 __ $$a Synody diecezjalne
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
372 __ $$a Katolicyzm
372 __ $$a Prawo kanoniczne
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. $$b Synod
411 2_ $$a II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej $$c (Koszalin)
667 __ $$a impreza



98

043 __ $$c PL
046 __ $$q 2017 $$r 2017
111 2_ $$a Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej $$n (2 ; $$d 2017 ; $$c Koszalin)
368 __ $$a Synody diecezjalne
370 __ $$c Polska
370 __ $$e Koszalin (woj. zachodniopomorskie)
372 __ $$a Katolicyzm
372 __ $$a Prawo kanoniczne
377 __ $$a pol
410 2_ $$a Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. $$b Synod
411 2_ $$a II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej $$c (Koszalin)
667 __ $$a impreza

Jeżeli wydarzenie rozpoczęło się i skończyło w
tym samym roku, to podpola $$q i $$r
zawierają tę samą datę. Nie jest obowiązkowe
podawanie dat dziennych dla wszystkich
imprez
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043 __ $$c PL
046 __ $$q 1973 $$r 1973
111 2_ $$a Festiwal Piosenki Radzieckiej $$n (9 ; $$d 1973 ; $$c Zielona Góra)
368 __ $$a Konkursy i festiwale muzyczne
370 __ $$c Polska 
370 __ $$e Zielona Góra (woj. lubuskie)
372 __ $$a Muzyka radziecka
372 __ $$a Muzyka rozrywkowa
372 __ $$a Pieśń i piosenka
377 __ $$a ros
411 2_ $$a IX Festwial Piosenki Radzieckiej $$c (Zielona Góra)
411 2_ $$a 9 Festwial Piosenki Radzieckiej $$c (Zielona Góra)
667 __ $$a impreza
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DESKRYPTOR SERII
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043 __ $$c oznaczenie kraju/krajów związanego z deskryptorem tytułu serii
046 __ $$k początkowa data przedziału czasowego lub data pojedyncza związana z serią        

$$l końcowa data przedziału czasowego związana z serią
370 __ $$f inne powiązane miejsce 
370 __ $$i informacja o relacji 
370 __ $$g miejsce powstania serii 
377 __ $$a kod określający język
377 __ $$l termin określający język
381 __ $$a inna właściwość dzieła lub realizacji
388 __ $$a czas powstania dzieła
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043 __ $$a PL
046 __ $$k 2020
130 _0 $$a Science Fiction (Novae Res)
370 __ $$g Polska
377 __ $$a pol
388 __ $$a 2001-
643 __ $$a Gdynia $$b Novae Res
667 __ $$a seria nienumerowana
670 __ $$a Dom z niebieskiego szkła / Anna Lubczyk. - Gdynia, 2020. $$b Ostatnia 

strona okładki: (Science Fiction).
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043 __ $$a PL
046 __ $$k 2020
130 _0 $$a Science Fiction (Novae Res)
370 __ $$g Polska
377 __ $$a pol
388 __ $$a 2001-
643 __ $$a Gdynia $$b Novae Res
667 __ $$a seria nienumerowana
670 __ $$a Dom z niebieskiego szkła / Anna Lubczyk. - Gdynia, 2020. $$b Ostatnia 

strona okładki: (Science Fiction).

$$k - początkowa data przedziału czasowego
lub data pojedyncza związana z serią (NP)
$$l - końcowa data przedziału czasowego
związana z serią (NP)
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130 _0 $$a Niewidzialna Transfuzja
430 _0 $$a Seria Niewidzialna Transfuzja
643 __ $$a Brzezia Łąka $$b Wydawnictwo Poligraf
667 __ $$a seria nienumerowana
670 __ $$a Rody krwi / Emil Piasecki ps. Wahe Guru Singh. - Brzezia Łąka, 2019. 

$$b Strona tytułowa: (Seria Niewidzialna Transfuzja)
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043 __ $$c PL
046 __ $$k 1982
130 _0 $$a Opowiadania "Przyjaciela Dzieci"
370 __ $$g Warszawa (woj. mazowieckie)
377 __ $$a pol
385 __ $$m Grupa odbiorców $$a Dzieci
385 __ $$m Grupa odbiorców $$a 6-8 lat
388 __ $$a 1901-2000
388 __ $$a 1945-1989
643 __ $$a Warszawa $$b Wydawnictwo "Zwiastun"
667 __ $$a seria numerowana
670 __ $$a Rodzina Dobrowolskich / Anton Schulte. - Warszawa, 1982. $$b 
(Opowiadania "Przyjaciela Dzieci")

Szczegółowy czas powstania serii

Uogólniony czas powstania serii
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043 __ $$c PL
046 __ $$k 1982
130 _0 $$a Opowiadania "Przyjaciela Dzieci"
370 __ $$g Warszawa (woj. mazowieckie)
377 __ $$a pol
385 __ $$m Grupa odbiorców $$a Dzieci
385 __ $$m Grupa odbiorców $$a 6-8 lat
388 __ $$a 1901-2000
388 __ $$a 1945-1989
640 0_ $$a Cz. 1 (1982)-
642 __ $$a Cz. 1 $$5 WA N
643 __ $$a Warszawa $$b Wydawnictwo "Zwiastun"
667 __ $$a seria numerowana

$$a - termin określający odbiorcę (P)
$$m – wyrażenie wprowadzające (NP)




