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Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności

Podstawowym źródłem danych dla strefy tytułu i oznaczenia 
odpowiedzialności jest strona tytułowa lub jej substytut.

W przypadku braku tytułu w książce przejmuje się go ze źródeł spoza książki. 
W szczególnych sytuacjach dopuszcza się samodzielne nadanie tytułu przez 
katalogującego. W obu przypadkach tytuł podaje się w nawiasie 
kwadratowym. W nawiasie kwadratowym podaje się również tytuł książki 
przejęty z innej części książki niż strona tytułowa, w sytuacji gdy strona 
tytułowa istnieje, ale nie zawiera tytułu, np. podaje tylko nazwy autorów. 

Źródła danych



Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności

W strefie uwag podaje się:
1. informacje uzupełniające i wyjaśniające tytuł (gdy zachodzi taka potrzeba)
2. źródło tytułu właściwego:

• przejętego spoza istniejącej strony tytułowej
• przejętego spoza książki
• utworzonego przez katalogującego

3. występujące poza podstawowym źródłem danych:
• warianty tytułu właściwego
• tytuły równoległe
• dodatki do tytułu

4. dane dotyczące odpowiedzialności ustalone na podstawie źródeł 
zewnętrznych.

Źródła danych



245 – Tytuł i oznaczenie odpowiedzialności (NP)

Wskaźniki
Pierwszy: podstawowy punkt dostępu
0 – Brak podstawowego punktu dostępu w polu 1XX
1 – Podstawowy punkt dostępu w polu 1XX

Drugi: liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu
0 – Bez znaków pomijanych
1-9 – Liczba znaków pomijanych

Pola formatu MARC 21



245 – podpola
|a – Tytuł (NP)
|b – Ciąg dalszy tytułu (NP)
|c – Oznaczenie odpowiedzialności (NP)
|n – Oznaczenie części (P)
|p – Tytuł części (P)

Kolejność podpól: |a, |b, |n, |p, |c.

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

Pola formatu MARC 21



246 - Wariant tytułu (P)

Wskaźniki
Pierwszy: wyświetlanie uwagi
1 - Wyświetlanie uwagi określonej przez wartość drugiego wskaźnika lub 
wyrażenie wprowadzające
3 - Brak uwagi

Pola formatu MARC 21



246 - Wariant tytułu (P)

Wskaźniki
Drugi: rodzaj wariantu tytułu
_ - Brak określenia rodzaju wariantu tytułu
0 - Część tytułu (tytuł oboczny, dodatek do tytułu, tytuł części)
1 - Tytuł równoległy
2 - Tytuł indywidualny
3 - Inny tytuł (stosuje się dla wariantów tytułu, których rodzaju nie można określić za 
pomocą innych wartości drugiego wskaźnika i gdy nie używa się podpola |i).
4 - Tytuł okładkowy
5 - Tytuł z dodatkowej strony tytułowej (także obcojęzycznej)
6 - Tytuł nagłówkowy
7 - Tytuł z żywej paginy
8 - Tytuł grzbietowy

Pola formatu MARC 21



Podpola
|i - Wyrażenie wprowadzające (NP)
|a - Tytuł (NP)
|b - Dodatek do tytułu (NP)
|n - Oznaczenie części (P)
|p - Tytuł części (P)
|f - Rok wydania oryginału (inny niż data powstania dzieła) (NP)

Kolejność podpól: |i, |a, |b, |n, |p, |f.

Pola formatu MARC 21



Tytuł właściwy przejmuje się ze źródła danych dosłownie, z 
zachowaniem sformułowań i ortografii, lecz bez konieczności 
zachowania wielkich liter, to znaczy:
• nie uwspółcześnia się pisowni
• nie poprawia się ani nie komentuje pomyłek, błędów, literówek czy 
niepoprawnych znaków diakrytycznych w miejscu ich wystąpienia
• skróty występujące w tytule przejmuje się bez zmian
• nie zapisuje się akcentów wyrazowych ani pochylenia samogłosek
• nie dodaje się rozwiązania słownego liczebników pisanych cyframi
• wielkie i małe litery zapisuje się zgodnie z zasadami ortograficznymi 
danego języka.

Pisownia tytułu właściwego



Przykład 1. Błędny tytuł na stronie tytułowej 

Strona tytułowa Okładka 



245 10 |a Droga wytwałości / |c Jakub Przybylski OCD.
246 3_ |a Droga wytrwałości

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje religijne

500 __ |a Na stronie tytułowej błędny tytuł, prawidłowy: Droga 
wytrwałości.

Przykład 1. Błędny tytuł na stronie tytułowej 

Tytuł właściwy



245 10 |a Droga wytwałości / |c Jakub Przybylski OCD.
246 3_ |a Droga wytrwałości

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje religijne

500 __ |a Na stronie tytułowej błędny tytuł, prawidłowy: Droga 
wytrwałości.

Przykład 1. Błędny tytuł na stronie tytułowej 

Zaindeksowana prawidłowa 
pisownia tytułu właściwego

Tytuł właściwy



245 10 |a Droga wytwałości / |c Jakub Przybylski OCD.
246 3_ |a Droga wytrwałości

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje religijne

500 __ |a Na stronie tytułowej błędny tytuł, prawidłowy: 
Droga wytrwałości.

Przykład 1. Błędny tytuł na stronie tytułowej 

Zaindeksowana prawidłowa 
pisownia tytułu właściwego

Uwaga o pisowni tytułu 
właściwego

Tytuł właściwy



Wyjątki:

• pierwsze słowo tytułu właściwego oraz tytułu obocznego zapisuje 
się wielką literą niezależnie od pisowni użytej w źródle danych, chyba 
że jest to symbol (matematyczny, fizyczny, chemiczny itp.), w 
przypadku którego zmiana wielkości litery powoduje zmianę 
znaczenia, np. π
• występujące w tytule nawiasy kwadratowe (z wyjątkiem 
znajdujących się w formułach chemicznych, matematycznych, zapisie 
fonetycznym itp.) należy oddawać przez nawiasy zwykłe. Inne rodzaje 
nawiasów należy przejmować bez zmian. Jeżeli jednak cały tytuł 
właściwy jest ujęty w źródle danych w jakikolwiek nawias, należy w 
opisie pominąć ten nawias

Pisownia tytułu właściwego



Wyjątki:

• jeżeli tytuł właściwy zawiera w sobie tytuł innego dzieła lub cytat 
wyróżniony w źródle danych wyłącznie kursywą, ujmuje się je w cudzysłów
• znak równości występujący w funkcji łącznika wewnątrzwyrazowego 
zamienia się na łącznik wewnątrzwyrazowy
• cudzysłów — niezależnie od formy graficznej występującej w źródle danych 
— należy oddawać za pomocą jednej formy graficznej, domyślnej dla danego 
systemu komputerowego (dostępnej „z klawiatury”)
• znaki interpunkcyjne i typograficzne poprzedzające dodatki do tytułu 
pomija się, zamieniając je na znak umowny poprzedzający dodatek do 
tytułu, czyli dwukropek z odstępem po obu stronach znaku ( : ).

Pisownia tytułu właściwego



Przykład 2. Dodatek do tytułu zawiera tytuł innego dzieła zapisany kursywą 

Strona tytułowa



245 10 |a Rzecz o nierzeczywistości : |b "Mdłości" Jeana Paula 
Sartre'a i "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza / |c Jerzy Franczak.

380 __ |a Książki
380 __ |a Publikacje naukowe

Przykład 2. Dodatek do tytułu zawiera tytuł innego dzieła zapisany kursywą 

Dodatek do tytułu 
właściwego zawiera tytuł 
innego dzieła ujęty w 
cudzysłów 



Jeżeli książka nie zawiera strony tytułowej i jej substytutu,
tytuł przejmuje się z zewnętrznych źródeł bibliograficznych: 
katalogów wydawniczych, bibliografii lub innych opracowań, 
uzupełniając go początkowym fragmentem tekstu z wyrażeniem 
wprowadzającym „Incipit:”.

W przypadku braku informacji w źródłach tytuł nadawany jest przez 
katalogującego i uzupełniany początkowym fragmentem tekstu z 
ujętym w nawias kwadratowy wyrażeniem wprowadzającym 
„Incipit:”.

Tytuł spoza książki (zarówno przejęty ze źródeł danych, jak i nadany 
przez katalogującego) ujmuje się w nawias kwadratowy. W strefie 
uwag podaje się źródło tytułu.

Brak tytułu



Przykład 3. Brak tytułu

Strona tytułowa Okładka 



100 1_ |a Janicki, Piotr |d (1974- ). |e Autor
245 10 |a [Psia książka].
246 1_ |i Incipit: |a Wybiegłem z domu po miętę [...]

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja
380 __ |a Proza

500 __ |a Tytuł ustalony na podstawie strony internetowej wydawcy. 
Autor: Piotr Janicki ustalony na podstawie listy nominowanych do Nagrody 
im. Wisławy Szymborskiej.

Przykład 3. Brak tytułu

Tytuł na podstawie strony 
internetowej wydawcy



100 1_ |a Janicki, Piotr |d (1974- ). |e Autor
245 10 |a [Psia książka].
246 1_ |i Incipit: |a Wybiegłem z domu po miętę [...]

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja
380 __ |a Proza

500 __ |a Tytuł ustalony na podstawie strony internetowej wydawcy. 
Autor: Piotr Janicki ustalony na podstawie listy nominowanych do Nagrody 
im. Wisławy Szymborskiej.

Przykład 3. Brak tytułu

Autor zaindeksowany w 
polu 100

Tytuł na podstawie strony 
internetowej wydawcy



100 1_ |a Janicki, Piotr |d (1974- ). |e Autor
245 10 |a [Psia książka].
246 1_ |i Incipit: |a Wybiegłem z domu po miętę [...]

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja
380 __ |a Proza

500 __ |a Tytuł ustalony na podstawie strony internetowej wydawcy. 
Autor: Piotr Janicki ustalony na podstawie listy nominowanych do Nagrody 
im. Wisławy Szymborskiej.

Przykład 3. Brak tytułu

Autor zaindeksowany w 
polu 100

Tytuł na podstawie strony 
internetowej wydawcy

Incipit w polu 246 



100 1_ |a Janicki, Piotr |d (1974- ). |e Autor
245 10 |a [Psia książka].
246 1_ |i Incipit: |a Wybiegłem z domu po miętę [...]

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja
380 __ |a Proza

500 __ |a Tytuł ustalony na podstawie strony internetowej wydawcy. 
Autor: Piotr Janicki ustalony na podstawie listy nominowanych do Nagrody 
im. Wisławy Szymborskiej.

Przykład 3. Brak tytułu

Autor zaindeksowany w 
polu 100

Uwaga dotycząca tytułu

Tytuł na podstawie strony 
internetowej wydawcy

Incipit w polu 246 



100 1_ |a Janicki, Piotr |d (1974- ). |e Autor
245 10 |a [Psia książka].
246 1_ |i Incipit: |a Wybiegłem z domu po miętę [...]

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja
380 __ |a Proza

500 __ |a Tytuł ustalony na podstawie strony internetowej wydawcy. 
Autor: Piotr Janicki ustalony na podstawie listy nominowanych do Nagrody 
im. Wisławy Szymborskiej.

Przykład 3. Brak tytułu

Autor zaindeksowany w 
polu 100

Uwaga dotycząca tytułu

Uwaga dotycząca 
odpowiedzialności

Tytuł na podstawie strony 
internetowej wydawcy

Incipit w polu 246 



Tytuł równoległy to tytuł wyrażony w innym języku i systemie pisma 
niż tytuł właściwy. 

Tytuły równoległe występujące poza podstawowym źródłem danych 
podaje się tylko w strefie uwag, bez wskazania ich lokalizacji.

Każdy tytuł równoległy poprzedza się znakiem równości z odstępem 
po obu jego stronach ( = ). Tytuł równoległy podaje się po tytule 
właściwym (lub po dodatkach do tytułu bądź po oznaczeniach 
odpowiedzialności, jeżeli w opisie występują także wersje równoległe 
tych elementów).

Tytuł równoległy



Przykład 4. Tytuł równoległy

Okładka



245 10 |a Lokomotywa = |b Damfmaszyna = Lokòmòtiwa = Zeleźnica
/ |c Julian Tuwim ; rysunki = łobrozki machnyli = malënczi = 
malunkami okrasieł Lewitt & Him ; przekład = na ślonsko godka
przełonaczoł Marek Szołtysik, przełożënk Tomasz Fopke, odmiane
góralskom uzdajoł Franek Bachleda-Księdzulorz.
246 31 |a Damfmaszyna
246 31 |a Lokòmòtiwa
246 31 |a Zeleźnica

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 4. Tytuł równoległy

Tytuł właściwy



245 10 |a Lokomotywa = |b Damfmaszyna = Lokòmòtiwa = Zeleźnica
/ |c Julian Tuwim ; rysunki = łobrozki machnyli = malënczi = 
malunkami okrasieł Lewitt & Him ; przekład = na ślonsko godka
przełonaczoł Marek Szołtysik, przełożënk Tomasz Fopke, odmiane
góralskom uzdajoł Franek Bachleda-Księdzulorz.
246 31 |a Damfmaszyna
246 31 |a Lokòmòtiwa
246 31 |a Zeleźnica

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 4. Tytuł równoległy

Tytuły równoległe

Tytuł właściwy



245 10 |a Lokomotywa = |b Damfmaszyna = Lokòmòtiwa = Zeleźnica
/ |c Julian Tuwim ; rysunki = łobrozki machnyli = malënczi = 
malunkami okrasieł Lewitt & Him ; przekład = na ślonsko godka
przełonaczoł Marek Szołtysik, przełożënk Tomasz Fopke, odmiane
góralskom uzdajoł Franek Bachleda-Księdzulorz.
246 31 |a Damfmaszyna
246 31 |a Lokòmòtiwa
246 31 |a Zeleźnica

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 4. Tytuł równoległy

Tytuły równoległe

Tytuły równoległe w polach 
246

Tytuł właściwy



Dodatek do tytułu to wyraz lub wyrażenie w języku i systemie pisma 
tytułu właściwego uzupełniające tytuł właściwy. Rozróżnia się: 
podtytuł i nadtytuł.

Za dodatek do tytułu nie uznaje się takich elementów, jak: motto, 
dedykacja, inwokacja (czy inne wyrażenia wprowadzające, które nie 
stanowią części tytułu właściwego), nazwy honorowych patronatów, 
programów finansujących, grantów, informacje o nagrodach itp.

Należy zwracać uwagę, czy informacja poprzedzająca tytuł w źródle 
danych stanowi nadtytuł, czy też nazwę serii, instytucji sprawczej itp.

Dodatek do tytułu



Przykład 5. Tytuł, dodatek do tytułu a nazwa serii

Strona tytułowa Seria



245 10 |a Powrót mrocznego rycerza / |c Frank Miller 
scenariusz i rysunki ; Klaus Janson rysunki ; postać Batmana 
stworzył Bob Kane z Billem Fingerem.

380 __ |a Książki
380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe

490 1_ |a Batman Noir
830 _0 |a Batman Noir

Przykład 5. Tytuł, dodatek do tytułu a nazwa serii

Tytuł właściwy



245 10 |a Powrót mrocznego rycerza / |c Frank Miller 
scenariusz i rysunki ; Klaus Janson rysunki ; postać Batmana 
stworzył Bob Kane z Billem Fingerem.

380 __ |a Książki
380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe

490 1_ |a Batman Noir
830 _0 |a Batman Noir

Przykład 5. Tytuł, dodatek do tytułu a nazwa serii

Tytuł serii

Tytuł właściwy



245 10 |a Powrót mrocznego rycerza / |c Frank Miller 
scenariusz i rysunki ; Klaus Janson rysunki ; postać Batmana 
stworzył Bob Kane z Billem Fingerem.

380 __ |a Książki
380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe

490 1_ |a Batman Noir
830 _0 |a Batman Noir

Przykład 5. Tytuł, dodatek do tytułu a nazwa serii

Tytuł serii

Tytuł serii zgodny z bazą 
DBN

Tytuł właściwy



Dodatki do tytułu występujące w podstawowym źródle danych 
przejmuje się do strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.

Dodatek do tytułu



Dodatek (dodatki) do tytułu podaje się zasadniczo po tytule 
właściwym, jednakże:

• jeżeli występuje tytuł równoległy bez równoległego dodatku 
do tytułu, dodatek do tytułu podaje się po tytule 
równoległym (tytuł równoległy podaje się w takiej sytuacji 
po tytule właściwym)

• jeżeli występuje tytuł równoległy z równoległym dodatkiem 
do tytułu, dodatek do tytułu podaje się po tytule właściwym 
(wersje językowe grupuje się).

Dodatek do tytułu



Przykład 6. Tytuł równoległy bez równoległego dodatku do tytułu

Okładka



245 00 |a PJ Masks = |b Pidżamersi : czas być bohaterem. |n 8 / |c [opracowanie 
graficzne: Kinga Bartnicka].

246 31 |a Pidżamersi
246 30 |a Czas być bohaterem

380 __ |a Książki
380 __ |a Gry i zabawki

Przykład 6. Tytuł równoległy bez równoległego dodatku do tytułu

Tytuł właściwy 



245 00 |a PJ Masks = |b Pidżamersi : czas być bohaterem. |n 8 / |c [opracowanie 
graficzne: Kinga Bartnicka].

246 31 |a Pidżamersi
246 30 |a Czas być bohaterem

380 __ |a Książki
380 __ |a Gry i zabawki

Przykład 6. Tytuł równoległy bez równoległego dodatku do tytułu

Tytuł właściwy 

Tytuł równoległy i dodatek 
do tytułu



245 00 |a PJ Masks = |b Pidżamersi : czas być bohaterem. |n 8 / |c [opracowanie 
graficzne: Kinga Bartnicka].

246 31 |a Pidżamersi
246 30 |a Czas być bohaterem

380 __ |a Książki
380 __ |a Gry i zabawki

Przykład 6. Tytuł równoległy bez równoległego dodatku do tytułu

Tytuł równoległy w polu 246

Tytuł właściwy 

Tytuł równoległy i dodatek 
do tytułu



245 00 |a PJ Masks = |b Pidżamersi : czas być bohaterem. |n 8 / |c [opracowanie 
graficzne: Kinga Bartnicka].

246 31 |a Pidżamersi
246 30 |a Czas być bohaterem

380 __ |a Książki
380 __ |a Gry i zabawki

Przykład 6. Tytuł równoległy bez równoległego dodatku do tytułu

Tytuł równoległy w polu 246

Dodatek do tytułu w polu 
246

Tytuł właściwy 

Tytuł równoległy i dodatek 
do tytułu



Przykład 7. Tytuł równoległy z równoległym dodatkiem do tytułu

Strona tytułowa



245 10 |a I robi się ciemno : |b wybór wierszy = Ed è subito
sera : poesie scelte / |c Salvatore Quasimodo ; tłumaczenie i 
posłowie Jarosław Mikołajewski.

246 31 |a Ed è subito sera
246 3_ |a Poesie scelte
246 18 |a Wybór wierszy = |b Poesie scelte

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 7. Tytuł równoległy z równoległym dodatkiem do tytułu

Tytuł właściwy i dodatek do 
tytułu



245 10 |a I robi się ciemno : |b wybór wierszy = Ed è subito
sera : poesie scelte / |c Salvatore Quasimodo ; tłumaczenie i 
posłowie Jarosław Mikołajewski.

246 31 |a Ed è subito sera
246 3_ |a Poesie scelte
246 18 |a Wybór wierszy = |b Poesie scelte

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 7. Tytuł równoległy z równoległym dodatkiem do tytułu

Tytuł właściwy i dodatek do 
tytułu

Tytuł równoległy i 
równoległy dodatek do 
tytułu



245 10 |a I robi się ciemno : |b wybór wierszy = Ed è subito
sera : poesie scelte / |c Salvatore Quasimodo ; tłumaczenie i 
posłowie Jarosław Mikołajewski.

246 31 |a Ed è subito sera
246 3_ |a Poesie scelte
246 18 |a Wybór wierszy = |b Poesie scelte

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 7. Tytuł równoległy z równoległym dodatkiem do tytułu

Tytuł równoległy w polu 246

Tytuł właściwy i dodatek do 
tytułu

Tytuł równoległy i 
równoległy dodatek do 
tytułu



245 10 |a I robi się ciemno : |b wybór wierszy = Ed è subito
sera : poesie scelte / |c Salvatore Quasimodo ; tłumaczenie i 
posłowie Jarosław Mikołajewski.

246 31 |a Ed è subito sera
246 3_ |a Poesie scelte
246 18 |a Wybór wierszy = |b Poesie scelte

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 7. Tytuł równoległy z równoległym dodatkiem do tytułu

Tytuł równoległy w polu 246

Dodatek do tytułu w polu 
246

Tytuł właściwy i dodatek do 
tytułu

Tytuł równoległy i 
równoległy dodatek do 
tytułu



245 10 |a I robi się ciemno : |b wybór wierszy = Ed è subito
sera : poesie scelte / |c Salvatore Quasimodo ; tłumaczenie i 
posłowie Jarosław Mikołajewski.

246 31 |a Ed è subito sera
246 3_ |a Poesie scelte
246 18 |a Wybór wierszy = |b Poesie scelte

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

Przykład 7. Tytuł równoległy z równoległym dodatkiem do tytułu

Tytuł równoległy w polu 246

Dodatek do tytułu w polu 
246

Tytuł właściwy i dodatek do 
tytułu

Tytuł równoległy i 
równoległy dodatek do 
tytułu

Równoległy dodatek do 
tytułu w polu 246



Dodatki do tytułu spoza podstawowego źródła danych podaje 
się w strefie uwag.

Dodatek do tytułu



Przykład 8. Dodatek do tytułu spoza podstawowego źródła danych

Strona tytułowa Okładka 



245 10 |a 22. Biennale Sztuki dla Dziecka / |c [opracowanie 
Agnieszka Krajewska (na podstawie tekstów przygotowanych przez 
zespół biennalowy)].

246 14 |a 22. Biennale Sztuki dla Dziecka : |b sztuka jako spotkanie

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka

Przykład 8. Dodatek do tytułu spoza podstawowego źródła danych

Tytuł właściwy



245 10 |a 22. Biennale Sztuki dla Dziecka / |c [opracowanie Agnieszka 
Krajewska (na podstawie tekstów przygotowanych przez zespół 
biennalowy)].

246 14 |a 22. Biennale Sztuki dla Dziecka : |b sztuka jako spotkanie

380 __ |a Książki
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka

Przykład 8. Dodatek do tytułu spoza podstawowego źródła danych

Tytuł właściwy

Zaindeksowana informacja 
o dodatku do tytułu



Do strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności przejmuje się nazwy osób i 
ciał zbiorowych mających wkład w intelektualną i artystyczną zawartość 
książki oraz pełniących funkcje w procesie powstania książki:
• redaktorów naukowych i merytorycznych
• redaktorów prac zbiorowych
• redaktorów pracy autorskiej w przypadku, gdy publikacja została wydana 

po raz pierwszy dopiero po śmierci autora
• autorów i redaktorów wyborów, antologii
• autorów wstępu, przedmowy, posłowia, tłumaczy
• ilustratorów, fotografów, projektantów lub inne osoby o autorskim 

wkładzie artystycznym (szczególnie w przypadku wydawnictw dla dzieci i 
młodzieży, literatury pięknej, wydań bibliofilskich, albumów i książek 
artystycznych itp.)

• autorów koncepcji, pomysłodawców, autorów postaci.

Oznaczenie odpowiedzialności



W opisie bibliograficznym pomija się nazwy osób i ciał 
zbiorowych, które nie są odpowiedzialne za intelektualną i 
artystyczną zawartość książki, np.:
• redaktorów technicznych, prowadzących, odpowiedzialnych
• honorowych patronów
• konsultantów
• tłumaczy streszczeń
• tłumaczy podpisów pod zdjęciami
• autorów recenzji wydawniczej, opinii do druku itp.
• redaktorów, tłumaczy itp. jeżeli zostali podani w formie 

nieosobowej i nie towarzyszą im nazwy osób (np. „zespół 
redakcyjny”, „biuro tłumaczeń”).

Oznaczenie odpowiedzialności



Nazwy podmiotów odpowiedzialnych za intelektualną i 
artystyczną zawartość książki oraz pełniących określone funkcje 
w procesie powstania książki przejmuje się do oznaczenia 
odpowiedzialności wraz z występującymi przy nich 
wyrażeniami i skrótami (np. tytuły, godności, afiliacje itp.).

Oznaczenie odpowiedzialności



Przykład 9. Oznaczenie odpowiedzialności z występującymi przy nim 
wyrażeniami i skrótami 

Strona tytułowa



245 10 |a Kodeks karny skarbowy : |b komentarz / |c autor 
dr hab. prof. UJK Grzegorz Skowronek.

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

Przykład 9. Oznaczenie odpowiedzialności z występującymi przy nim 
wyrażeniami i skrótami 

Oznaczenie 
odpowiedzialności



Jeżeli nazwy autorów i współautorów występują w 
podstawowym źródle danych, a określenia rodzaju ich 
współpracy poza nim (np. na stronie redakcyjnej), należy 
przejąć je do oznaczenia odpowiedzialności. Jako dane spoza 
podstawowego źródła podaje się je w nawiasie kwadratowym.

Określenie rodzaju współpracy



Przykład 10. Określenie rodzaju współpracy poza stroną tytułową

Strona tytułowa

Strona redakcyjna



245 00 |a Maleńki pirat / |c [text:] Alicia Acosta ; 
[illustrations:] Mónica Carretero ; [przekład z wersji 
anglojęzycznej: Katarzyna Biegańska].

380 __ |a Książki
380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe
380 __ |a Proza

Przykład 10. Określenie rodzaju współpracy poza stroną tytułową

Oznaczenie 
odpowiedzialności



245 00 |a Maleńki pirat / |c [text:] Alicia Acosta ; 
[illustrations:] Mónica Carretero ; [przekład z wersji 
anglojęzycznej: Katarzyna Biegańska].

380 __ |a Książki
380 __ |a Komiksy i książki obrazkowe
380 __ |a Proza

Przykład 10. Określenie rodzaju współpracy poza stroną tytułową

Określenia rodzaju 
współpracy

Oznaczenie 
odpowiedzialności



Pola 100 (ewentualnie 110 lub 111) używamy w rekordach 
książek, w których występuje jeden główny podmiot (osoba lub 
ciało zbiorowe) odpowiedzialny za intelektualną i artystyczną 
zawartość książki (zazwyczaj autor, autor scenariusza, niekiedy 
instytucja sprawcza).

W książkach, w których występuje równorzędny wkład więcej 
niż jednego podmiotu odpowiedzialnego za intelektualną i 
artystyczną zawartość książki, pole 100 (110, 111) nie 
występuje. 

Tym samym rezygnujemy z dawnej zasady „do trzech”.

Pole 100/110/111 lub jego brak



100 1_ |a Pawlak, Barbara |d (1938- ). |e Autor
245 10 |a Życzenia z bożego natchnienia / |c Barbara Pawlak ; 
słowo wstępu Andrzej Wróblewski.

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

700 1_ |a Wróblewski, Andrzej |d (1951- ). |e Wstęp 

Przykład 11. Jeden główny podmiot odpowiedzialny za intelektualną i 
artystyczną zawartość książki 

Główny podmiot 
odpowiedzialny za 
intelektualną i artystyczną 
zawartość książki: autorka



100 1_ |a Pawlak, Barbara |d (1938- ). |e Autor
245 10 |a Życzenia z bożego natchnienia / |c Barbara Pawlak ; 
słowo wstępu Andrzej Wróblewski.

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

700 1_ |a Wróblewski, Andrzej |d (1951- ). |e Wstęp 

Przykład 11. Jeden główny podmiot odpowiedzialny za intelektualną i 
artystyczną zawartość książki 

Główny podmiot 
odpowiedzialny za 
intelektualną i artystyczną 
zawartość książki: autorka

Pole 100



100 1_ |a Pawlak, Barbara |d (1938- ). |e Autor
245 10 |a Życzenia z bożego natchnienia / |c Barbara Pawlak ; 
słowo wstępu Andrzej Wróblewski.

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

700 1_ |a Wróblewski, Andrzej |d (1951- ). |e Wstęp 

Przykład 11. Jeden główny podmiot odpowiedzialny za intelektualną i 
artystyczną zawartość książki 

Druga odpowiedzialność i 
pole 700

Główny podmiot 
odpowiedzialny za 
intelektualną i artystyczną 
zawartość książki: autorka

Pole 100



245 00 |a Podstawy automatycznej identyfikacji dla logistyków 
/ |c Stanisław Kwaśniowski, Paweł Zając.

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

700 1_ |a Kwaśniowski, Stanisław |d (1950- ). |e Autor
700 1_ |a Zając, Paweł. |e Autor

Przykład 12. Równorzędny wkład więcej niż jednego podmiotu 
odpowiedzialnego za intelektualną i artystyczną zawartość książki

Więcej niż jeden podmiot 
odpowiedzialny za 
intelektualną i artystyczną 
zawartość książki: dwóch 
autorów = brak pola 100



245 00 |a Podstawy automatycznej identyfikacji dla logistyków 
/ |c Stanisław Kwaśniowski, Paweł Zając.

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

700 1_ |a Kwaśniowski, Stanisław |d (1950- ). |e Autor
700 1_ |a Zając, Paweł. |e Autor

Przykład 12. Równorzędny wkład więcej niż jednego podmiotu 
odpowiedzialnego za intelektualną i artystyczną zawartość książki

Autorzy zaindeksowani w 
polach 700

Więcej niż jeden podmiot 
odpowiedzialny za 
intelektualną i artystyczną 
zawartość książki: dwóch 
autorów = brak pola 100



Do strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności przejmujemy 
również tytuł i oznaczenie odpowiedzialności w alfabecie 
niełacińskim. Służy do tego pole 880. 

Tytuł w alfabecie niełacińskim



880 – struktura pola 

Wskaźniki – takie jak wskaźniki powtarzanego pola

|6 numer powtarzanego pola–numer przyporządkowania/kod pisma/kod kierunku 
tekstu [jeżeli inny niż domyślny] ||a tytuł w niełacińskim alfabecie (+ ewentualnie 
kolejne podpola)

Numer powtarzanego pola to 245 lub 246.
Numer przyporządkowania: 01 dla pierwszego przyporządkowania, 02 dla drugiego

Kody pisma:
(3 - arabskie
(B - łacińskie
|1 - chińskie, japońskie, koreańskie
(N - cyrylica
(S - greka
(2 – hebrajskie
Deva - dewanagari
(4 – alfabet perski

Pola formatu MARC 21



Analogiczne podpole |6 musimy wstawić do pola 245 
lub 246 (w zależności od tego, które powtarzamy).

Pola formatu MARC 21



245 10 |6 880-01 |a Zhaomo = |b Opętani / |c Weituo'erde Gongbuluoweiqi
zhu ; Lin Hongliang yi.
380 __ |a Książki
380 __ |a Proza

880 |6 245-01/|1 |a 着魔 / |c委托而·功补罗维奇诸；林洪亮译.

Numer powtarzalnego pola

Przykład 13. Tytuł w alfabecie niełacińskim



245 10 |6 880-01 |a Zhaomo = |b Opętani / |c Weituo'erde Gongbuluoweiqi
zhu ; Lin Hongliang yi.
380 __ |a Książki
380 __ |a Proza

880 |6 245-01/|1 |a 着魔 / |c委托而·功补罗维奇诸；林洪亮译.

Numer powtarzalnego pola

Przykład 13. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania



245 10 |6 880-01 |a Zhaomo = |b Opętani / |c Weituo'erde Gongbuluoweiqi
zhu ; Lin Hongliang yi.
380 __ |a Książki
380 __ |a Proza

880 |6 245-01/|1 |a 着魔 / |c委托而·功补罗维奇诸；林洪亮译.

Numer powtarzalnego pola

Przykład 13. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma



245 10 |6 880-01 |a Zhaomo = |b Opętani / |c Weituo'erde Gongbuluoweiqi
zhu ; Lin Hongliang yi.
380 __ |a Książki
380 __ |a Proza

880 |6 245-01/|1 |a 着魔 / |c委托而·功补罗维奇诸；林洪亮译.

Numer powtarzalnego pola

Przykład 13. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma

Tytuł w alfabecie niełacińskim



245 10 |6 880-01 |a Zhaomo = |b Opętani / |c Weituo'erde Gongbuluoweiqi
zhu ; Lin Hongliang yi.
380 __ |a Książki
380 __ |a Proza

880 |6 245-01/|1 |a 着魔 / |c委托而·功补罗维奇诸；林洪亮译.

Numer powtarzalnego pola

Przykład 13. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma

Tytuł w alfabecie niełacińskim

Oznaczenie odpowiedzialności w 
alfabecie niełacińskim



245 10 |6 880-01 |a Zhaomo = |b Opętani / |c Weituo'erde Gongbuluoweiqi
zhu ; Lin Hongliang yi.
380 __ |a Książki
380 __ |a Proza

880 |6 245-01/|1 |a 着魔 / |c委托而·功补罗维奇诸；林洪亮译.

Numer powtarzalnego pola

Przykład 13. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma

Tytuł w alfabecie niełacińskim

Oznaczenie odpowiedzialności w 
alfabecie niełacińskim

Analogiczny zapis 880 w polu 245



245 10 Wczoraj i inne wiersze / |c Łucja Gliksman ; w oryginale i przekładzie na 
hebrajski Irit Amiel i Szoszany Raczyńskiej ; słowo o autorze Ryszard Löw (Loew), 
Krystyna Bernard.
246 15 |6 880-01 |a Eʾtmŵl : |b w-šiyriym aʾhariym

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

880 15 |6 246-01/(2/r |a אתמול |:b ושירים אחרים

Numer powtarzalnego pola

Przykład 14. Tytuł w alfabecie niełacińskim



245 10 Wczoraj i inne wiersze / |c Łucja Gliksman ; w oryginale i przekładzie na 
hebrajski Irit Amiel i Szoszany Raczyńskiej ; słowo o autorze Ryszard Löw (Loew), 
Krystyna Bernard.
246 15 |6 880-01 |a Eʾtmŵl : |b w-šiyriym aʾhariym

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

880 15 |6 246-01/(2/r |a אתמול |:b ושירים אחרים

Numer powtarzalnego pola

Przykład 14. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania



245 10 Wczoraj i inne wiersze / |c Łucja Gliksman ; w oryginale i przekładzie na 
hebrajski Irit Amiel i Szoszany Raczyńskiej ; słowo o autorze Ryszard Löw (Loew), 
Krystyna Bernard.
246 15 |6 880-01 |a Eʾtmŵl : |b w-šiyriym aʾhariym

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

880 15 |6 246-01/(2/r |a אתמול |:b ושירים אחרים

Numer powtarzalnego pola

Przykład 14. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma



245 10 Wczoraj i inne wiersze / |c Łucja Gliksman ; w oryginale i przekładzie na 
hebrajski Irit Amiel i Szoszany Raczyńskiej ; słowo o autorze Ryszard Löw (Loew), 
Krystyna Bernard.
246 15 |6 880-01 |a Eʾtmŵl : |b w-šiyriym aʾhariym

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

880 15 |6 246-01/(2/r |a אתמול |:b ושירים אחרים

Numer powtarzalnego pola

Przykład 14. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma

Kod kierunku pisma: od prawej 
do lewej 



245 10 Wczoraj i inne wiersze / |c Łucja Gliksman ; w oryginale i przekładzie na 
hebrajski Irit Amiel i Szoszany Raczyńskiej ; słowo o autorze Ryszard Löw (Loew), 
Krystyna Bernard.
246 15 |6 880-01 |a Eʾtmŵl : |b w-šiyriym aʾhariym

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

880 15 |6 246-01/(2/r |a אתמול |:b ושירים אחרים

Numer powtarzalnego pola

Przykład 14. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma

Kod kierunku pisma: od prawej 
do lewej 

Tytuł w alfabecie niełacińskim



245 10 Wczoraj i inne wiersze / |c Łucja Gliksman ; w oryginale i przekładzie na 
hebrajski Irit Amiel i Szoszany Raczyńskiej ; słowo o autorze Ryszard Löw (Loew), 
Krystyna Bernard.
246 15 |6 880-01 |a Eʾtmŵl : |b w-šiyriym aʾhariym

380 __ |a Książki
380 __ |a Poezja

880 15 |6 246-01/(2/r |a אתמול |:b ושירים אחרים

Numer powtarzalnego pola

Przykład 14. Tytuł w alfabecie niełacińskim

Numer przyporządkowania

Kod pisma

Kod kierunku pisma: od prawej 
do lewej 

Tytuł w alfabecie niełacińskim

Analogiczny zapis 880 w polu 246
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