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Strefa wydania 
obejmuje:

1. oznaczenie wydania

2. oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania

3. dodatkowe oznaczenie wydania

4. oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dodatkowego oznaczenia wydania

Strefa wydania



3Strefa wydania – źródła danych

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



4Strefa wydania – język i system pisma

Elementy strefy wydania zapisuje się w języku i/lub systemie pisma, w którym zostały 
podane w źródle danych. W razie potrzeby poddaje się je konwersji według zasad 
szczegółowych dla danego systemu pisma.

Jeżeli oznaczenie wydania jest wyrażone w więcej niż jednym języku i/lub systemie 
pisma, podaje się wyłącznie formę w języku tytułu właściwego. Jeżeli nie można 
zastosować tego kryterium, podaje się formę występującą jako pierwszą. Form w innych 
językach nie przejmuje się do opisu.
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Do opisu przejmuje się brzmienie z książki



6Język i system pisma

046 __ $$k 1939 $$l 1948
250 __ $$a 1st Edition.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ $$a 2001-
610 27 $$a Selbstschutz $$2 DBN
648 _7 $$a 1901-2000 $$2 DBN
648 _7 $$a 1939-1945 $$2 DBN
648 _7 $$a 1945-1989 $$2 DBN
650 _7 $$a II wojna światowa (1939-1945) $$2 DBN
650 _7 $$a Intelligenzaktion (1939-1940) $$2 DBN
650 _7 $$a Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) $$2 DBN
650 _7 $$a Przestępstwo wojenne $$2 DBN
650 _7 $$a Trzecia Rzesza (1933-1945) $$2 DBN
651 _7 $$a Gdańsk-Prusy Zachodnie (1939-1945) $$2 DBN
651 _7 $$a Województwo pomorskie (1919-1939) $$2 DBN
655 _7 $$a Opracowanie $$2 DBN
658 __ $$a Historia

The Pomeranian Crime 1939 / [text: Dr Tomasz Ceran ; cooperation: Dr Izabela Mazanowska, 
Dr Monika Tomkiewicz ; review: Dr Marcin Przegiętka] ; Institute of National Remembrance -
Commission for the Prosecution of Crimes Against the Polish Nation.



7Strefa wydania – sposób opisu oznaczenia wydania

Oznaczenie wydania przejmuje się do opisu w formie występującej w źródle 
danych.

Liczebniki zapisane słownie, cyframi rzymskimi i arabskimi przejmuje się bez zmian, 
podobnie jak oznaczenie wyrażone innymi znakami. W liczebnikach porządkowych nie 
uzupełnia się brakującej kropki. Jeżeli jakiegoś symbolu nie można przejąć do opisu ze 
względów technicznych, zastępuje się go odpowiednim wyrazem lub wyrażeniem 
ujętym w nawias kwadratowy i podaje się wyjaśnienie w strefie uwag.
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W opisie uwzględnia się oznaczenie pierwszego 
wydania, jeżeli informacja została podana w książce.



9

046 __ $$k 1971 $$l 2019
250 __ $$a Wydanie pierwsze.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Poezja
388 1_ $$a 1901-2000 
388 1_ $$a 1945-1989
388 1_ $$a 1989-2000
388 1_ $$a 2001-
655 _7 $$a Wiersze $$2 DBN

Wybieram miłość : refleksje poetyckie / Tomasz Agaton Czarnawski ; [ilustracje: Iga 
Czarnawska-Iliev (sucha igła, 1999)]. 
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W opisie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe 
informacje o wydaniu, mogące stanowić istotny 
element informacji wydawniczej.
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046 __ $$k 2019
250 __ $$a Pierwsze wydanie, 2019.
380 __ $$a Publikacje dydaktyczne
385 __ $$m Poziom nauczania $$a Szkoły średnie
385 __ $$m Poziom nauczania $$a A1 (poziom biegłości językowej)
388 1_ $$a 2001-
650 _7 $$a Język niemiecki (przedmiot szkolny) $$2 DBN
655 _7 $$a Ćwiczenia i zadania $$2 DBN
658 __ $$a Edukacja i pedagogika
658 __ $$a Językoznawstwo

Perfekt 2 : język niemiecki dla liceów i techników : zeszyt ćwiczeń / Piotr Dudek, Danuta Kin, 
Monika Ostrowska-Polak.
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W polu wydania należy umieścić 
uwagi wskazujące na różnice między 
kolejnymi wydaniami.



13

046 __ $$k 2019
250 __ $$a Wydanie drugie, poprawione.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje religijne
388 1_ $$a 2001-
650 _7 $$a Duchowość katolicka $$2 DBN
655 _7 $$a Analiza i interpretacja $$2 DBN
655 _7 $$a Materiały formacyjne $$2 DBN
655 _7 $$a Rozważania i rozmyślania religijne $$2 DBN
658 _7 $$a Religia i duchowość

Wypłyń na głębię ze św. Wincentym Pallottim / Anna Maria Kolberg OV.



14Strefa wydania – najpełniejsze źródło danych

Jeżeli informacje zawarte w kolejnych źródłach danych różnią się dokładnością, należy
spośród nich wybrać to źródło, które najpełniej charakteryzuje opisywaną edycję od
strony wydawniczej. Oznaczenia z pozostałych źródeł danych pomija się. W strefie uwag
nie podaje się informacji o źródle oznaczenia wydania przejętego z opisywanej
publikacji.
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046 __ $$k 2016
250 __ $$a Wydanie VIII zmienione, (dodruk).
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Poradniki i przewodniki
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Na okładce podtytuł: najlepszy poradnik dla przyszłych matek i ojców oraz: Wydanie 
uaktualnione o najnowsze wyniki badań. Nazwa pierwszego autora wyróżniona typograficznie.
650 _7 $$a Ciąża $$2 DBN
650 _7 $$a Połóg $$2 DBN
650 _7 $$a Poród $$2 DBN
655 _7 $$a Poradnik $$2 DBN
658 __ $$a Medycyna i zdrowie

W oczekiwaniu na dziecko / Heidi Murkoff z Sharon Mazel ; przełożyła Magdalena 
Hermanowska.

W uzasadnionych przypadkach w strefie
uwag można podać oznaczenie wydania
o charakterze reklamowym, odmienne
od oznaczenia przejętego do strefy
wydania, zawierające informacje
dotyczące treści opisywanego wydania.
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046 __ $$k 2019
250 __ $$a Wydanie trzecie zmienione i uzupełnione.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje informacyjne
388 1_ $$a 2001-
630 07 $$a Star Wars (film) $$2 DBN
648 _7 $$a 2001- $$2 DBN
650 _7 $$a Film amerykański $$2 DBN
650 _7 $$a Gwiezdne Wojny (świat fikcyjny) $$2 DBN
650 _7 $$a Postacie fikcyjne $$2 DBN
651 _7 $$a Stany Zjednoczone (USA) $$2 DBN
655 _7 $$a Słownik ilustrowany $$2 DBN
658 __ $$a Kultura i sztuka

Star Wars : encyklopedia postaci uzupełniona i poszerzona / Simon Beecroft, Elizabeth 
Dowsett i Pablo Hidalgo ; [tłumaczenie: Anna Hikiert].

Z punktu widzenia zapewnienia
najpełniejszej informacji o edycji
opisywanego dzieła można pominąć
element, którego umieszczenie
wskazuje bardziej na reklamowy
charakter.



19Strefa wydania – znaki umowne stosowane strefie wydania

(, ) przecinek,
odstęp

( / ) odstęp, prawy ukośnik,
odstęp

( ; ) odstęp, średnik, odstęp
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045 2_ $$b d0966 $$b d1983
046 __ $$k 1985 $$o 1940 $$p 1983
250 __ $$a Wydanie trzecie, wydanie krajowe pierwsze.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Literatura faktu, eseje, publicystyka
386 __ $$m Przynależność kulturowa $$a Literatura polska
388 1_ $$a 1901-2000
388 1_ $$a 1939-1945
388 1_ $$a 1945-1989
388 2_ $$a 1901-2000
388 2_ $$a 1945-1989
650 _7 $$a Literatura $$2 DBN
650 _7 $$a Literatura polska $$2 DBN
650 _7 $$a Świadomość narodowa $$2 DBN
651 _7 $$a Polska $$2 DBN
655 _7 $$a Esej $$2 DBN
658 __ $$a Historia
658 __ $$a Literaturoznawstwo

Szukanie równowagi : szkice literackie i publicystyczne / Tymon Terlecki ; opracowanie i 
komentarz Michał Stefański.

(, ) przecinek, odstęp

-poprzedza dodatkowe oznaczenie wydania
-poprzedza każdą kolejną nazwę w obrębie jednego
oznaczenia odpowiedzialności dotyczącego wydania
-poprzedza każdą kolejną nazwę w obrębie jednego
oznaczenia odpowiedzialności dotyczącego
dodatkowego oznaczenia wydania
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Dodatkowe oznaczenie wydania obejmuje:

- oznaczenie dodruku, rzutu, odrębnego nakładu w obrębie danego wydania
- następne oznaczenie wydania podane po pierwszym oznaczeniu wydania
- wysokość nakładu (wydania, dodruku itd.), jeżeli jest podana na stronie
tytułowej lub okładce lub jest ściśle powiązana z oznaczeniem wydania.

Jeżeli w źródle danych występuje więcej niż jedno oznaczenie wydania, zapisuje
się je w kolejności wskazanej przez wyróżnienie typograficznie, a gdy takiego
wyróżnienia brak, w kolejności przejętej ze źródła. Oznaczenie wydania podane
po pierwszym oznaczeniu wydania zapisuje się po przecinku z następującym po
nim odstępem (, ).
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045 0_ $$b d2019
046 __ $$k 2020
250 __ $$a Wydanie 16, stan prawny na 3 września 2019 r.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje fachowe
380 __ $$a Publikacje naukowe
388 1_ $$a 2001-
648 _7 $$a 2001-
650 _7 $$a Prawo spółek handlowych $$2 DBN
651 _7 $$a Polska $$2 DBN
655 _7 $$a Komentarz do ustawy $$2 DBN
658 __ $$a Prawo i wymiar sprawiedliwości $$2 DBN

Kodeks spółek handlowych. $$n T. 1, $$p Komentarz do art. 1-300 / Andrzej Kidyba.
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Przy podawaniu najpełniejszej informacji
wydania należy odróżnić informacje
istotne z punktu widzenia wydawniczego
od informacji handlowej.
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( / ) odstęp, prawy ukośnik, odstęp
poprzedza pierwsze oznaczenie odpowiedzialności
dotyczące wydania
( ; ) odstęp, średnik, odstęp
poprzedza kolejne oznaczenia odpowiedzialności
(oznaczenia odpowiedzialności różnego rodzaju).
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046 __ $$k 2019
250 __ $$a II wydanie polskie / $$b redakcja naukowa dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz ; tłumaczenie 
z  języka angielskiego lek. med. Aleksander Antoniewicz.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje fachowe
385 __ $$a Lekarze
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Wydanie 4. odnosi się do oryginału. Na książce także ISBN oryginału.
650 _2 $$a Urodynamika
650 _2 $$a Zaburzenia oddawania moczu $$x diagnostyka.
650 _2 $$a Diagnostyka urologiczna.
650 _7 $$a Choroby układu moczowego $$2 DBN
650 _7 $$a Układ moczowy $$2 DBN
650 _7 $$a Urodynamika $$2 DBN
655 _7 $$a Poradnik $$2 DBN
658 __ $$a Medycyna i zdrowie

Urodynamika : to proste / Christopher R. Chapple, Christopher J. Hillary, Anand Patel, Scott A. 
MacDiarmid ; przedmowa Alan J. Wein.

( / ) odstęp, prawy ukośnik, odstęp
poprzedza pierwsze oznaczenie odpowiedzialności
dotyczące wydania
( ; ) odstęp, średnik, odstęp
poprzedza kolejne oznaczenia odpowiedzialności
(oznaczenia odpowiedzialności różnego rodzaju).



28

Dodatkowe oznaczenia wydania przejmuje się w
formie występującej w źródle danych.

Dodatkowe oznaczenia wydania poprzedza się
przecinkiem i odstępem (, ).
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046 __ $$k 1980
250 __ $$a Wydanie III, (kieszonkowe - I).
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Proza
386 __ $$m Przynależność kulturowa $$a Literatura południowoafrykańska
388 1_ $$a 2001-
600 37 $$a Ballantyne $$c (rodzina fikcyjna) $$2 DBN
648 _7 $$a 1801-1900 $$2 DBN
650 _7 $$a Poszukiwania zaginionych $$2 DBN
651 _7 $$a Zimbabwe $$2 DBN
655 _7 $$a Powieść historyczna $$2 DBN
655 _7 $$a Saga rodzinna $$2 DBN

Lot sokoła / Wilbur Smith ; z angielskiego przełożył Marcin Wawrzyńczak.

Dodatkowe oznaczenia wydania przejmuje się w
formie występującej w źródle danych.

Dodatkowe oznaczenia wydania poprzedza się
przecinkiem i odstępem (, ).
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Uwagę o szczególnych okolicznościach 
towarzyszących wydaniu, o ile została 
umieszczona wraz z informacją o wydaniu 
należy przenieść do opisu bibliograficznego w 
brzmieniu z opisywanego dokumentu.
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046 __ $$k 2018
250 __ $$a Wydanie II poprawione i uzupełnione z okazji 12. edycji Złotego Kręgu.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje popularnonaukowe
388 1_ $$a 2001-
610 27 $$ a Gloria Optimis $$2 DBN
650 _7 $$ a Ordery i odznaczenia $$2 DBN
650 _7 $$ a Sportowcy $$2 DBN
651 _7 $$ a Polska $$2 DBN
655 _7 $$ a Biogram $$2 DBN
658 __ $$ a Historia
658 __ $$ a Kultura fizyczna i sport

Gloria Optimis : złoty krąg wybitnych osobowości sportu polskiego / Towarzystwo 
Olimpijczyków Polskich.

szczególne okoliczności towarzyszące 
wydaniu muszą być przejęte w formie 
występującej na dokumencie. 



32Strefa wydania – strefa uwag

W strefie uwag podaje się następujące informacje dotyczące oznaczenia wydania:

- informacje o zmianach zaistniałych w tytule lub w oznaczeniu odpowiedzialności względem 
poprzedniego wydania
- informacje dotyczące historii powstania danego wydania i podstawy edycji
- oznaczenie wydania, które nie odnosi się do opisywanej książki, ale do wydania oryginalnego
- prawidłowe oznaczenie wydania, jeżeli w strefie oznaczenia wydania podano błędne 
oznaczenie przejęte z opisywanej książki
- informacje o oznaczeniu wydania ustalonym na podstawie źródeł spoza książki
- oznaczenia wydania prac współwydanych bez wspólnego tytułu, gdy każda z nich ma własne 
oznaczenie wydania
- inne informacje związane z danym wydaniem.
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oznaczenie wydania, które nie 
odnosi się do opisywanej książki, 
ale do wydania oryginalnego
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046 __ $$k 2019
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje dydaktyczne
380 __ $$a Publikacje naukowe
385 __ $$m Poziom nauczania $$a Szkoły wyższe
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Wydanie 5. odnosi się do oryginału.
650 _7 $$a Bioinformatyka $$2 DBN
655 _7 $$a Podręcznik $$2 DBN
658 __ $$a Biologia
658 __ $$a Informatyka i technologie informacyjne

Wprowadzenie do bioinformatyki / Arthur Lesk ; [tłumaczenie Agnieszka Błaszczak, Grzegorz 
Frelik].
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Mimo wyraźnego podkreślenia (na 
okładce i stronie tytułowej) 
informacji o czwartym wydaniu 
publikacji, została ona potraktowana 
jako część oryginalnego tytułu.
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046 __ $$k 2019
250 __ $$a II wydanie polskie / $$b redakcja naukowa dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz ; tłumaczenie 
z  języka angielskiego lek. med. Aleksander Antoniewicz.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje fachowe
385 __ $$a Lekarze
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Wydanie 4. odnosi się do oryginału. Na książce także ISBN oryginału.
650 _2 $$a Urodynamika
650 _2 $$a Zaburzenia oddawania moczu $$x diagnostyka.
650 _2 $$a Diagnostyka urologiczna.
650 _7 $$a Choroby układu moczowego $$2 DBN
650 _7 $$a Układ moczowy $$2 DBN
650 _7 $$a Urodynamika $$2 DBN
655 _7 $$a Poradnik $$2 DBN
658 __ $$a Medycyna i zdrowie

Urodynamika : to proste / Christopher R. Chapple, Christopher J. Hillary, Anand Patel, Scott A. 
MacDiarmid ; przedmowa Alan J. Wein.

W uzasadnionych przypadkach (np. gdy na dokumencie
brak uwagi o wydaniu w mianowniku) dopuszcza się
przejęcie z książki uwagi w formie nieznacznie
zmienionej.
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046 __ $$k 2019
250 __ $$a II wydanie polskie / $$b redakcja naukowa dr hab. n. med. Artur A. Antoniewicz ; tłumaczenie 
z  języka angielskiego lek. med. Aleksander Antoniewicz.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje fachowe
385 __ $$a Lekarze
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Wydanie 4. odnosi się do oryginału. Na książce także ISBN oryginału.
650 _2 $$a Urodynamika
650 _2 $$a Zaburzenia oddawania moczu $$x diagnostyka.
650 _2 $$a Diagnostyka urologiczna.
650 _7 $$a Choroby układu moczowego $$2 DBN
650 _7 $$a Układ moczowy $$2 DBN
650 _7 $$a Urodynamika $$2 DBN
655 _7 $$a Poradnik $$2 DBN
658 __ $$a Medycyna i zdrowie

Urodynamika : to proste / Christopher R. Chapple, Christopher J. Hillary, Anand Patel, Scott A. 
MacDiarmid ; przedmowa Alan J. Wein.

Mimo informacji na stronie tytułowej o wydaniu
czwartym, została ona przeniesiona do strefy uwag.
Informacja ze strony redakcyjnej o 2. wydaniu polskim
została umieszona w strefie wydania w mianowniku.




