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2Strefa adresu wydawniczego

Strefa adresu wydawniczego 
obejmuje:

1. miejsce wydania, produkcji i/lub dystrybucji

2. nazwę wydawcy, producenta i/lub dystrybutora

3. datę wydania, produkcji i/lub dystrybucji

4. miejsce druku lub wytworzenia

5. nazwę drukarni lub wytwórcy

6. Datę druku lub wytworzenia



3Strefa adresu wydawniczego – źródła danych

Podstawowym źródłem danych dla strefy adresu wydawniczego (strefy 
publikacji, produkcji, dystrybucji itp.) jest cała publikacja z zachowaniem 
następującej kolejności źródeł:

1. strona tytułowa lub jej substytut

2. strona redakcyjna

3. metryka książki

4. okładka

5. inna część książki



4Strefa adresu wydawniczego – kolejność elementów

Elementy strefy adresu wydawniczego (strefy publikacji, produkcji, 
dystrybucji itp.) podaje się w następującej kolejności:

1. miejsce wydania, produkcji i/lub dystrybucji

2. nazwa wydawcy, producenta i/lub dystrybutora

3. data wydania, produkcji i/lub dystrybucji

4. miejsce druku lub wytworzenia

5. nazwa drukarni lub wytwórcy

6. data druku lub wytworzenia



5Strefa adresu wydawniczego – schematy układu elementów

Przykładowe schematy układu elementów:

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania
Miejsce wydania ; miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania
Miejsce wydania : nazwa wydawcy : nazwa wydawcy, data wydania
Miejsce wydania : nazwa wydawcy ; miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania
Miejsce dystrybucji : nazwa dystrybutora, data wydania
Miejsce wydania : nazwa dystrybutora, data wydania
Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data dystrybucji
Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania (miejsce druku : nazwa drukarni, data druku)
Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania (miejsce druku : nazwa drukarni)
Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania (data druku)
Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data druku



6Strefa adresu wydawniczego

Miejsce wydania, nazwa wydawcy oraz data wydania są elementami 
obowiązkowymi opisu bibliograficznego. Miejsce druku, nazwę drukarni oraz 
datę druku podaje się w opisach książek wydawanych do 1945 roku, o ile 
informacje te występują w książce. Informacje związane z drukiem podaje się 
dla książek wydanych po 1945 roku jedynie w celu identyfikacji, np. gdy w 
książce brak informacji o miejscu wydania i wydawcy.



7Strefa adresu wydawniczego

Jeżeli poszczególne elementy tej strefy występują w różnych źródłach 
informacji, w adresie wydawniczym należy połączyć informacje z różnych 
źródeł. Ponieważ najważniejszym źródłem jest strona tytułowa lub jej 
substytut, dane przejęte ze strony tytułowej lub jej substytutu należy podawać 
w pierwszej kolejności.
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Jeżeli na stronie tytułowej, w miejscu zwyczajowo zarezerwowanym dla 
adresu wydawniczego zamiast informacji dotyczących publikacji książki 
umieszczono informacje dotyczące imprezy czy wydarzenia związanego z jej 
powstaniem (np. miejsce i czas konferencji w przypadku publikowania 
materiałów konferencyjnych), a w innych źródłach danych, np. na stronie 
redakcyjnej zawarto informacje dotyczące procesu publikacji, dane z adresu 
wydawniczego traktuje się jako dodatek do tytułu, natomiast w strefie 
adresu wydawniczego podaje się faktyczne dane dotyczące publikacji książki.
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046 __ $$k 2019
260 __ $$a [Wrocław] : $$b [Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej], $$c [2019].
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje naukowe
500 __ $$a Miejsce wydania i nazwa wydawcy na podstawie serwisu e-ISBN. Rok wydania na podstawie daty 
wpływu egzemplarza obowiązkowego.
650 _7 $$a Bezpieczeństwo $$DBN
650 _7 $$a Rażenie prądem elektrycznym $$2 DBN
650 _7 $$a Sieć elektryczna $$2 DBN
650 _7 $$a Zabezpieczenia elektryczne $$2 DBN
655 _7 $$a Materiały konferencyjne $$2 DBN
655 _7 $$a Praca zbiorowa $$2 DBN
658 __ $$a Inżynieria i technika

Bezpieczeństwo elektryczne : XXII konferencja naukowo-techniczna : XII Szkoła Ochrony 
Przeciwporażeniowej : ELSAF 2019, Karpacz, 24 - 27 września 2019 / [opracowanie redakcyjne 
i komputerowe materiałów konferencyjnych dr inż. Marek Jaworski] ; Katedra 
Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.
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Jeżeli w książce brak jakiejkolwiek daty związanej z procesem wydawniczym lub 
prawami autorskimi, obowiązkowo podaje się ustaloną lub przybliżoną datę 
wydania określoną na podstawie zawartości książki lub źródeł spoza niej, np. na 
podstawie katalogu wydawniczego, bibliografii, informacji o premierze lub 
zapowiedzi książki, daty wpływu egzemplarza obowiązkowego, czasu 
aktywności wydawcy lub autora, daty cenzury lub imprimatur. Tak ustaloną 
datę wydania ujmuje się (wraz z określeniem towarzyszącym) w nawias 
kwadratowy.
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Brak daty wydania oraz wydawcy

Miejsce dystrybucji podaje się w strefie adresu 
wydawniczego (strefie publikacji, produkcji, 
dystrybucji itp.), jeżeli miejsce wydania oraz 
nazwa wydawcy są nieznane.
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046 __ $$k 2019
260 __ $$a Sochaczew : $$b Inter...Test, $$c [2019].
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Poradniki i przewodniki
500 __ $$a Rok wydania na podstawie daty wpływu egzemplarza obowiązkowego.
650 _7 $$a Drób $$2 DBN
650 _7 $$a Konkursy i festiwale kulinarne $$2 DBN
650 _7 $$a Zdrowe odżywianie $$2 DBN
651 _7 $$a Polska $$2 DBN
655 _7 $$a Poradnik $$2 DBN
655 _7 $$a Przepisy kulinarne $$2 DBN
655 _7 $$a Publikacja bogato ilustrowana $$2 DBN
658 __ $$a Kulinaria

Co powinieneś wiedzieć na temat drobiu : bitwa na drobiowe smaki.
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Dane wprowadzone do opisu na podstawie serwisu e-ISBN ujmuje się w 
nawias kwadratowy i wyjaśnia w strefie uwag.

W przypadku książek wydanych na terenie Polski obowiązkowo należy 
sprawdzić właściciela ISBN z kodem kraju 83 w bazie polskich wydawców w 
serwisie e-ISBN: https://e-isbn.pl/IsbnWeb/.
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045 2_ $$b d2014 $$b d2019
046 __ $$k 2019
260 __ $$a [Kraków] : $$b [Fundacja Obraz w pigułce], $$c 2019.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje promocyjne
500 __ $$a Miejsce wydania i nazwa wydawcy na podstawie serwisu e-ISBN, w książce podano tylko ISBN 
wydawcy.
610 27 $$a Fundacja Obraz w pigułce $$2 DBN
648 _7 $$a 2001- $$2 DBN
650 _7 $$a Aktywizacja społeczna $$2 DBN
650 _7 $$a Dziecko chore $$2 DBN
650 _7 $$a Fundacja $$2 DBN
650 _7 $$a Sztuka dziecka $$2 DBN
650 _7 $$a Szpitale dziecięce $$2 DBN
650 _7 $$a Wolontariat $$2 DBN
651 _7 $$a Kraków (woj. małopolskie) $$2 DBN
655 _7 $$a Opracowanie $$2 DBN
658 __ $$a Kultura i sztuka
658 __ $$a Medycyna i zdrowie

Obraz w pigułce : malujemy obrazy dla szpitali dziecięcych na podstawie prac małych 
pacjentów / [teksty Anna Barańska].
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Nazwę miejsca wydania przejmuje się w formie występującej w źródle 
danych. Uwzględnia się przyimki przed nazwą miejsca wydania, podobnie jak 
towarzyszące im słowa lub wyrażenia związane z nazwą miejsca wydania i 
niepowiązane składniowo z nazwą wydawcy.
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045 2_ $$b d1929 $$b d2019
046 __ $$k 2019
260 __ $$a Kraków : $$b Oficyna Wydawnicza AFM : $$b na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, $$c 
2019.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje naukowe
388 1_ $$a 2001-
600 17 $$a Jaczewski, Andrzej $$d (1929- ) $$2 DBN
648 _7 $$a 1901-2000 $$2 DBN
648 _7 $$a 2001- $$2 DBN
650 _7 $$a Harcerze $$2 DBN
650 _7 $$a Pedagodzy $$2 DBN
650 _7 $$a Pediatrzy $$2 DBN 
650 _7 $$a Pracownicy naukowi $$2 DBN 
650 _7 $$a Seksuolodzy $$2 DBN
651 _7 $$a Polska $$2 DBN
655 _7 $$a Księga pamiątkowa $$2 DBN
655 _7 $$a Pamiętniki i wspomnienia $$2 DBN
655 _7 $$a Praca zbiorowa $$2 DBN
658 __ $$a Edukacja i pedagogika
658 __ $$a Historia
658 __ $$a Nauka i badania

O harmonijny rozwój człowieka : myśl pedagogiczna Profesora Andrzeja Jaczewskiego / pod 
redakcją Janusza Wojtyczy ; [recenzenci: prof. dr hab. Józef Lipiec, dr hab. Maciej Tanaś prof. 
APS].
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Nie skraca się ani nie pomija poszczególnych 
elementów nazwy wydawcy stanowiących jej 
integralną część, nawet jeżeli jest to:

nazwa miejsca siedziby wydawcy
określenie dotyczące stanu prawnego instytucji (S.A., 
Ltd., spółka z.o.o. itp.)
wyrażenie typu: „we współpracy”, „na zlecenie”.
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045 0_ $$b d2020
046 __ $$k 2019
260 __ $$a Gdańsk : $$b ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, $$c 2019.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje informacyjne
388 1_ $$a 2001-
648 _7 $$a 2001- $$2 DBN
650 _7 $$a Klasyfikacja $$2 DBN
650 _7 $$a Podatek od towarów i usług $$2 DBN
650 _7 $$a Prawo podatkowe $$2 DBN
650 _7 $$a Towary $$2 DBN
650 _7 $$a Usługi $$2 DBN
651 _7 $$a Polska $$2 DBN
655 _7 $$a Opracowanie $$2 DBN
658 __ $$a Gospodarka, ekonomia, finanse
658 __ $$a Prawo i wymiar sprawiedliwości

CN i PKWiU ze stawkami VAT : zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) : pełny zakres 
grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%).
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W przypadku międzynarodowych korporacji wydawniczych, które w książce 
podają wszystkie swoje siedziby na świecie (np. Harlequin, Springer, Peter 
Lang itd.), przejmuje się wyłącznie nazwę miejsca wydania związanego z 
wydaniem opisywanej książki, ustalonego na podstawie informacji podanych 
najczęściej na stronie redakcyjnej (np. kod kraju w ISBN) lub w innym miejscu 
w książce. Informacje o wystąpieniu w książce innych siedzib wydawcy 
podaje się wyłącznie w strefie uwag.
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260 __ $$a Warszawa : $$b Harlequin, $$c © 2019.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Proza
386 __ $$m Przynależność kulturowa $$a Literatura irlandzka
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Na stronie tytułowej także inne siedziby wydawcy. ISSN i numeracja serii głównej: 1733-9766 ; 900.
650 _7 $$a Arystokracja $$2 DBN
650 _7 $$a Bliźnięta $$2 DBN
650 _7 $$a Ludzie bogaci $$2 DBN
650 _7 $$a Nieplanowana ciąża $$2 DBN
650 _7 $$a Oświadczyny $$2 DBN
655 _7 $$a Powieść $$2 DBN
655 _7 $$a Romans $$2 DBN

Zaproszenie na bal / Lynne Graham ; [tłumaczenie: Agnieszka Wąsowska].
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Jeżeli w źródle danych znajduje się tylko logo wydawcy (w tym sygnet 
drukarski czy wydawniczy) a zawartą w nim nazwę można odczytać, 
przejmuje się ją do opisu. Nazwę wydawcy z logo przejmuje się na zasadach 
ogólnych. Pomija się elementy, które nie są częścią nazwy wydawcy (np. 
motta, sentencje, hasła reklamowe, rok powstania firmy). Jeżeli logo zawiera 
nazwę i jej akronim, przejmuje się nazwę, pomijając akronim.

Jeżeli w jednym źródle danych występują wyrażone słownie różne formy 
nazwy tego samego wydawcy, do opisu przejmuje się formę najpełniejszą.



25

Jeżeli w kolejnych źródłach danych 
występują odmienne formy tej samej 
nazwy, do opisu przejmuję się formę ze 
źródła stojącego najwyżej w hierarchii 
źródeł danych.
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045 2_ $$b d1918 $$b d1939
046 2_ $$k 2011
260 __ $$a Warszawa : $$b 40000 Malarzy, $$c 2011.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje naukowe
388 1_ $$a 2001-
648 _7 $$a 1901-2000 $$2 DBN
648 _7 $$a 1918-1939 $$2 DBN
650 _7 $$a Architektura austriacka $$2 DBN
650 _7 $$a Architektura czeska $$2 DBN
650 _7 $$a Architektura niemiecka $$2 DBN
650 _7 $$a Architektura polska $$2 DBN
650 _7 $$a Modernizm $$2 DBN
651 _7 $$a Gdańsk (woj. pomorskie) $$2 DBN
651 _7 $$a Katowice (woj. śląskie) $$2 DBN
651 _7 $$a Pomorze $$2 DBN
651 _7 $$a Skoczów (woj. śląskie, pow. cieszyński, gm. Skoczów) $$2 DBN
651 _7 $$a Górny Śląsk $$2 DBN

Modernizm na peryferiach : architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939 / pod 
redakcją Andrzeja Szczerskiego.
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260 __ $$a Gdańsk : $$b słowo/obraz terytoria, $$c 2019.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Publikacje naukowe
388 1_ $$a 2001-
504 __ $$a Indeks.
536 __ $$a Współfinansowanie: Uniwersytet Łódzki
648 _7 $$a 1801-1900 $$2 DBN
648 _7 $$a 1901-2000 $$2 DBN
648 _7 $$a 2001- $$2 DBN
650 _7 $$a Literatura $$2 DBN
650 _7 $$a Podmiotowość $$2 DBN
650 _7 $$a Poetyka $$2 DBN
650 _7 $$a Tematy i motywy $$2 DBN
650 _7 $$a Tożsamość osobista $$2 DBN
655 _7 $$a Esej $$2 DBN
658 __ $$a Literaturoznawstwo

Materia i autokreacja : dociekania w poetyce wielościowej / Kacper Bartczak.
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Jeżeli w źródłach danych zawartych w publikacji występują nazwy różnych 
miejscowości związanych z procesem wydawniczym czy z nazwą jednego 
wydawcy, przejmuje się je do opisu, uwzględnia się przy tym dane z 
copyrightu i danych teleadresowych wydawcy. Jeżeli nazwa miejscowości 
będącej siedzibą wydawcy (lub pełniącej inną, analogiczną funkcję) różni się 
od miejsca wydania, przejmuje się ją do opisu jako kolejne miejsce wydania.
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260 __ $$a Szklarska Poręba ; $$a Jelenia Góra : $$b Wydawnictwo Ad Rem, $$c © 2018.
300 __ $$a 21, [3] strony : $$b ilustracje ; $$c 30 cm.
336 __ $$a Tekst $$b txt $$2 rdacontent
336 __ $$a Obraz $$b sti $$2 rdacontent
337 __ $$a Bez urządzenia pośredniczącego $$b n $$2 rdamedia
338 __ $$a Wolumin $$b nc $$2 rdacarrier
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Gry i zabawki
385 __ $$m Grupa wiekowa $$a Dzieci
385 __ $$m Grupa wiekowa $$a 6-8 lat
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Okładka wliczona w paginację.
651 _7 $$a Szklarska Poręba (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski, gm. Szklarska Poręba) $$2 DBN
655 _7 $$a Książka do kolorowania $$2 DBN
658 __ $$a Edukacja i pedagogika

Poznaj i pokoloruj Szklarską Porębę : kolorowanka / [rysunki Marzena Ćwik]
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Jeżeli wiadomo, że data występująca w źródle danych jest fikcyjna, błędna, 
niepełna lub wymaga wyjaśnienia, przejmuje się ją bez zmian, podając 
wyjaśnienie z poprawną datą wydania w strefie uwag.
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046 2_ $$k 1995
250 __ $$a Wydanie II poprawione (dodruk).
260 __ $$a Poznań : $$b Dom Wydawniczy Rebis, $$c 2009.
380 __ $$a Książki
380 __ $$a Poradniki i przewodniki
388 1_ $$a 1901-2000
388 1_ $$a 1989-2000
388 1_ $$a 2001-
500 __ $$a Na stronie tytułowej błędny rok wydania, prawidłowy na stronie redakcyjnej: 2019.
650 _7 $$a Relacje międzyludzkie $$2 DBN
650 _7 $$a Techniki samopomocy $$2 DBN
650 _7 $$a Toksyczne związki $$2 DBN
655 _7 $$a Poradnik $$2 DBN
658 __ $$a Rodzina, relacje międzyludzkie

Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie / Lillian
Glass ; przełożyła Beata Radomska.




