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Strefa uwag – książka, audiobook, e-book 



Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga ogólna (NP) 
 
Znaki umowne 
Uwaga kończy się kropką. 
 
Język i system pisma 
Tekst uwagi formułuje się zwięźle w języku polskim, z wyjątkiem fraz cytowanych. 
 
Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwag ogólnych przejmuje się  
z dowolnego źródła danych (zarówno z opisywanej publikacji, jak i źródeł spoza niej). 

Uwagi ogólne (P) 

W polu 500 podaje się uwagi ogólne, dla 
których nie zostało przeznaczone żadne z 
wyspecjalizowanych pól z grupy 5XX. 



Uwagi dotyczące tytułu 

Uwagi dotyczące źródła tytułu właściwego - książka  
 
Uwagę o źródle tytułu właściwego podaje się, jeżeli: 
• w książce występuje strona tytułowa, ale tytuł właściwy został przejęty z innej 

części książki 
• w książce brak tytułu właściwego i został on przejęty spoza książki lub nadany 

przez katalogującego 
 

500 __ |a Tytuł przejęty z nagłówka. 
 
500 __ |a Tytuł według BP 1901-1939 . 
510 4_ |a BP 1901-1939, |c t. 8 poz. 61699. 
 
500 __ |a Tytuł nadany przez katalogującego. 

 
 



Uwagi dotyczące tytułu 

Uwagi dotyczące źródła tytułu właściwego – audiobook 
 

• tytuł właściwy został przejęty z innego źródła niż etykieta 
• w nagraniu dźwiękowym brak tytułu właściwego i został on przejęty spoza nagrania lub nadany przez 

katalogującego 
 

500 __ |a Tytuł przejęty z etykiety dysku. 
 

Uwagi dotyczące źródła tytułu właściwego – e-book 
 

Uwagę o źródle tytułu właściwego podaje się obowiązkowo, niezależnie od tego, czy został on przejęty z 
katalogowanej publikacji elektronicznej, czy spoza niej.  
 

500 __ |a Tytuł przejęty z ekranu instalacyjnego. 
 
Dodatki do tytułu 
 

W polu 500 podaje się uwagę zawierającą dodatek do tytułu odnoszący się do tytułów prac różnego autorstwa 
współwydanych bez wspólnego tytułu. 
 

245 10 |a Za čertoj miloserdiâ /|c D. Gusarov. Živi i pomni / V. Rasputin. Znak bedy / V. Bykov. 
500 __ |a Na stronie tytułowej wspólny podtytuł: roman i povesti. 



Uwagi dotyczące tytułu 

Pozostałe uwagi dotyczące tytułu 
 
W polu 500 podaje się tytuły zaindeksowane w polu 246 z pierwszym wskaźnikiem 
o wartości 1, w których został pominięty rodzajnik. Tytuły poprzedza się 
odpowiednim wyrażeniem wprowadzającym: 
 

Tytuł oryginału: 
Tytuł równoległy:  
Tytuł grzbietowy: 
Tytuł okładkowy:  
Przekład z:  
Przekład pośredni z: 

 
 
 

Książka 
 

• odmienne tytuły książki występujące poza 
stroną tytułową 

• dodatki do tytułu spoza strony tytułowej 
• tytuły równoległe spoza strony tytułowej 
• tytuł oryginału 
• tytuł przekładu pośredniego. 



Uwagi dotyczące tytułu  
Audiobook 
 
• odmienne tytuły nagrania dźwiękowego występujące w pozostałych źródłach 
• dodatki do tytułu przejęte do strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności spoza etykiety 

lub występujące w innych źródłach 
• tytuły równoległe przejęte do strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności spoza etykiety 

lub występujące w innych źródłach 
• tytuł oryginału 
• tytuł przekładu pośredniego. 
 
E-book 
 
• odmienne tytuły publikacji elektronicznej występujące poza podstawowym źródłem 

danych 
• dodatki do tytułu spoza podstawowego źródła danych 
• tytuły równoległe spoza podstawowego źródła danych. 
 



Uwagi dotyczące oznaczenia odpowiedzialności 

• informacje o oznaczeniu odpowiedzialności ustalonym na podstawie źródeł spoza książki, 
ewentualnie ze wskazaniem źródła, na podstawie którego ustalono nazwę osoby lub ciała 
zbiorowego 
 
245 10 |a École nationale polonaise : |b compte rendu de l'année scolaire 1850 : suivi du 
programme des études = Szkoła Narodowa Polska : sprawozdanie naukowe z roku 1850 oraz 
program nauk.  
500 __ |a Autor domniemany według Estr XIX: Hipolit Klimaszewski. 
510 4_ |a Estr XIX, |c t. 2 s. 384. 
 
• sprostowania i komentarze dotyczące oznaczenia odpowiedzialności (np. błędnie przypisanego, 
fikcyjnego lub wątpliwego) lub błędnej formy nazwy osoby lub ciała zbiorowego 
 
245 10 |a Coaching inteligencji emocjonalnej / |c Stephen Neale, Lisa  
    Spencer-Arnell, Liz Wilson 
500 __ |a Na stronie tytułowej błędna nazwa autora, prawidłowa: Stephen Neal. 
 
 



Uwagi dotyczące oznaczenia odpowiedzialności 

• oznaczenia odpowiedzialności odnoszące się wyłącznie do niektórych prac 
zawartych w książce, jeżeli ich rola nie może być jednoznacznie przedstawiona w 
polu 245 

 
245 10 |a Ziemiomorze / Ursula K. Le Guin. 
500 __ |a Pierwszy utwór przełożył Stanisław Barańczak, drugi - Piotr W.   
  Cholewa, pozostałe - Paulina Braiter. 
505 0_ |a Czarnoksiężnik z Archipelagu ; Grobowce Atuanu ;  Najdalszy brzeg ;  
  Tehanu ; Inny wiatr ; Opowieści z Ziemiomorza. 



Uwagi dotyczące oznaczenia wydania 

Podaje następujące uwagi dotyczące oznaczenia wydania:  

• informację o zmianach zaistniałych w tytule lub w oznaczeniu odpowiedzialności względem 
poprzedniego wydania 
 

245 10 |a Narodziny firmy : |b praca na własny rachunek / |c Zygmunt Mietlewski, Stanisław  
  Smoleński. 
250 __ |a Wydanie trzecie zmienione. 
500 __ |a Autorzy wydania 2: Zygmunt Mietlewski, Edyta Michalczyk, Stanisław    Smoleński.  
 

• informacje dotyczące historii powstania danego wydania i podstawy edycji 
 

245 10 |a Nowy słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa / |c [Marek Starowieyski, Jan  
  Maria Szymusiak].  
500 __ |a Nowe, zaktualizowane wydanie Słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa pod 
  redakcją Marka Starowieyskiego i Jana Marii Szymusiak poszerzone o hasła ze Słownika 
  wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu autorstwa Marka Starowieyskiego. 



Uwagi dotyczące oznaczenia wydania 

• informację dotyczącą daty wydania reprodukcji, jeżeli jest ona jedynym elementem 
odróżniającym opis reprodukcji od opisu oryginału 
 

 245 10 |a Tajemniczy wróg / |c Stanisław Antoni Wotowski.  
 500 __ |a Oparto na wydaniu z 1938 r. 

 
• oznaczenie wydania, które nie odnosi się do opisywanej książki, ale do wydania 

oryginalnego 
 

  500 __ |a Wydanie 3. odnosi się do oryginału. 
 
• prawidłowego oznaczenia wydania, jeżeli w polu 250 podano błędne oznaczenie przejęte z 

opisywanej książki 
 

  500 __ |a Na książce błędne oznaczenie wydania, prawidłowe:   Wydanie 5. 



Uwagi dotyczące oznaczenia wydania 

• informacje o oznaczeniu wydania ustalonym na podstawie źródeł spoza książki ze 
wskazaniem tego źródła 
 

250 __ |a [Wydanie czwarte]. 
500 __ |a Oznaczenie wydania według Estr XIX. 
510 4_ |a Estr XIX, |c t. 4 s. 226. 

 
• oznaczenia wydania właściwe jedynie dla poszczególnych dzieł współwydanych bez 

wspólnego tytułu 
 

 500 __ |a Pierwszy utwór – wydanie II, drugi – wydanie V. 
 
• inne uznane za ważne informacje luźno związane z danym wydaniem 

 
 500 __ |a Wydano w ramach obchodów 85-lecia nadania praw miejskich dla  
   Skarżyska-Kamiennej. 
  



Uwagi dotyczące oznaczenia wydania 
 
E-book 

 
Uwaga o źródle oznaczenia wydania, jeśli jest ono inne niż źródło tytułu właściwego 
 
500 __ |a Oznaczenie wydania z etykiety na dysku. 
 
Uwaga o dacie aktualizacji/nowelizacji 
 
500 __ |a Ostatnia aktualizacja 23 września 2014. 
 
Uwaga o częstotliwości aktualizacji publikacji o dostępie zdalnym  
 
500 __ |a Aktualizacja w momencie pojawienia się istotnych zmian w prawie. 



Uwagi dotyczące adresu wydawniczego 

• uwagi dotyczące źródeł danych innych niż opisywana publikacja 
 

260 __ |a [Caracas] : |b Ministerio de Relaciones Interiores, Direccion de      
Informacion y Publicaciones, |c [ok. 1940]. 
500 __ |a Miejsce i rok wydania na podstawie katalogu online biblioteki      
narodowej Wenezueli. 
 
260 __ |a [Zawiercie : |b wydawca nieznany, |c 1930]. 
500 __ |a Rok wydania na podstawie pieczątki datownika. 
  
260 __ |a Warszawa : |b "Biesiada Literacka", |c [1892]. 
500 __ |a Rok wydania na podstawie daty cenzury. 
 
 



Uwagi dotyczące adresu wydawniczego 

 

• uwagi wyjaśniające i prostujące informacje przejęte bezpośrednio z 
opisywanej publikacji, które są błędne, fikcyjne, niepełne lub 
wymagają wyjaśnienia z innego powodu 
 

260 __ |a Toruń : |b Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa 
       "Dom Organizatora", |c 1998. 
500 __ |a Na książce błędna nazwa wydawcy, prawidłowa Towarzystwo 
       Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora". 
 
260 __ |a Warszawa : |b LexisNexis Polska, |c 2009. 
500 __ |a Na stronie tytułowej błędny rok wydania, prawidłowy na    
     stronie redakcyjnej: 2010. 
 
 



Uwagi dotyczące opisu fizycznego 

W polu 500 podaje się dodatkowe informacje dotyczące opisu fizycznego, m.in.: 
• źródło danych, na podstawie którego ustalono właściwą objętość lub inne elementy 

opisu fizycznego 
 

500 __ |a Liczba stron na podstawie BNCR online. 
 
 

• osobliwości w liczbowaniu stron, kart, łamów, błędy w paginacji itd. 
 

500 __ |a Nadbitka z: Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università 
  di Bari, n.s., 7-8, 1976-77. 
 

500 __ |a Strona 487 błędnie oznaczona jako 427. 
 

500 __ |a Okładka wliczona w paginację. 
 

• informacje o wspólnej oprawie np.: etui, teka. 
 

500 __ |a Wydane w etui w komplecie z: The last believer in words / [edited by Richard 
  Jones]. They say this / [edited by Richard Jones]. 



Uwagi dotyczące opisu fizycznego 

Audiobook 
 
W strefie uwag podaje się dodatkowe informacje o cechach fizycznych nagrania 
dźwiękowego pominiętych w strefie opisu fizycznego. 
 
500 __ |a Na płycie dwie etykiety strony A. 
 
E-book 
 
W strefie uwag podaje się dodatkowe informacje o cechach fizycznych publikacji 
elektronicznej pominiętych w strefie opisu fizycznego.  
Podaje się również dodatkowe informacje dotyczące dźwięku i koloru. 
 
500 __ |a Zestaw zawiera : magnetyczne modelki i ich ubrania, tekturowe wypychanki z 
  lalkami i ich strojami oraz książkę. 
 



Uwagi dotyczące opisu fizycznego 
Uwagi dotyczące dodatku 
 

W polu 500 podaje się informacje dotyczące dodatku, oraz opis fizyczny, o ile nie został on podany w polu 
300. 
 

300 __ |a 100 stron ; |c 20 cm + |e dodatek : 18 stron.  
500 __ |a Dodatek: Bezpieczeństwo informacji - suplement / Tadeusz Zawistowski. 
 

Audiobook 
 

W polu 500 podaje się szczegółowe informacje o dodatku, jeżeli nie podano ich w polu 300 oraz 
informacje o zawartości bookletu. 
 

500 __ |a Na kartach teksty utworów i ilustracje. 
 

500 __ |a Booklet stanowi integralną część opakowania i zawiera komentarz Marka Gantta, streszczenie 
libretta oraz libretto w języku włoskim i angielskim. 
E-book 
 

W polu 500 podaje się informacje dotyczące dodatku. 
 

500 __ |a Dodatek: Historia polskiego mianownictwa anatomicznego / Jerzy Gielecki, Jarosław   
  Wysocki. 15 stron ; 20 cm. 



Uwagi dotyczące serii i publikacji wieloczęściowej 

Uwagi dotyczące serii głównej 
 
• oznaczenie serii głównej, jeżeli pole 490 zawiera podserię o tytule wyróżniającym, 
• ISSN i numerację serii głównej, jeżeli pole 490 zawiera podserię o tytule niewyróżniającym. 
 
490 1_ |a Biblioteczka Kopernikańska ; |v nr 13 
500 __ |a Seria główna: Prace Popularnonaukowe / Towarzystwo Naukowe  
    w Toruniu ; nr 26. 
830 _0 |a Prace Popularnonaukowe - Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; |v nr 26 
830 _0 |a Biblioteczka Kopernikańska ; |v nr 13 
 
490 1_ |a Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo. Serie 8 ; |v no. 1 
500 __ |a Numeracja serii głównej: vol. 76 
830 _0 |a Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo ; |v vol. 76 
830 _0 |a Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo. |n Serie 8 ; |v no. 1 
 



Uwagi dotyczące serii i publikacji wieloczęściowej 
Odmienne tytuły serii 
(Tytuły serii przejęte z innego miejsca w książce niż tytuł właściwy serii.) 
 

490 1_ |a Monografie / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; |v vol. 117  
500 __ |a Na okładce odmienny tytuł serii: Monografie Komitetu Inżynierii  Środowiska / Polska  
  Akademia Nauk. 
 

Oznaczenie serii wyłącznie w niektórych tomach (Oznaczenie serii spoza publikacji) 
 

500 __ |a Książka w serii Don Kichot i Sancho Pansa.  
830 _0 |a Don Kichot i Sancho Pansa 
[Książka bez oznaczenia serii. Opis uzupełniono na podstawie wykazu tomów serii w kolejnym tomie.] 
 

Seria wyrażona wyłącznie graficznie 
Tytuły serii wyrażonych w książce wyłącznie graficznie podaje się w uwadze w polu 500 oraz tworzy się 
dla nich hasło dodatkowe serii w polu 830. 
 

500 __ |a Tzw. Seria z Krukiem. 
830 _0 |a Seria z Krukiem 



Uwagi dotyczące serii i publikacji wieloczęściowej 

Tzw. cykle bez tytułu 
Publikacje, które nie zostały wydane pod wspólnym tytułem lub w ramach serii, ale które 
stanowią z zamierzenia cykl, podaje się odpowiednie uwagi wyjaśniające. 
 
500 __ |a Stanowi początek cyklu. 
 
Uwagi „Stanowi początek cyklu / część 1. trylogii” podaje się także w przypadku, gdy pierwsza 
część książki wieloczęściowej ma tytuł identyczny jak tytuł całości książki wieloczęściowej. 
 
ISSN, dodatki i numery specjalne czasopism 
W książkach stanowiących dodatek do czasopisma lub jego wydanie specjalne podaje się 
wyłącznie ogólną uwagę wyjaśniającą zawierającą tytuł czasopisma, oraz - jeżeli występuje w 
książce - ISSN czasopisma. 
 
500 __ |a Wydanie specjalne czasopisma: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, nr 1/2018. 
 
 



Uwagi dotyczące serii i publikacji wieloczęściowej 

Jeżeli w książce występuje ISSN, ale brak jakiegokolwiek tytułu serii oraz książka nie 
stanowi dodatku do czasopisma ani jego wydania specjalnego, podaje się uwagę 
wyjaśniającą.  
  
500 __ |a W książce ISSN 0239-6661 bez tytułu serii. 
 
Jeżeli w książce występuje tytuł serii oraz ISSN innej serii lub czasopisma, podaje się 
uwagę wyjaśniającą w polu 500. 
 
500 __ |a ISSN 0239-6025 odnosi się do poprzedniego tytułu serii: Prace        
  Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 
 



Uwagi dotyczące serii i publikacji wieloczęściowej 

Sprostowania i wyjaśnienia 
Podaje się wyjaśnienia i sprostowania dotyczące tytułu i błędnej numeracji serii 
lub książki wieloczęściowej występującej w książce. 
 
500 __ |a Na stronie tytułowej błędny tytuł serii, prawidłowy: Studia i Źródła  
  Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie. 
 
490 1_ |a Biblioteka "Tematu" ;|v nr 58  
500 __ |a Prawidłowa numeracja: nr 60. 
830 _0 |a Biblioteka "Tematu" ;|v nr 60 
 



Uwagi dotyczące identyfikatora i sposobu uzyskania publikacji 

W polu 500 podaje się informacje dotyczące ISBN ustalonego na podstawie 
źródeł spoza książki  
• odpowiedniej zagranicznej bibliografii narodowej 
• katalogu biblioteki centralnej 
• serwisu e-ISBN 

 
500 __ |a ISBN na podstawie BNCR online. 
 
500 __ |a ISBN na podstawie serwisu e-ISBN. 
 
 



Uwagi dotyczące identyfikatora i sposobu uzyskania publikacji 

 

Audiobook 
 
Podaje się również informacje dotyczące wymagających wyjaśnienia numerów 
wydawniczych nagrania dźwiękowego, np. błędnego numeru wydawniczego, różnic w 
numeracji występujących w poszczególnych źródłach. 
 
500 __ |a Na grzbiecie opakowania błędny numer wydawniczy ZOHAR 060-2. 
 
E-book 
 
Oprócz powyższego, w polu 500 podaje się informacje dotyczące ISSN ustalonego na 
podstawie bazy ISSN. 
 
500 __ |a ISSN na podstawie bazy ISSN. 



Uwaga o technicznych cechach nagrania dźwiękowego - audiobook 

W polu 500 podaje się informacje o technicznych cechach nagrania 
dźwiękowego, których nie uwzględniono w opisie fizycznym. Informacje podaje 
się na podstawie: 
 

• opisowych danych zawartych w dowolnym miejscu publikacji 
• ścieżki dźwiękowej 
• widocznych cech nośnika dźwięku 

 
Kolejne informacje poprzedza się przecinkiem i odstępem. 

 
500 __ |a Nagranie w formacie mp3. 

 
500 __ |a Nagranie akustyczne. 



Uwaga o podstawie reedycji - audiobook 

W opisie audiobooków w polu 500 podaje się uwagę o podstawie reedycji. 
 

Zasady stosowania 
 

Uwagę o wersji oryginalnej podaje się w przypadku, gdy podstawę opisu stanowi reedycja. 
 

Uwagę podaje się w miarę możliwości w sformalizowanej wersji z podziałem na strefy opisu 
bibliograficznego lub w formie swobodnego zapisu. 
 

Opis oryginału poprzedza się wyrażeniem wprowadzającym w języku polskim „reedycja” lub 
używa się tego wyrażenia w treści uwagi. 
 
 

500 __ |a Reedycja pakietu wydanego w 2009 r. 
 

500 __ |a Reedycja nagrania wydanego w 2008 r. 



Uwagi dotyczące rodzaju i wielkości pliku – e-book 

W polu 500 podaje się dodatkowe informacje dotyczące rodzaju i wielkości pliku, 
które nie zostały podane w polu 256 [Oznaczenie rodzaju i wielkości publikacji 
elektronicznej]. 
 
256 __ |a Dane. 
500 __ |a Płyta zawiera pliki graficzne oraz pliki instalacyjne programu       
  CD Retrieve. 
 
256 __ |a Dane i program 
500 __ |a Płyta zawiera plik tekstowy oraz pliki instalacyjne programu       
  Adobe Acrobat Reader 5.0. 



Uwaga o pracach współwydanych (P) Struktura pola 
 
Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga o pracach współwydanych (NP) 
 

Znaki umowne 
Bezpośrednio za wyrażeniem wprowadzającym stawia się dwukropek i odstęp, po których podaje 
się tytuł pracy współwydanej.  
Tytuły prac tego samego autorstwa rozdziela się średnikiem z odstępem po obu stronach znaku. 
Prace różnego autorstwa rozdziela się kropką i odstępem po znaku. 
W razie potrzeby podania innych informacji związanych z pracą współwydaną (np. oznaczenia 
odpowiedzialności) używa się znaków umownych stosowanych w poszczególnych strefach opisu 
zgodnie z ISBD. 
Uwaga kończy się kropką. 

W polu 501 podaje się uwagę o pracach 
współwydanych bez wspólnego tytułu  
i wspólnej strony tytułowej. 



Uwaga o pracach współwydanych (P) 

Język i system pisma 
 
Wyrażenie wprowadzające podaje się w języku polskim. Pozostałe elementy opisu tego 
pola podaje się w języku, w jakim występują w źródle danych, w razie potrzeby poddaje 
się je konwersji według zasad szczegółowych. 
 
Źródła danych 
 
Informacje służące do sformułowania uwagi o pracach współwydanych przejmuje się 
wyłącznie z opisywanej publikacji. 
 
Zasady stosowania 
 
W uwadze podaje się informacje dotyczące prac współwydanych, których indywidualne 
tytuły nie zostały podane w polach 245 i 505. 
 



Uwaga o pracach współwydanych (P) 
 
Zasady stosowania 
 
W uwadze podaje się informacje dotyczące prac współwydanych, których indywidualne tytuły 
nie zostały podane w polach 245 i 505. 
 
Uwagę rozpoczyna się od odpowiedniego wyrażenia wprowadzającego: 

• Współwydane z: 
• Współwydane z wersją …: 
(należy podać odpowiedni język równoległej wersji tekstu, np. „współwydane z wersją 
angielską”) 
• Współwydane w kierunku przeciwnym z: 
(do stosowania w przypadku książek oprawnych w kierunku przeciwstawnym) 
• Współwydane w kierunku przeciwnym z wersją ... : 

 
Wyrażenie wprowadzające można w razie potrzeby uzupełnić innymi zwięzłymi określeniami 
odpowiednio opisującymi daną publikację. 
 



Uwaga o pracach współwydanych (P) 

Obowiązkowo podaje się tytuł pracy współwydanej. W razie potrzeby można podać także inne dane 
bibliograficzne, takie jak: oznaczenie odpowiedzialności, oznaczenie wydania, adres wydawniczy  
i objętość, jeżeli są one odmienne od danych bibliograficznych opisywanej publikacji jako całości.  
 

Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
 

Punkty dostępu do tytułów prac współwydanych tworzy się w polach 700 ze wskaźnikami 12 lub 02 
(w przypadku prac autorskich) lub w polach 740 (w przypadku prac bezautorskich) z pominięciem 
rodzajników oraz dodatków do tytułu. 
 

Przykłady 
 

501 __ |a Współwydane z: Haiku o lalkach. 
 
501 __ |a Współwydane w kierunku przeciwnym z: Debajo del agua / Aleksandra Mizielińska y  
  Daniel Mizieliński ; traducción Katarzyna Mołoniewicz y Abel Murcia. 
 
501 __ |a Współwydane w kierunku przeciwnym z wersją w języku afroazjatyckim: Marin Totobia  
  yè ya rà kisa kon yigbɛru : kananu. 



Uwaga o pracy dyplomowej i dysertacji (P) Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga o pracy dyplomowej i dysertacji (NP) 
 

Znaki umowne 
Uwaga kończy się kropką. 
 

Język i system pisma 
Rodzaj pracy dyplomowej podaje się w języku polskim, jeżeli to możliwe. Nazwy polskich instytucji 
podaje się w języku polskim, pozostałe nazwy podaje się w języku, w jakim występują w książce, w razie 
potrzeby poddając ją konwersji według zasad szczegółowych. 
 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o pracy dyplomowej i dysertacji przejmuje się wyłącznie  
z opisywanej publikacji. 

W polu 502 podaje się uwagę dotyczącą 
pełnego tekstu pracy dyplomowej lub 
dysertacji, zawartego w opisywanej 
publikacji. 



Uwaga o pracy dyplomowej i dysertacji (P) 

Zasady stosowania 
 

Uwagę o pracy dyplomowej i dysertacji w polu 502 podaje się, jeżeli opisywana książka zawiera tekst 
całej pracy lub dysertacji.  
 

Uwaga o pracy dyplomowej i dysertacji obejmuje informacje o: 
• rodzaju pracy lub dysertacji,  
• instytucji, w której praca została złożona (z pominięciem instytucji podrzędnych - wydziałów, 
instytutów, zakładów, itp.), 
• roku obrony dyplomu lub uzyskania stopnia naukowego.  

 

Do określenia rodzaju pracy dyplomowej lub dysertacji stosuje się poniższe terminy: 
• Praca licencjacka 
• Praca inżynierska 
• Praca magisterska 
• Rozprawa doktorska 
• Rozprawa habilitacyjna 

 

Jeżeli żaden z powyższych terminów nie jest adekwatny, przejmuje się określenie dotyczące rodzaju 
pracy dyplomowej z opisywanej książki. 



Uwaga o pracy dyplomowej i dysertacji (P) 

Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
 

Uwaga jest skorelowana z polem 008/24-27 zawierającym kod „m” - prace dyplomowe i dysertacje (Theses) oraz  
z odpowiednim deskryptorem gatunku w polu 655.  
 

W przypadku wydań prac habilitacyjnych razem z innymi dokumentami wymaganymi do uzyskania stopnia naukowego 
(artykułami, recenzjami, opiniami, aneksami itp.) uwadze o dysertacji towarzyszy dodatkowa uwaga w polu 500. 
 

Uwagi dotyczące skróconych wersji, fragmentów lub książek jedynie opartych na tekście pracy dyplomowej lub dysertacji 
podaje się wyłącznie w polu 500 (bez kodowania zawartości w polu 008/24-27). 
 

Przykłady 
 

008/24-27 m 
502 __ |a Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski, 2018.  
655 _7 |a Rozprawa doktorska |2 DBN 
 

008/24-27 m 
500 __ |a Zawiera także prace stanowiące podstawę habilitacji. 
502 __ |a Rozprawa habilitacyjna. Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2019.  
655 _7 |a Rozprawa habilitacyjna |2 DBN 



Uwaga o bibliografii i indeksie (P) Struktura pola 
 
Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 
Podpola 
|a - Uwaga o bibliografii i indeksie (NP) 
 
Znaki umowne 
Uwagę o bibliografii prac konkretnej osoby łączy się spójnikiem „i” z informacją o „zwykłej” 
bibliografii. Pozostałe nazwy spisów oddziela się przecinkiem i odstępem. 
Uwagi o bibliografii i indeksie oddziela się kropką i odstępem. 
Uwaga kończy się kropką. 
 
Język i system pisma 
Uwagę podaje się w języku polskim. 

W polu 504 podaje się uwagę dotyczącą 
bibliografii i indeksów zawartych  
w opisywanej publikacji. 



Uwaga o bibliografii i indeksie (P) Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o bibliografii i indeksie przejmuje się wyłącznie z opisywanej 
publikacji. 
 

Zasady stosowania 
Podaje się informacje o: 
• bibliografii załącznikowej,  
• bibliografii prac konkretnej osoby lub jej bibliografii podmiotowo-przedmiotowej  
• indeksie lub indeksach 
Nie podaje się informacji o przypisach oraz nocie edytorskiej. 
 

Podaje się określenia w języku polskim, wraz ze wskazaniem lokalizacji spisów  
w tekście. 
Nie wymienia się numerów stron zajmowanych przez indeks(y) ani nie rozróżnia się ich typów. 
 

Kolejność podawania uwag: 
1. Bibliografia prac konkretnej osoby. 
2. Bibliografia, dyskografia, filmografia – w pierwszej kolejności wymienia się bibliografię, następnie 

kolejne spisy. 
3. Wykaz aktów prawnych, orzecznictwo, glosy. 
4. Indeks(y). 



Uwaga o bibliografii i indeksie (P) 
Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
Uwaga jest skorelowana z polem 008/31 (Index). 
0 – dokument nie zawiera indeksu 
1 – dokument zawiera indeks 
 

Przykłady 
 

504 __ |a Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 89-102. 
 
504 __ |a Bibliografie przy rozdziałach. 
 
504 __ |a Dyskografia na stronie 392. 
 
504 __ |a Bibliografia prac autora na stronach 441-447. Indeks. 
 
504 __ |a Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa F. Kokota na stronach 125-296 i bibliografie przy  
  niektórych referatach. 
 

504 __ |a Bibliografia na stronach 429-444, wykaz orzeczeń i glosy na stronach 445-[455]. Indeks. 



Sformalizowana uwaga o zawartości (P) 
Struktura pola 
 
Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
Wyrażenie wprowadzające 
0 – „Zawiera” (dla całości zawartości dokumentu) 
2 – „Zawiera m. in.” (dla części zawartości dokumentu) 
8 – Brak wyrażenia wprowadzającego 
Wskaźnik drugi 
Poziom oznaczenia zawartości 
_ – niezdefiniowany 
 
Podpola 
|a – Uwaga o zawartości (NP) 
 
Znaki umowne 
Tytuły indywidualne prac jednego autora rozdziela się spacją, średnikiem i spacją. 
Tytuły prac bezautorskich/anonimowych rozdziela się kropką i spacją. 
Uwaga kończy się kropką. 

W polu 505 podaje się sformalizowaną  
uwagę dotyczącą zawartości lub częściowej  
zawartości opisywanej publikacji. 



Sformalizowana uwaga o zawartości (P) 

Język i system pisma 
 
Uwagę podaje się w języku, w jakim została podana w opisywanej publikacji,  
w razie potrzeby poddając ją konwersji według zasad szczegółowych. 
 
Źródła danych 
 
Informacje służące do sformułowania uwagi o zawartości przejmuje się wyłącznie  
z opisywanej publikacji. 
 
Zasady stosowania 
 
W uwadze podaje się tytuły poszczególnych dzieł lub ich części wydanych pod 
wspólnym tytułem. Uwaga może zawierać także oznaczenie odpowiedzialności i inne 
ważne informacje towarzyszące. 
 



Sformalizowana uwaga o zawartości (P) 

Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego  
 
W razie potrzeby tworzy się punkty dostępu dla tytułów w odpowiednich polach haseł 
dodatkowych z grupy 7XX lub w polu 740 zawierającym tytuł w formie nieujednoliconej. 
 
245 10 |a Etica e letteratura : |b testimonianze, diario, racconti / |c Gustaw Herling ; a cura di 
Krystyna Jaworska ; con un saggio di Włodzimierz Bolecki e uno scritto di Goffredo Fofi ; 
cronologia di Marta Herling. 
505 2_ |a Un mondo a parte ; Diario scritto di notte. 
700 12 |a Herling-Grudziński, Gustaw |d (1919-2000). |t Inny świat 
700 12 |a Herling-Grudziński, Gustaw |d (1919-2000). |t Dziennik pisany nocą 
 
245 10 |a Powrót Czarnej Kompanii / |c Glen Cook ; przełożył Jan Karłowski. 
505 0_ |a Ponure lata ; A imię jej Ciemność. 
700 12 |a Cook, Glen |d (1944- ). |t A imię jej Ciemność 
700 12 |a Cook, Glen |d (1944- ). |t Ponure lata 
 



Sformalizowana uwaga o zawartości (P) 

Audiobook  
 
Zasady stosowania 
 
Uwaga o zawartości lub częściowej zawartości opracowywanego nagrania dźwiękowego zawiera 
tytuły poszczególnych utworów wydanych pod wspólnym tytułem oraz oznaczenia 
odpowiedzialności i inne informacje towarzyszące. 
 
Jeżeli wszystkie utwory mają jednakowe oznaczenie odpowiedzialności  
i występuje ono w strefie tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, w uwadze pomija się je. 
 
Informacje przejmuje się z tego źródła w publikacji (etykieta, opakowanie, dodatek tekstowy),  
w którym dane są najpełniejsze.  
 
Dane obejmują tytuł, dodatki do tytułu, tytuły równoległe, oznaczenie odpowiedzialności i czas 
nagrania poszczególnych utworów. 
 



Sformalizowana uwaga o zawartości (P) 

245 10 |a Klechdy sezamowe / |c Bolesław Leśmian. 
 
505 0_ |a Baśń o rumaku zaklętym ; Rybak i geniusz ; Opowiadanie króla z Wysp 
Hebanowych ; Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze ; Ali Baba i czterdziestu 
rozbójników ; Baśń o Aladynie i o lampie cudownej. 
 
700 12 |a Leśmian, Bolesław |d (1877-1937). |t Baśń o rumaku zaklętym 
700 12 |a Leśmian, Bolesław |d (1877-1937). |t Rybak i geniusz 
700 12 |a Leśmian, Bolesław |d (1877-1937). |t Opowiadanie króla z Wysp  Hebanowych 
700 12 |a Leśmian, Bolesław |d (1877-1937). |t Baśń o pięknej Parysadzie i o      
ptaku Bulbulezarze 
700 12 |a Leśmian, Bolesław |d (1877-1937). |t Ali Baba i czterdziestu      
rozbójników 
700 12 |a Leśmian, Bolesław |d (1877-1937). |t Baśń o Aladynie i o lampie      
cudownej 



Uwaga o ograniczeniu w rozpowszechnianiu (P) Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga o ograniczeniu w rozpowszechnianiu (NP) 
 

Znaki umowne 
Uwaga kończy się kropką. 
 

Język i system pisma 
Uwagę podaje się w języku, w jakim została podana w opisywanej publikacji,  
w razie potrzeby poddając ją konwersji według zasad szczegółowych . 
 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o ograniczeniu w rozpowszechnianiu przejmuje się 
wyłącznie z opisywanej publikacji. 

W polu 506 podaje się uwagę dotyczącą warunków 

rozpowszechniania opisywanej publikacji. 



Uwaga o ograniczeniu w rozpowszechnianiu (P) 

Zasady stosowania 
 

W podpolu |a podaje się dostępne informacje o:  
• ograniczeniach w rozpowszechnianiu opisywanej publikacji  
• instytucji odpowiedzialnej za ich nałożenie  
• użytkownikach, których ograniczenia te nie dotyczą 
 

Przykłady 
 

506 __ |a Do użytku służbowego. 
 
506 __ |a Wyłącznie do użytku organizacji partyjnych. 
 
506 __ |a Materiał nieprzeznaczony do publikowania. 
 
506 __ |a Nur für den Dienstgebrauch. 
 
506 __ |a For Private Circulation Only. 



Uwaga o twórcach i producentach (P) - audiobook 

Struktura pola 
 
Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 
Podpola 
|a - Uwaga o twórcach i producentach (NP) 
 
Znaki umowne 
Oznaczenia odpowiedzialności różnego rodzaju oddziela się odstępem średnikiem odstępem ( ; ) 
Kolejne nazwy w ramach tego samego oznaczenia odpowiedzialności oddziela się przecinkiem  
i odstępem (z wyjątkiem przypadków gdy nazwy te są ze sobą powiązane składniowo) 
Uwaga kończy się kropką. 

W polu 508 podaje się uwagę dotyczącą 
współtwórców i producentów opisywanej 

publikacji. 



Uwaga o twórcach i producentach (P) - audiobook 

Język i system pisma 
Nazwy osób i instytucji podaje się w oryginale. Oznaczenia funkcji podaje się w języku polskim,  
w wyjątkowych przypadkach w języku oryginalnym (np. gdyby bezpośrednie tłumaczenie mogło 
wprowadzić w błąd). 
 
Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o twórcach i producentach przejmuje się wyłącznie  
z opisywanej publikacji. 
 
Zasady stosowania 
 
Pole 508 zawiera o osobach i instytucjach, które uczestniczyły w artystycznym lub technicznym 
przygotowaniu nagrania, a które nie zostały wymienione w podpolu |c pola 245. 
Informacje przejmuje się w formie podanej na publikacji. 
 
W przypadku złożonych lub rozbudowanych uwag pole 508 powtarza się. 



Uwaga o twórcach i producentach (P) - audiobook 

 
Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
 
Dla nazw osób i instytucji wymienionych w polu 508 sporządza się punkty dostępu  
w polach 700 i 710. 
 
Przykłady 
 
508 __ |a Produkcja i kierownictwo nagrania Herb Davidson & Charlotte Sanders. 
700 1_ |a Davidson, Herb |d (1931-2014). |e Produkcja |e Reżyseria nagrania 
700 1_ |a Sanders, Charlotte. |e Produkcja |e Reżyseria nagrania 
 
508 __ |a Realizacja nagrań Jerzy Czeluśniak. 
700 1_ |a Czeluśniak, Jerzy. |e Reżyseria nagrania 



Uwaga o cytacie bibliograficznej (P) 
Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
Umiejscowienie w źródle 
3 – Nie podano umiejscowienia w źródle 
4 – Podano umiejscowienie w źródle 
 

Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a – Nazwa źródła (NP) 
|c – Umiejscowienie w źródle (NP) 
 

Znaki umowne 
Podpole |c poprzedza się przecinkiem 
Uwaga nie kończy się kropką. 
 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o cytacie bibliograficznej przejmuje się ze źródeł spoza 
publikacji. 

W polu 510 podaje się uwagę dotyczącą 
źródeł bibliograficznych wykorzystanych  
do opisu publikacji. 



Uwaga o cytacie bibliograficznej (P) 
Zasady stosowania 
 
|a – Nazwa źródła (NP) 
 
W podpolu |a podaje się tytuł bibliografii w postaci ustalonego skrótu  
(wykaz skrótów dostępny na stronie przepisy.bn.org.pl - Aneks 16 Źródła i ich skróty) 
Jeżeli dana pozycja nie występuje w wykazie skrótów, podaje się jej pełny tytuł  
z oznaczeniem odpowiedzialności. 
 
|c – Umiejscowienie w źródle (NP) 
 
W podpolu |c podaje się szczegółowe umiejscowienie opisywanej publikacji  
w źródle.  
Jeżeli stosuje się podpole |c, pierwszy wskaźnik przyjmuje wartość 4. 
 
Dla każdego kolejnego źródła pole 510 powtarza się. 
 



Uwaga o cytacie bibliograficznej (P) 

Zasady stosowania 
 
245 00 |a Oświadczenie Polskiej Partii Robotniczej w sprawie mordów politycznych  i   
  rozpalanie wojny domowej [...] /|c Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej. 
510 4_ |a Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na       
  ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945 / Władysław   
  Chojnacki, |c strona 482, pozycja 2546 
 
260 __ |a [Wrocław?] : |b NAWA - Niezależna Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej,  
  |c [1988]. 
500 __ |a Przypuszczalne miejsce wydania i rok wydania na podstawie Fed. 
510 4_ |a Fed, |c poz. 1217 
 



Uwaga o uczestnikach i wykonawcach (P) - audiobook 
Struktura pola 
 
Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
Wyrażenie wprowadzające 
0 - Brak wyrażenia wprowadzającego 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 
Podpola 
|a - Uwaga o uczestnikach i wykonawcach (NP) 
 
Znaki umowne 
Nazwy osób pełniących tę samą funkcję lub mających tę samą rolę dramatyczną rozdziela się przecinkiem 
i odstępem , o ile nazwy te nie są powiązane składniowo. 
Nazwy osób pełniących różne funkcje i mających różne role dramatyczne rozdziela się średnikiem  
z odstępem po obu stronach znaku. 
Uwaga kończy się kropką. 

W polu 511 podaje się uwagę dotyczącą 
osób i ciał zbiorowych biorących udział 
lub będących uczestnikami nagrania. 



Uwaga o uczestnikach i wykonawcach (P) - audiobook 

Język i system pisma 
Nazwy osób i instytucji podaje się w oryginale. Oznaczenia funkcji podaje się  
w języku polskim, w wyjątkowych przypadkach w języku oryginalnym (np. gdyby bezpośrednie 
tłumaczenie mogło wprowadzić w błąd). 
 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o uczestnikach i wykonawcach przejmuje się wyłącznie  
z opisywanej publikacji. 
 
Zasady stosowania 

 
• informacje przejmuje się w formie i w kolejności występującej w publikacji 
• nie rozwija się inicjałów i skrótów występujących w nazwach 
• poprawia się formy błędnie podane przez wydawcę i sporządza się osobną uwagę wyjaśniającą 
• skróty podanych w publikacji funkcji, nazw głosów, nazw instrumentów rozwija się, z wyjątkiem 

przypadków kiedy informację przejmuje się w postaci cytaty 
• informacje podawane w formie cytaty ujmuje się w cudzysłów 
• nazwy postaci dramatycznych podaje się po oznaczeniu funkcji, ujmując je z nawias zwykły 



Uwaga o uczestnikach i wykonawcach (P) - audiobook 

 

Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
Dla nazw osób i instytucji wymienionych w polu 511 sporządza się punkty dostępu w polach 700 i 710. 
 
Przykłady 
 

511 0_ |a Czyta Marta Wardyńska. 
700 1_ |a Wardyńska, Marta |d (1983- ).|e Wykonanie 
 

511 0_ |a The Peter Pan Players & Orchestra. 
710 2_ |Peter Pan Players and Orchestra. |e Wykonanie 
 

511 0_ |a Z. Raciborska – (Tadek ) ; T. Bartosik – (Dziadek) ; I. Kwiatkowska – (Babcia) ; B. Stępniakówna – 
(Sprzedawczyni) ; Z. Salaburski – (Komendant) ; Z. Kryński – (Piekarz) ; B. Niewinowski – (Żongler ) ; W. Majerówna, 
M. Nanowska, E. Gaertner - (Sąsiadki) ; A. Gąssowski, W. Nanowski – (Przechodnie) ; W. Zagórski, R. Gołębiowski – 
(Strażacy) ; Zespół instr. M. Janicza. 
700 1_ |a Nanowski, Wiktor |d (1920-1987).|e Wykonanie 
(…) 
700 1_ |a Zagórski, Wojciech |d (1928-2016).|e Wykonanie 
700 1_ |a Gołębiowski, Rudolf |d (1919-2000).|e Wykonanie 
700 1_ |a Janicz, Mieczysław |d (1901-1990).|e Kompozytor 



Uwaga o czasie i miejscu nagrania lub nadania (P) - audiobook 

Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga o czasie i miejscu nagrania lub nadania (NP) 
 

Znaki umowne 
Uwaga kończy się kropką. 
 

Język i system pisma 
Uwagę podaje się w języku polskim, mało znane nazwy imprez, miejsc i obiektów podaje się w oryginale.  
 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o czasie i miejscu nagrania lub nadania przejmuje się  
z opisywanej publikacji. 

W polu 518 podaje się uwagę dotyczącą 
daty/czasu i miejsca nagrania lub nadania 
wydarzenia opisywanego w rekordzie. 



Uwaga o czasie i miejscu nagrania lub nadania (P) - audiobook 

Zasady stosowania 
 

W strefie uwag podaje się informacje o dacie i miejscu zdarzenia związanego z opisywanym 
nagraniem dźwiękowym: 

• dacie i miejscu nagrania 
• dacie i miejscu wykonania 
• dacie i miejscu nadania przez media. 

 
Datę dzienną i rok zapisuje się za pomocą cyfr arabskich a miesiąc słownie. 
 
Jeżeli w nagraniu dźwiękowym występuje kilka utworów nagranych (wykonanych lub nadanych) 
w różnym czasie i w różnych miejscach, daty i miejsca należy powiązać z odpowiadającymi im 
utworami. 
 
W przypadku bardzo wielu dat występujących w nagraniu dźwiękowym można podać je  
w postaci zakresu, a wiele różnych miejsc można w miarę możliwości scharakteryzować ogólnie 
lub pominąć. 



Uwaga o czasie i miejscu nagrania lub nadania (P) - audiobook 

Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
 
Informacje z pola 518 podaje się w formie zakodowanej w polu 033. 
 
518 __ |a Nagrania zarejestrowano w ramach rekolekcji wielkopostnych  w Domu 
Akademickim "Wawrzyny" w dniach 18-21 maja 2018 r., w kościele akademickim we 
Wrocławiu. 
 
518 __ |a Nagrano w studiu Audiorepublica. 
 



Uwaga dotycząca treści (P) 
Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
Wyrażenie wprowadzające 
8 – System nie generuje uwagi wprowadzającej 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga dotycząca treści (NP) 
 

Znaki umowne 
Uwaga kończy się kropką. 
 

Język i system pisma 
Uwagę formułuje się w języku polskim. 
 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi dotyczącej treści przejmuje się wyłącznie z opisywanej 
publikacji. 

W polu 520 podaje się uwagę dotyczącą 
treści opisywanego artykułu. 



Uwaga dotycząca treści (P) 
 

Uwagi dotyczące różnych rodzajów recenzji: 
 

• książek 
520 8_ |a Zawiera recenzję książki: Dziki łabędź i inne baśnie / Michael Cunningham. - Warszawa, 2016. 
 

• filmowych 
520 8_ |a Zawiera recenzję filmu: Powidoki / reżyseria Andrzej Wajda. 
 

• teatralnych 
520 8_ |a Zawiera recenzję przedstawienia: Solidarność. Rekonstrukcja / reżyseria  Paweł  Wodziński ; 
Teatr Polski, Bydgoszcz. 
 

• muzycznych 
520 8_ |a Zawiera recenzję przedstawienia: Pelléas et Mélisande / Claude Debussy ; reżyseria Marco 
Arturo Marelli ; Staatsoper, Wien. 
 

• wystaw 
520 8_ |a  Zawiera recenzję wystawy: Björk Digital, Stary Browar w Poznaniu, 3-31 października 2017 r. 
 



Uwaga dotycząca treści (P) 

Pozostałe rodzaje uwag: 
 

• wyjaśniające/treściowe 
520 8_ |a Glosa do wyroku NSA z dnia 16 października 2014 r., I GSK 1071/13. 
 

• polemiki 
520 8_ |a Polemika z: W poszukiwaniu genezy Etiudy a-moll op. 25 nr 11 Fryderyka Chopina / Henryk 
F. Nowaczyk. W: Ruch Muzyczny. 2004, nr 26 oraz: Czy Chopin odgadł pieśni "co wojsko Jana 
śpiewało" / Henryk F. Nowaczyk. W: Ruch Muzyczny. 2005, nr 4. 
 

Artykuł polemiczny 
520 8_ |a Polemika z: Temat pozornie prosty / Daniel Kontowski. W: Kultura i Społeczeństwo. T. 59, nr 
1 (2015). 
520 8_ |a Dotyczy recenzji książki: Miłość erotyczna w procesie cywilizacji / Katarzyna Suwada. 
 

• uzupełnienia 
520 8_ |a Uzupełnienie do: Presupozycje ontologiczne tekstu prawnego / Marek Smolak. W: Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. R. 73, z. 4 (2011). 



Uwaga o grupie odbiorców (P) 
Struktura pola 
 
Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
Wyświetlanie wyrażenia wprowadzającego 
8 - brak wyrażenia wprowadzającego 
 Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 
Podpola 
|a - Uwaga o grupie odbiorców (NP) 
 
Znaki umowne 
Uwaga kończy się kropką. 
 
Język i system pisma 
Uwagę podaje się w języku, w jakim została podana w książce, w razie potrzeby poddając ją 
konwersji według zasad szczegółowych. 

W polu 521 podaje się uwagę dotyczącą 
grupy odbiorców, dla której 
przeznaczona jest opisywana publikacja.  



Uwaga o grupie odbiorców (P) 

Źródła danych 
 
Informacje służące do sformułowania uwagi o grupie odbiorców przejmuje się 
wyłącznie z opisywanej publikacji. 
 
Zasady stosowania 
 
Uwagę dotyczącą grupy odbiorców podaje się w formie występującej w książce,  
w razie potrzeby skracając zbyt rozwlekły tekst uwagi z zachowaniem sensu  
i poprawności gramatycznej. 
 
Nie przejmuje się uwag równoznacznych z informacjami występującymi w innych 
częściach opisu zawierających dane przejęte z opisywanej książki, określeń 
ogólnych i marketingowych. 
 



Uwaga o grupie odbiorców (P) 

Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
 
Zawartość pola 521 jest skorelowana z polem 008/22, jeżeli dotyczy grupy wiekowej 
odbiorców lub wyspecjalizowanych odbiorców oraz z polem 385, zawierającym informację  
o grupie odbiorców przeznaczoną do wyszukiwania. 
 
008/22 f 
245 10 |a Stochastic calculus for finance / |c Marek Capiński, Ekkehard Kopp, Janusz Traple. 
385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe 
521 8_ |a For students. 
 
008/22 e 
385 __ |m Grupa wiekowa |a Tylko dla dorosłych 
385 __ |m Grupa wiekowa |a 18+ 
521 8_ |a Wiek: 18+. 



Uwaga o innej postaci fizycznej (P) Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
 Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga o innej postaci fizycznej (NP) 
|u - Ujednolicony Identyfikator Zasobu (URI) (P) 
 

Znaki umowne 
Podpole |u poprzedza się dwukropkiem. 
Uwaga kończy się kropką, jeżeli URI nie stanowi ostatniego elementu pola. 
 

Język i system pisma 
Uwagę podaje się w języku polskim. 
 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o innej postaci fizycznej przejmuje się wyłącznie  
z opisywanej publikacji. 

W polu 530 podaje się uwagę dotyczącą  
innej postaci fizycznej opisywanej publikacji. 



Uwaga o innej postaci fizycznej (P) 
Zasady stosowania 
 
W polu 530 podaje się uwagę o istnieniu innej, powszechnie dostępnej postaci fizycznej 
opisywanej książki, której ISBN nie został nadrukowany na opisywanej książce.  
Jeżeli na książce występuje ISBN innej postaci fizycznej, informację o niej podaje się jedynie w polu 
020.  
Pole 530 jest powtarzalne, jeżeli w publikacji występuje więcej niż jedno URI.  
 
Do podpola |u przejmuje się wyłącznie URI identyfikujące dokładnie dostępne darmowe wersje 
online opisywanej publikacji. 
 
530 __ |a Dostępne także jako e-book. 
 
530 __ |a Dostępne także jako audiobook i e-book. 
 
530 __ |a Dostępne w ASCII oraz PostScript. 
 
530 __ |a Dostępne online : |uhttp://akademia.nfz.gov.pl/kolorowa-ksiazeczka-zdrowia/ 



Uwaga o wersji oryginalnej (P) 
Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|p - Wyrażenie wprowadzające (NP) 
|a - Główny lub pierwszy autor oryginału (NP) 
|t - Tytuł oryginału (NP) 
|b - Oznaczenie wydania oryginału (NP) 
|c - Adres wydawniczy oryginału (NP) 
|e - Opis fizyczny oryginału (NP) 
|f - Seria, w skład której wchodził oryginał (P) 
|n - Uwaga dotycząca oryginału (P) 
|z - ISBN oryginału (P) 

W polu 534 podaje się informacje o wersji 
oryginalnej, jeżeli podstawę opisu  
stanowi reprodukcja. 



Uwaga o wersji oryginalnej (P) 

Znaki umowne 
Zawartość podpola |p kończy się dwukropkiem.  
W obrębie podpól używa się znaków umownych stosowanych w poszczególnych strefach 
opisu zgodnie z ISBD, kolejne strefy opisu, zawarte w poszczególnych podpolach, oddziela 
się jednak wyłącznie kropką. 
Uwaga kończy się kropką. 
 
Język i system pisma 
Wyrażenie wprowadzające podaje się w języku polskim. Pozostałe elementy opisu tego 
pola podaje się w języku, w jakim występują w źródle danych, w razie potrzeby poddaje 
się je konwersji według zasad szczegółowych 
 
Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o wersji oryginalnej przejmuje się  
z dowolnego źródła danych (zarówno z opisywanej książki, jak i źródeł spoza niej). 



Uwaga o wersji oryginalnej (P) 

Zasady stosowania 
 
Pole 534 zawiera uwagę dotyczącą wersji oryginalnej w formie sformalizowanej  
- z podziałem na strefy opisu według ISBD.  
 
Elementy opisu oryginału w polu 534 obowiązkowo poprzedza się wyrażeniem 
wprowadzającym w języku polskim (|p). Można przejąć określenie podane przez 
wydawcę (reprint, przedruk, faksymile, przedruk fotooffsetowy) lub użyć ogólnego 
wyrażenia „reprodukcja” w przypadku braku takiej informacji.  
 
Dla danych zawartych w polu 534 nie tworzy się punktów dostępu. 
 
Pole 534 jest powtarzalne, jeżeli książka zawiera współwydane reprodukcje.  
Elementy dotyczące jednego oryginału umieszcza się zawsze w tym samym polu 534. 



Uwaga o wersji oryginalnej (P) 

W przypadku opisu reprintu, faksymile lub innego rodzaju reprodukcji:  
Jako typ daty (008/06) koduje się „r” (reprint); Data 1 (008/07-10) zawiera datę wydania reprodukcji, a 
Data 2 (008/11-14) - datę wydania oryginału. 
 
Przykłady 
 
534 __ |p Przedruk z: |c Katowice : ŚTMKiG, 1938. |n Przedruk z egzemplarza nr 7 udostępnionego 
  przez Marię Skalicką. 
  
534 __ |p Reprodukcja z: |c 1932. |n Ukończono z zapomogi Kasy Mianowskiego. 
 
245 10 |a Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych / |c Henryk Zawistowski, 
  Daniel Frenkler. 
501 __ |a Współwydane z: Przegląd konstrukcji form wtryskowych / Henryk Zawistowski, Daniel  
  Frenkler. 
534 __ |p Reprint z: |cWarszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984.  
    |z 83-204-0553-X. 
534 __ |a Reprint z: |c Warszawa : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, 1985. 



Uwaga o źródle finansowania (P) 
Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 
Podpola 
|a - Uwaga o źródle finansowania (NP) 
 
Znaki umowne 
Różne źródła (współ)finansowania rozdziela się przecinkiem i odstępem. 
Uwaga nie kończy się kropką. 
 
Język i system pisma 
Wyrażenia wprowadzające podaje się w języku polskim. Nazwy polskich ciał zbiorowych podaje się 
w języku polskim, pozostałe nazwy podaje się w języku, w jakim występują w książce, w razie 
potrzeby poddając ją konwersji według zasad szczegółowych . 

W polu 536 podaje się informacje o źródle 
finansowania opisywanej publikacji. 



Uwaga o źródle finansowania (P) 
Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o źródle finansowania przejmuje się wyłącznie z 
opisywanej publikacji. 
 

Zasady stosowania 
 

Stosuje się wyrażenia wprowadzające: 
• Finansowanie: 
• Współfinansowanie: 
Dla (współ)finansowania samego tłumaczenia: 
• Finansowanie tłumaczenia: 
• Współfinansowanie tłumaczenia: 

 

Pomija się: 
• nazwy programów, funduszy, numery grantów itp. 
• informacje, które nie identyfikują konkretnych osób lub ciał zbiorowych  

(np. „Publikacja dotowana ze źródeł prywatnych”, „Druk poradnika sfinansowano  
z 1% podatku”) 

• informacje dotyczące sfinansowania publikacji przez samego autora, jeżeli jest on także 
wydawcą. 



Uwaga o źródle finansowania (P) 

Wszystkie fundusze i programy europejskie zastępuje się nazwą: Unia Europejska. 
Nazwy instytucji podaje się zgodnie z zasadami tworzenia deskryptorów korporatywnych. 
 
536 __ |a Współfinansowanie: Unia Europejska (UE) 
 
536 __ |a Finansowanie: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych   
(Uniwersytet Warszawski) 
 
Nazwy osób podaje się w mianowniku.  
 
536 __ |a Finansowanie: Leszek Dec 
 
Jeżeli książka była współfinansowana przez wiele osób lub ciał zbiorowych, dopuszcza się podanie 
ogólnej informacji charakteryzującej źródła finansowania.  
Nie pomija się informacji o finansowaniu ze środków publicznych. 
 
536 __ |a Współfinansowanie: Osoby prywatne oraz instytucje 



Uwaga o źródle finansowania (P) 

W przypadku finansowania przez organy administracji państwowej lub samorządowej  
podaje się nazwę organu terytorialnego.  
 
536 __ |a Współfinansowanie: Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Warszawa) 
 
Zachowuje się nazwy funkcji osób publicznych, ale pomija ich imiona i nazwiska. 
 
536 __ |a Współfinansowanie: Dziekan Wydziału Neofilologii (Uniwersytet Warszawski) 



Uwaga o wymaganiach systemowych (P) – e-book 
Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a - Uwaga o wymaganiach systemowych (NP) 
 
Znaki umowne 
Kolejne określenia wymagań systemowych poprzedza się średnikiem i odstępem. 
Uwaga kończy się kropką. 
 
Język i system pisma 
Uwagę podaje się w języku i systemie pisma, w jakim została podana w opisywanej publikacji, w razie 
potrzeby poddając ją konwersji według zasad szczegółowych. 



Uwaga o wymaganiach systemowych (P) – e-book 

Źródła danych 
 
Informacje służące do sformułowania uwagi o wymaganiach systemowych 
przejmuje się wyłącznie z opisywanej publikacji 
 
Zasady stosowania  
 
Pole 538 zawiera informacje techniczne, wymagania systemowe oraz tryb dostępu 
do opisywanej publikacji i publikacji towarzyszącej.  
 
Jeżeli zachodzi konieczność podania zarówno wymagań systemowych jak i trybu 
dostępu, pole 538 powtarza się.  
 
Dla odrębnych nośników fizycznych formułuje się odrębne uwagi  
o wymaganiach systemowych. 



Uwaga o wymaganiach systemowych (P) – e-book 

Informacje dotyczące wymagań systemowych poprzedza się wyrażeniem 
wprowadzającym „Wymagania systemowe:” i podaje w następującej kolejności:  
1. nazwa, model i numer komputera 
2. wielkość pamięci 
3. nazwa i wersja systemu operacyjnego 
4. oprogramowanie (w tym język programowania) 
5. urządzenia peryferyjne 
6. modyfikacje sprzętu komputerowego 
 
538 __ |a Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowsze;       
Microsoft Word; czytnik CD-ROM. 
 
538 __ |a Wymagania systemowe: IBM PC; Windows 98 lub nowszy; Acrobat      
Reader; czytnik CD-ROM. 



Uwaga o wymaganiach systemowych (P) – e-book 

Informacje o trybie dostępu do dokumentu poprzedza się wyrażeniem 
wprowadzającym „Tryb dostępu”. Określa się metodę dostępu i adres lokalizacji. 
Adres zapisuje się w formie występującej w źródle, z uwzględnieniem 
interpunkcji, pisowni wielkich i małych liter. 
  
538 __ |a Tryb dostępu: online. 
 
500 __ |a Publikacja online dostępna w Repozytorium Dokumentów 
Elektronicznych BN. 
538 __ |a Tryb dostępu: online. 



Uwaga o języku (P) Struktura pola 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Podpola 
|a – Uwaga o języku (NP) 
|b – Uwaga o systemie pisma (P) 
 

Znaki umowne 
Uwagę o systemie pisma poprzedza się kropką i odstępem, o ile nie stanowi pierwszego 
elementu pola. 
Uwaga kończy się kropką. 
 

Język i system pisma 
Tekst uwagi formułuje się w języku polskim. 

W polu 546 podaje się uwagę 
dotyczącą języka i systemu pisma 
tekstu opisywanej publikacji. 



Uwaga o języku (P) 
Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o języku i systemie pisma przejmuje się  
z dowolnego źródła danych (zarówno z opisywanej publikacji, jak i źródeł spoza niej). 
 
Zasady stosowania - Audiobook 
 
Uwagę o języku tekstu słowa mówionego podaje się, jeżeli inne strefy opisu nie dostarczają 
pełnych danych o języku, a opisywane nagranie dźwiękowe spełnia przynajmniej jeden z 
następujących warunków: 
• tekst słowa mówionego jest w więcej niż jednym języku (nie dotyczy materiałów do nauki 

języka obcego) 
• tekst słowa mówionego jest przekładem lub zawiera przekład 
• język tekstu mówionego jest inny niż język tytułu właściwego i nie znajduje to 

odzwierciedlenia w innych strefach opisu. 
Języki tekstu słowa mówionego wymienia się w kolejności alfabetycznej.  
W przypadku tekstów równoległych, jeżeli jeden z języków stanowił podstawę przekładu dla 
pozostałych wersji językowych, podaje się go jako pierwszy a pozostałe w kolejności 
alfabetycznej. 
 



Uwaga o języku (P) 

Zasady stosowania – Książka – e-book – artykuł  
 
Uwagę o języku podaje się, jeżeli inne pola opisu nie dostarczają pełnych informacji 
o języku, a opisywana publikacja spełnia jeden lub więcej  
z następujących warunków:  
• zawiera tekst w więcej niż jednym języku (nie dotyczy słowników językowych i 

podręczników do nauki języka obcego), 
• jest przekładem lub zawiera przekład,  
• zawiera streszczenie w innym języku niż tekst główny lub streszczana część tekstu 

(np. rozdział, artykuł, referat), 
• język, przedmowy, posłowia i spisu treści jest inny niż język tekstu głównego, 
• język tekstu jest inny niż język tytułu właściwego i nie wynika z innych pól opisu, 
• język lub dialekt tekstu nie posiada własnego kodu MARC ani ISO 639-3 

 



Uwaga o języku (P) 

W uwagach nie uwzględnia się obcojęzycznych cytatów, przykładów etc. 
 
Języki tekstu, streszczeń itd. wymienia się w kolejności alfabetycznej.  
W przypadku tekstów równoległych, jeżeli jeden z języków stanowił podstawę przekładu 
dla pozostałych wersji językowych, podaje się go jako pierwszy, a pozostałe w kolejności 
alfabetycznej. 
 
Kolejność uwag: 
1. Uwagi dotyczące języka tekstu głównego i języka oryginału 
2. Uwagi dotyczące języka wstępu, przedmowy, posłowia 
3. Uwagi dotyczące języka streszczenia 
4. Uwagi dotyczące języka spisu treści. 
  
Kolejne uwagi, dotyczące jednej z czterech wyżej wymienionych części tekstu, oddziela się 
kropką. Uwagi można łączyć w jedną frazę, jeżeli dotyczą tego samego języka/języków. 
Ostatnią nazwę języka oddziela się spójnikiem "i". 
 



Uwaga o języku (P) 
Język tekstu głównego 
 

008/35-37 pol 
041 0_ |a pol |a hun 
546 __ |a Część referatów w języku węgierskim. 
 

008/35-37 pol 
546 __ |a Tekst w gwarze podhalańskiej. 
 

Język tekstu równoległego 
 

008/35-37 eng 
041 0_ |a eng |a spa |a ita 
546 __ |a Tekst równolegle w języku angielskim, hiszpańskim i włoskim. 
 
008/35-37 eng 
041 1_ |a eng |a ger |a pol |h pol 
546 __ |a Tekst równolegle w języku polskim i w przekładzie angielskim i niemieckim. 
[Żaden z języków tekstu nie jest dominujący. Kod języka w polu 008/35-37 jest pierwszy według alfabetycznej kolejności 
kodów języków tekstu.] 



Uwaga o języku (P) 

Język oryginału 
 
Uwagę o języku oryginału i języku, z jakiego wykonano przekład pośredni podaje się, 
gdy spełnione są jednocześnie oba poniższe warunki: 
• w opisie brak tytułu oryginału, ponieważ jest on niemożliwy do ustalenia, 
• język oryginału nie wynika z danych zawartych w oznaczeniu odpowiedzialności. 

 
041 1_ |a pol |h fre |h por 
546 __ |a Część prac w przekładzie z języka francuskiego i portugalskiego. 
 
041 1_ |a pol |h und 
546 __ |a Język oryginału niektórych prac nieznany. 
 



Uwaga o języku (P) 

Język streszczenia 
 

• Uwagę o języku streszczenia podaje się wyłącznie, gdy streszczenie jest w innym języku niż tekst 
główny książki i streszczana część tekstu (np. praca, artykuł, rozdział, część).  

• Jeżeli streszczenia nie dotyczą całości tekstu podaje się informację, jakiej części tekstu dotyczą.  
• Jeżeli nie wszystkie części tekstu są opatrzone streszczeniem obcojęzycznym, podaje się ogólną 

informację o ich liczbie stosując określenia „niektóre”  lub „większość”.  
• Nie podaje się uwagi o streszczeniu obcojęzycznym, jeśli wystąpiło ono jedynie przy jednej pracy. 
• Jeżeli streszczenie występuje w więcej niż jednym języku, stosuje się sformułowanie "Streszczenia 

w języku...„ 
 

041 0_ |a pol |b eng |b ita 
546 __ |a Streszczenia w języku angielskim, włoskim przy niektórych artykułach. 
 
041 0_ |a pol |b eng |b pol 
546 __ |a Streszczenia w języku angielskim i polskim. 
 



Uwaga o języku (P) 
Język wstępu/posłowia/spisu treści 
 

041 0_ |a pol |a est 
546 __ |a Wstęp, zakończenie i spis treści także w języku estońskim. 
 
041 0_ |a pol |f dut 
546 __ |a Spis treści także w języku niderlandzkim. 
 
Wiele języków 
 

Jeżeli w polach kodowanych (041 lub 008/35-37) zastosowany został  kod „mul”, podaje się 
odpowiednią uwagę wyjaśniającą wielojęzyczność tekstu pod warunkiem, że nie wynika ona z innych 
pól opisu. 
 
041 1_ |a pol |b mul  
546 __ |a Streszczenia w wielu językach. 
  
008/35-37 mul 
546 __ |a Wiersze w wielu językach. 



Uwaga o języku (P) 
|b - uwaga o systemie pisma 
 

Uwagę o systemie pisma podaje się jeżeli: 
 

• do zapisu języka wykorzystuje się obecnie więcej niż jeden system pisma (np. w języku serbskim, 
azerbejdżańskim, tatarskim, kurdyjskim, mongolskim) 
 

008/35-37 kur 
546 __ |b Cyrylica. 

 

• do zapisu języka wykorzystano w książce inny system pisma niż powszechnie obecnie stosowany dla danego 
języka (np. język rosyjski zapisany alfabetem łacińskim) 
 

008/35-37 rus 
546 __ |b Alfabet łaciński. 
 

• w książce występuje zapis alfabetem Braille’a lub w innym systemie pisma przeznaczonym dla osób niewidomych 
 

546 __ |b Alfabet Braille’a. 
 
• dla zaznaczenia innego kroju pisma niż antykwa, przede wszystkim pisma gotyckiego 

 

008/35-37 ger 
546 __ |b Pismo gotyckie. 
 

 



Uwaga o języku (P) 

• jeżeli istnieje potrzeba wyrażania innego specjalnego sposobu zapisu, np. alfabetu 
fonetycznego 
 

041 1_ |a pol |a heb |a yid |h pol 
546 __ |a Tekst równolegle w języku polskim i w przekładzie hebrajskim i jidysz. |b Tekst 
 hebrajski w pełni zwokalizowany. 
 
Z reguły podaje się wyłącznie nazwę odpowiedniego systemu pisma. Jeżeli uwaga o systemie 
pisma jest nieczytelna, należy podać informację, którego z języków tekstu uwaga dotyczy 
 
041 0_ |a kur |a pol 
546 __ |a Część tekstu w języku polskim. |b Tekst w języku kurdyjskim w alfabecie łacińskim. 
 
Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego 
Uwaga jest skorelowana z polami 008/35-37 (Język)  i 041 (Kod języka), zawierającymi 
zakodowane informacje o języku.  



Uwaga o nagrodzie (P) Struktura pola 
 
Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
Wyświetlanie wyrażenia wprowadzającego 
8 - brak wyrażenia wprowadzającego 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 
Podpola 
|a - Uwaga o nagrodzie (NP) 
 

Znaki umowne 
Uwaga nie kończy się kropką. 
 

Język i system pisma 
Nazwy polskich nagród można podawać w języku polskim, pozostałe nazwy podaje się w języku, 
w jakim występują w publikacji, w razie potrzeby poddając je konwersji według zasad 
szczegółowych. 
 

W polu 586 podaje się uwagę  
dotyczącą nagród przyznanych 
opisywanej publikacji.  



Uwaga o nagrodzie (P) 

Źródła danych 
Informacje służące do sformułowania uwagi o nagrodzie przejmuje się przede wszystkim 
z opisywanej książki, wyjątkowo także z potwierdzonych źródeł spoza niej. 
 
Zasady stosowania 
 
W podpolu |a podaje się pełny tekst uwagi o przyznanej nagrodzie.  
 
W uzasadnionych przypadkach (nagrody o nazwach obcojęzycznych etc.) nazwę nagrody 
poprzedza się frazą „Nagroda:”. 
 
Jeżeli w opisywanej publikacji znajduje się informacja o przyznaniu jej więcej niż jednej 
nagrody, pole 586 powtarza się. 
 



Uwaga o nagrodzie (P) 

Przykłady 
 
586 8_ |a Nagroda Fundacji Enciclopèdia Catalana, 1999 
 
586 8_ |a Nagroda: Locus Award for Best Horror Novel, 1997 
 
586 8_ |a Nagroda: Premio Bancarella, 2006 
 
586 8_ |a Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w     
Krakowie za najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2015/2016 
 
586 8_ |a Nagroda Czytelników Wielkiego Kalibru, 2015 
 
586 8_ |a Nagroda: Saltire Society Literary Award, 2016 
586 8_ |a Nagroda Vrij Nederland w kategorii Najlepszy Thriller, 2017 
 




