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Strefa opisu fizycznego - książka 



Struktura pola 300 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 
Znaki umowne 
Objętość, podaną po określeniu formy książki, ujmuje się w nawias okrągły. 
Podpole |b poprzedza się odstępem i dwukropkiem. 
Podpole |c poprzedza się odstępem i średnikiem. 
Podpole |e poprzedza się odstępem i znakiem dodawania. 
Każdy kolejny dodatek podaje się po znaku dodawania z odstępem po obu stronach. 
Objętość, inne cechy fizyczne i wymiary dodatku ujmuje się w nawiasy okrągłe.  
Do ich rozdzielenia stosuje się takie same znaki umowne, jak w opisie pozycji głównej. 
Liczbę stron nieliczbowanych ujmuje się w nawiasy kwadratowe.  
Nawiasy kwadratowe i okrągłe traktuje się jak jeden znak i stosuje odstęp przed pierwszym i po 
drugim nawiasie. 
Pole kończy się kropką. 



Język i system pisma 
Elementy opisu fizycznego podaje się w języku polskim z wyjątkiem tytułu dodatku, który przejmuje się 
w języku, w jakim występuje on w dodatku, w razie potrzeby poddając go konwersji według zasad 
szczegółowych. 
  
Jeżeli tytuł dodatku występuje w więcej niż jednym języku, podaje się wyłącznie formę w języku 
dominującym w dodatku.  
Jeżeli nie można zastosować tego kryterium, ponieważ żaden z języków tekstu nie jest dominujący 
podaje się tytuł wyróżniony typograficznie. 
Jeśli brak wyróżnień typograficznych, podaje się pierwszy z tytułów występujących  
w dodatku. 
Form w innych językach nie przejmuje się do opisu. 
 
Źródła danych 
Informacje dotyczące opisu fizycznego przejmuje się przede wszystkim  
z opisywanej książki, w razie potrzeby także ze źródeł spoza niej (np. jeżeli opisywany egzemplarz jest 
niekompletny lub uszkodzony). 
 



|a – objętość 
 
Forma inna niż pojedynczy wolumin 
Dla książek w innej postaci niż pojedynczy wolumin podaje się liczbę jednostek wyrażoną  
w cyfrach arabskich wraz z odpowiednim określeniem formy (teka, pudełko, harmonijka, 
skoroszyt, zwój, pojedyncza karta) i objętością wyrażoną w zeszytach, składkach, stronach, 
kartach, itd.  
 
Nie podaje się szczegółowej objętości poszczególnych zeszytów i składek umieszczonych w 
tece, pudełku lub innym opakowaniu, jeżeli opisuje się je jak książkę jednotomową. 
 

300 __ |a 1 pudełko (350 kart) ; |c 15x9x6 cm. 
 
300 __ |a 1 skoroszyt (47 kart) ; |c 33 cm. 
 
300 __ |a 1 teka (1 składka, [12] kart złożonych) ; |c 30 cm. 

 



Przy formach innych niż wolumin liczbę stron lub kart podaje się w nawiasach okrągłych 
za określeniem formy. Jeśli strony nie są numerowane, ich liczbę podaje się w nawiasach 
kwadratowych.  
 

300 __ |a 1 harmonijka (8 stron) ; |c 16 cm. 
[Harmonijka z liczbowanymi stronami.] 
  
300 __ |a 1 harmonijka ([10] stron) ; |c 14 cm. 
[Harmonijka z nieliczbowanymi stronami.] 

 
Pojedynczą luźną kartę opisuje się jako "1 karta". 
  

300 __ |a 1 karta ; |c 22x12 cm. 

 
Jeżeli pojedyncza karta jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie jako złożona,  
w nawiasach okrągłych podaje się dodatkowo liczbę stron uzyskaną po złożeniu. 
  

300 __ |a 1 karta złożona (12 stron) ; |c 18 cm. 



Objętość – zasady ogólne 
 
Objętość książki w formie woluminu podaje się w stronach, kartach, łamach zależnie od 
sposobu liczbowania ciągów w książce.  
Jeżeli karty są numerowane z obu stron, stosuje się określenie „strony”.  
 
 300 __ |a 56 stron ; |c 21 cm. 
 
Jeżeli karty są numerowane wyłącznie z jednej strony, stosuje się określenie „karty”. 
  
 300 __ |a 125 kart ; |c 30 cm. 
 
Numerację w łamach podaje się, jeżeli na stronie jest więcej niż jeden łam i numerowane są 
łamy, a nie strony lub karty. 
 
 300 __ |a 77 łamów ; |c 22 cm. 



Oddaje się sposób numeracji zastosowany w książce: cyfry arabskie, rzymskie, 
oznaczenie literami (wówczas podaje się pierwszą i ostatnią literę).  
Numery stron wyrażone słownie lub innymi, niewymienionymi wyżej znakami 
podaje się cyframi arabskimi. Nazwę jednostki liczbowania podaje się w liczbie i 
przypadku gramatycznym zgodnym z wartością ostatniego ciągu. 
 
 300 __ |a IX, 624 strony ; |c 25 cm. 
 

 300 __ |a A-Z, XV, 347 stron : |b ilustracje ; |c 19 cm. 
 
Jeżeli karty są zadrukowane z obu stron, ale numerowane tylko z jednej strony, w 
opisie fizycznym podaje się odpowiednią liczbę kart, a w polu 500 uwagę 
wyjaśniającą. 
 

 300 __ |a 37 kart ; |c 26 cm. 
 500 __ |a Karty zadrukowane dwustronnie. 



Wolumin z liczbowanymi i nieliczbowanymi stronami (kartami, łamami) 
 
Dla określenia pełnej objętości książki podaje się także strony nieliczbowane, 
niewliczone w ciągi numerowane i znajdujące się pomiędzy pierwszą a ostatnią 
zadrukowaną stroną,  
z uwzględnieniem reklam, ogłoszeń, stron niezadrukowanych itp.  
Liczby stron nieliczbowanych ujmuje się w nawiasy kwadratowe  
i podaje w kolejności ich występowania w książce. 
 

300 __ |a 157, [1] strona ; |c 28 cm. 
 
300 __ |a 54, [3], 32, [2] strony : |b wykresy ; |c 23 cm. 
 



Liczbowanie stanowiące część obszerniejszego ciągu 
 

Jeżeli liczbowanie stron (kart, łamów) stanowi część ciągłego liczbowania  
większej całości (np. w poszczególnych tomach książki wielotomowej, w nadbitkach), podaje 
się numery pierwszej i ostatniej strony (karty, łamu), poprzedzając je odpowiednim 
określeniem pisanym wielką literą, jeżeli stanowi pierwszy element pola. 
 

300 __ |a Łamy 32-117 ; |c 28 cm. 
 
300 __ |a XXI stron, strony 153-340 ; |c 25 cm. 

 

Jeśli książka ma jednocześnie własne liczbowanie i liczbowanie w obrębie całości,  
w skład której wchodzi, podaje się wyłącznie liczbę stron właściwą dla opisywanej książki. 
Liczbowanie w obrębie większej całości podaje się w uwadze w polu 500. 
  

300 __ |a 16 stron ; |c 25 cm. 
500 __ |a Nadbitka z: Archivum Franciscanum Historicum, An. XLIX, 1956. Strony 337-351. 



Strony i karty tablic 
  
Liczbę liczbowanych i nieliczbowanych stron lub kart tablic podaje się na końcu objętości bez 
względu na ich umiejscowienie w książce (razem, rozproszone, na końcu, luzem). Osobno 
wymienia się liczbę stron tablic i kart tablic. Przejmuje się numerację ilustracji, jeśli zostały 
ponumerowane zgodnie z ilością stron lub kart (jedna ilustracja na jednej stronie lub karcie). 
Liczbę stron lub kart nieliczbowanych podaje się cyframi arabskimi ujętymi  
w nawiasy kwadratowe. 
  
Jeżeli tablice są liczbowane jak karty, ale zadrukowane po obu stronach, do opisu fizycznego 
przejmuje się liczbowanie z książki i podaje uwagę wyjaśniającą w polu 500. 
 

300 __ |a 67 stron, 15 stron tablic, 4 karty tablic : |b ilustracje, faksymilia ; |c 25 cm. 
  
300 __ |a 567 stron, VI kart tablic złożonych : |b ilustracje, mapy ; |c 29 cm. 
500 __ |a Karty tablic zadrukowane dwustronnie. 
 



Karty złożone 
 

Jeżeli w książce występują karty złożone (z tekstem lub tablice), zaznacza się to  
w opisie. 
  

300 __ |a 336 stron, [13] kart tablic złożonych ; |c 21 cm. 
  
300 __ |a 45 stron, 11 stron tablic złożonych ; |c 27 cm. 
500 __ |a Karty tablic zadrukowane dwustronnie. 

  
Jeżeli wszystkie strony (karty, łamy) są liczbowane, a niektóre z nich są złożone, po 
ilości stron (kart, łamów) podaje się informację o wystąpieniu złożonych kart.  
  

300 __ |a 112 stron (w tym złożone) ; |c 31 cm. 
  
300 __ |a 237 stron (w tym 4 karty tablic złożone) ; |c 19 cm. 



Strony oznaczone tym samym numerem 
Jeżeli przeciwległe strony są oznaczone tym samym numerem (np. w przypadku książek z 
tekstem równoległym w dwóch językach), wymienia się obie liczby stron i dodaje odpowiednią 
uwagę wyjaśniającą w polu 500.  
  

300 __ |a 89, 89 stron ; |c 17 cm. 
500 __ |a Przeciwległe strony oznaczone tym samym numerem. 
  
300 __ |a LXI, 289, 289 stron ; |c 24 cm. 
500 __ |a Przeciwległe strony (1-289) oznaczono tym samym numerem. 

 
Liczbowanie w dwóch kierunkach 
Jeżeli ciągi stron w książce są liczbowane w dwóch przeciwnych kierunkach  
(np. w przypadku książek wydanych w dwóch językach), podaje się liczbę stron w kolejnych 
ciągach w kolejności ich występowania, rozpoczynając od głównej strony tytułowej. 

 
300 __ |a XVIII, 127, 135, XIX stron ; |c 23 cm. 
500 __ |a Liczbowanie stron w dwóch kierunkach.  



Błędy w liczbowaniu stron (kart, łamów) 
 

Jeżeli numer ostatniej liczbowanej strony (karty, łamu) ciągu nie przedstawia jego 
rzeczywistej objętości, przejmuje się błędną wartość z książki, podając za nią poprawny 
numer ujęty w nawiasy kwadratowe wraz z poprzedzającym go określeniem „właściwie”. 
W razie potrzeby podaje uwagę wyjaśniającą rodzaj błędu w liczbowaniu w polu 500. 
 

300 __ |a XV [właściwie XIV], 228, [8] stron ; |c 25 cm. 
  
300 __ |a [2], LXX, [2], 378 [właściwie 398], [4] strony ; |c 24 cm. 
500 __ |a Strona 398 błędnie oznaczona jako 378. 

 
Publikacje aktualizowane 
 
Przy opisie luźnokartkowych publikacji aktualizowanych, podaje się liczbę skoroszytów i 
określenie „luźne karty” ujęte w nawiasy okrągłe.  
  

300 __ |a 1 skoroszyt (luźne karty) ; |c 22 cm. 



Egzemplarze niekompletne lub uszkodzone 
 
Jeżeli opisywany egzemplarz jest niekompletny lub uszkodzony, ale całkowita 
objętość książki jest możliwa do ustalenia na podstawie innych źródeł,  
w opisie fizycznym w polu 300 podaje się całkowitą objętość książki, a w 
uwadze w rekordzie egzemplarza opisuje jego uszkodzenie.  
W polu 500 podaje się uwagę o źródle, na podstawie którego ustalono 
właściwą objętość. 
  

300 __ |a XI, 278 stron ; |c 28 cm. 
500 __ |a Liczba stron na podstawie BNCR online. 

 

W uwadze w rekordzie egzemplarza: 
Defekt: brak stron 253-278. 
  



 
Jeżeli jednak całkowita objętość książki jest niemożliwa do ustalenia,  
w polu 300 podaje się opis fizyczny opisywanego egzemplarza 
uzupełniony określeniem „niekompletne” ujętym  w nawiasy okrągłe,  
a w uwadze w rekordzie egzemplarza opisuje jego uszkodzenie. 
 
 300 __ |a Karty 25-74 (niekompletne) ; |c 21 cm. 

W uwadze w rekordzie egzemplarza: 
Defekt: brak początku przed stroną 25 i końca po 
stronie 74. 



|b – Inne cechy fizyczne 
 
 

Oznaczenie ilustracji 
Podaje się poszczególne rodzaje ilustracji i ich liczbę (pojedynczą lub mnogą): faksymilia, 
fotografie, mapy, nuty, plany, portrety, tablice genealogiczne, wykresy. 
  
W opisie nie uwzględnia się ilustracji ze strony tytułowej i powtarzających się na wielu 
stronach ozdobników, czyli winiet. Za ilustracje nie uważa się tabeli, które zawierają dane 
statystyczne lub tekstowe. Nie zaznacza się, że niektóre lub wszystkie ilustracje są kolorowe. 
 
008/18-21ah 
300 __ |a 390 stron : |b faksymilia, ilustracje ; |c 22 cm. 
 
008/18-21abdh 
300 __ |a 487 stron : |b faksymilia, fotografie, ilustracje, mapy, wykresy ; |c 26 cm. 
 



Korelacja z innymi polami opisu bibliograficznego  
 

Informację o ilustracjach zawartą w polu 300 w podpolu |b, koduje się w polu 
008/18-21 odpowiednim kodem.  
Jeżeli książka ma więcej niż 4 rodzaje ilustracji, w polu 008/18-21 podaje się kody 
tych rodzajów, których wystąpiło najwięcej. 
 

Errata 
 

Informację o dołączonej do książki erracie (luzem lub stanowiącej część książki) 
podaje się zawsze jako ostatni element podpola |b, po oznaczeniu ilustracji, 
jeżeli książka je zawiera. 
 
300 __ |a 80 stron : |b ilustracje, errata ; |c 21 cm. 
 

300 __ |a 240 stron : |b errata ; |c 18 cm. 
[Opis dotyczy książki bez ilustracji.] 
 



|c – Wymiary 
Wymiary - rozmiary nośnika lub pojemnika, w którym znajduje się nośnik. 
Wymiary podaje się w centymetrach, zaokrąglając w górę do pełnych centymetrów. 
 

Format książki - oznaczenie jej wysokości, w razie potrzeby także szerokości (w przypadku 
książek o nietypowym kształcie lub rozmiarze).   
Podaje się wysokość zewnętrznej oprawy mierzoną równolegle do grzbietu.  
Przy opisie książek o nietypowych kształtach, których wysokość grzbietu jest mniejsza niż 
wysokość oprawy i wkładu, podaje się wysokość  
w najwyższym miejscu oprawy i wkładu. 
 

Dwa wymiary podaje się w opisie książek: 
• których wysokość grzbietu jest mniejsza niż szerokość książki, 
• których szerokość jest mniejsza niż połowa wysokości, 
• kwadratowych, 
• o wysokości grzbietu mniejszej niż 10 cm, 
• o wysokości grzbietu większej niż 45 cm. 



300 __ |a 212 stron ; |c 29 cm. 
  
300 __ |a 127 stron : |b ilustracje ; |c 24x16 cm. 
[Opis dotyczy książki kucharskiej w kształcie ziemniaka, której wysokość 
grzbietu książki wynosi 12 cm. W opisie podano wysokość w najwyższym 
miejscu oprawy.] 
  
300 __ |a 175 stron ; |c 9x19 cm. 
[Wysokość grzbietu jest mniejsza niż szerokość książki – w opisie podano 
dwa wymiary.] 
  
300 __ |a 147 stron ; |c 49x31 cm. 
[Wysokość grzbietu większa niż 45 cm – w opisie podano dwa wymiary.] 



Pojedyncza luźna karta 
 
Podaje się wysokość i szerokość pojedynczej luźnej karty, ewentualnie również 
złożonej, jeżeli w takiej formie została wydana, ale jest przeznaczona do 
użytkowania po rozłożeniu.  
W przypadku karty przeznaczonej do użytkowania wyłącznie jako złożona, podaje 
się jedynie jej wysokość po złożeniu, w opisie objętości uwzględniając liczbę stron 
uzyskaną po złożeniu. 
  

300 __ |a 1 karta ; |c 32x24 cm. 
 
300 __ |a 1 karta złożona ; |c 65x47cm, po złożeniu 17x11 cm. 
 
300 __ |a 1 karta złożona (8 stron) ; |c 15 cm. 

 



 

Wymiary pudełka lub innego pojemnika 
 
Jeżeli książka składająca się z więcej niż jednego elementu znajduje się w pudełku 
lub innym pojemniku, podaje się trzy wymiary: wysokość x szerokość x głębokość. 
W razie potrzeby można podać także wymiary poszczególnych elementów  
(np. kart, zeszytów itp.).  
Wymiary skoroszytu, teki lub oprawy wsuwanej (etui) podaje się według takich 
samych zasad jak format książki. 
  
 300 __ |a 1 pudełko (7 książeczek) : |b ilustracje ; |c 17x11x11 cm. 



|e – Dodatek 
 

Dla publikacji, która jest rozpowszechniana z opisywaną książką i nie może być użytkowana niezależnie 
od niej, nie tworzy się osobnego opisu bibliograficznego. 
 

W strefie opisu fizycznego jako oznaczenie dodatku podaje się liczbę jednostek oraz nadany 
samodzielnie wyraz lub wyrażenie zwięźle charakteryzujące dodatek lub tytuł. Nie podaje się tytułów 
lub części tytułu dodatku, jeżeli są takie same jak tytuł książki. 
 

Dla dodatków piśmienniczych, a w razie potrzeby także dla dodatków innego rodzaju, dodaje się 
skrócony opis fizyczny dodatku. Format dodatku piśmienniczego podaje się wyłącznie, gdy jest 
odmienny od formatu książki. Nie podaje się wymiarów dodatków o ustandaryzowanych wymiarach 
takich jak płyty CD, DVD itp. 
 

300 __ |a 26 stron : |b ilustracje ; |c 27 cm + |e Okulary 3D. 
  
300 __ |a XII, 87 stron ; |c 18 cm + |e Ćwiczenia solfeżowe (8 stron : 16 cm). 
 
300 __ |a 42, [6] stron : |b ilustracje ; |c 23 cm + |e 1 CD. 



Jeżeli dodatek piśmienniczy posiada tytuł wyróżniający i własne cechy poza 
elementami opisu fizycznego (np. oznaczenie odpowiedzialności), w podpolu |e w 
polu 300 podaje się ogólne określenie charakteryzujące dodatek(np. wkładka, 
dodatek) oraz opis fizyczny.  
Tytuł dodatku wraz z jego oznaczeniem odpowiedzialności i ewentualnie innymi 
elementami podaje się w uwadze w polu 500 stosując znaki umowne według ISBD. 
 
300 __ |a 252 stron : |b ilustracje ; |c 21 cm + |e dodatek  
      (15 stron ; 18 cm). 
 
500 __ |a Dodatek: Bibliografia polskich publikacji polarograficznych  [1930-1955]  
  / Jerzy Chodkowski. 
 



Strefa opisu fizycznego - audiobook 



Struktura pola 300 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Znaki umowne 
Czas odtwarzania, podany po określeniu nośnika dźwięku, ujmuje się w nawias okrągły. 
Podpole |b poprzedza się odstępem i dwukropkiem. 
Podpole |c poprzedza się odstępem i średnikiem. 
Podpole |e poprzedza się odstępem i znakiem dodawania. 
Każdy kolejny dodatek podaje się po znaku dodawania z odstępem po obu stronach. 
Nośnik, inne cechy fizyczne i wymiary dodatku ujmuje się w nawias okrągły. Do ich rozdzielenia 
stosuje się takie same znaki umowne, jak w opisie pozycji głównej. 
Nawiasy kwadratowe i okrągłe traktuje się jak jeden znak i stosuje odstęp przed pierwszym i po 
drugim nawiasie. 
Pole kończy się kropką. 



Język i system pisma 
Elementy opisu fizycznego podaje się w języku polskim z wyjątkiem tytułu dodatku, który 
przejmuje się w języku, w jakim występuje on w dodatku, w razie potrzeby poddając go 
konwersji według zasad szczegółowych. 
  
Jeżeli tytuł dodatku występuje w więcej niż jednym języku, podaje się wyłącznie formę  
w języku dominującym w dodatku.  
Jeżeli nie można zastosować tego kryterium, ponieważ żaden z języków tekstu nie jest 
dominujący podaje się tytuł wyróżniony typograficznie. 
Jeśli brak wyróżnień typograficznych, podaje się pierwszy z tytułów występujących  
w dodatku. 
Form w innych językach nie przejmuje się do opisu. 
 
Źródła danych 
Informacje dotyczące opisu fizycznego przejmuje się przede wszystkim  
z opisywanej publikacji, w razie potrzeby także ze źródeł spoza niej  
(np. jeżeli opisywany egzemplarz jest niekompletny lub uszkodzony). 



Zasady stosowania 
 
|a – liczba i określenie nośnika dźwięku, czas odtwarzania (NP) 
 
Podaje się liczbę nośników wyrażoną cyframi arabskimi wraz z określeniem rodzaju 
nośnika dźwięku (np. 1 CD, 1 płyta audio). 
  
Dane uzupełniające (np. nazwa firmy, typ) dla nagrań dźwiękowych o cechach fizycznych 
innych niż powszechnie używane, podawane po określeniu nośnika dźwięku, ujmuje się  
w nawias kwadratowy 
 
Nie podaje się liczby stron płyty audio i liczby ścieżek kasety lub taśmy magnetofonowej 
zawierających nagranie. Te dane podaje się w razie potrzeby w polu 500. 
 
 300 __ |a 3 CD : |b zapis cyfrowy, stereo ; |c 12 cm. 
 



Podaje się łączny czas odtwarzania całego nagrania dźwiękowego lub czasy 
odtwarzania poszczególnych jednostek tworzących nagranie dźwiękowe 
(poszczególnych nośników dźwięku).  
Czas odtwarzania przejmuje się z jednego ze źródeł danych, stosując jednostki 
występujące w tym źródle (godziny, minuty, sekundy).  
Czas odtwarzania pomija się, jeżeli nie występuje on w żadnym źródle. 
  
Czas odtwarzania poszczególnych utworów podaje się w polu 505. 
 
300 __ |a 1 CD (8 godz. 55 min) : |b zapis cyfrowy, stereo ; |c 12 cm. 



|b – Inne cechy fizyczne 
 
Uwzględnia się następujące cechy fizyczne z zachowaniem kolejności: 

• sposób zapisu dźwięku na nośniku (np. zapis analogowy, zapis cyfrowy) 
• prędkość odtwarzania (np. 78 obr./min, 19,05 cm/s) 
• szerokość rowka płyty (np. mikrorowek) 
• liczbę ścieżek na taśmie magnetycznej (np. 2 ścieżki) 
• konfigurację kanałów odtwarzania dźwięku (np. stereo) 
• informację o systemie redukcji szumów (np. Dolby C) 

  
Pomija się cechy standardowe dla określonego nośnika dźwięku (np. prędkość 
odtwarzania dla CD i kaset magnetofonowych, mikrorowek dla płyt długogrających). 
  

300 __ |a 1 CD : |b zapis cyfrowy, stereo ; |c 12 cm. 
 
300 __ |a 1 CD (48 min 12 s) : |b digital, stereo ; |c 12 cm. 



|c – Wymiary 
 

Podaje się w zależności od typu nośnika dźwięku: 
 

• średnicę płyt audio i CD (w cm) 
• średnicę powierzchni nagranej pocztówek dźwiękowych (w cm) 
• wysokość i średnicę wałków fonograficznych (w cm) 
• szerokość taśmy magnetofonowej (w mm). 

  
Przy podawaniu dwóch wymiarów liczby łączy się znakiem „x”. 
Pomija się znormalizowane wymiary: szerokość standardowej taśmy 
magnetofonowej, szerokość taśmy w kasecie magnetofonowej i w kartridżu. 
 



Dla publikacji złożonych z różnych nośników dźwięku mających różne 
wymiary podaje się wymiary wszystkich nośników. 
Pomija się wymiary opakowania.  
Wymiary całkowitej powierzchni pocztówek dźwiękowych podaje się w polu 
500.   
 

300 __ |a 1 CD (54 min 23 s) : |b zapis cyfrowy, stereo ; |c 12 cm. 
 
300 __ |a 1 płyta audio : |b zapis analogowy, 33 obr./min, stereo ; |c 30 cm. 
 



|e – Dodatek 
 

Dla dodatku, który jest rozpowszechniany z opisywanym nagraniem dźwiękowym i nie może być 
użytkowany niezależnie od niego, nie tworzy się osobnego opisu bibliograficznego. 
  

W strefie opisu fizycznego jako oznaczenie dodatku podaje się liczbę jednostek z określeniem jego 
postaci fizycznej lub nadany samodzielnie wyraz lub wyrażenie zwięźle charakteryzujące dodatek. Nie 
podaje się tytułów lub części tytułu dodatku, jeżeli są takie same jak tytuł nagrania dźwiękowego. 
  

Dla dodatków tekstowych, a w razie potrzeby także po dodatkach innego rodzaju, dodaje się opis 
fizyczny dodatku. Nie podaje się wymiarów bookletów i dodatków o ustandaryzowanych wymiarach 
takich jak CD, DVD itp. 
 
W polu 500 podaje się w uzasadnionych przypadkach informację dotyczącą zawartości dodatku oraz inne 
dane uznane za ważne. 
 

300 __ |a 6 CD (7 godz. 14 min) : |b zapis cyfrowy, stereo ; |c 12 cm  
  + |e dodatek (113 stron : ilustracje ; 17 cm). 
 

300 __ |a 1 CD : |b zapis cyfrowy, stereo ; |c 12 cm + |e 23 karty. 



Strefa opisu fizycznego – e-book 



Struktura pola 300 
 

Wskaźniki 
Wskaźnik pierwszy 
_ - niezdefiniowany 
Wskaźnik drugi 
_ - niezdefiniowany 
 

Znaki umowne 
Podpole |b poprzedza się odstępem i dwukropkiem. 
Podpole |c poprzedza się odstępem i średnikiem. 
Podpole |e poprzedza się odstępem i znakiem dodawania. 
Każdy kolejny dodatek podaje się po znaku dodawania z odstępem po obu stronach. 
Nośnik, inne cechy fizyczne i wymiary dodatku ujmuje się w nawias okrągły. Do ich 
rozdzielenia stosuje się takie same znaki umowne, jak w opisie pozycji głównej. 
Nawiasy kwadratowe i okrągłe traktuje się jak jeden znak i stosuje odstęp przed 
pierwszym i po drugim nawiasie. 
Pole kończy się kropką. 



Język i system pisma 
Elementy opisu fizycznego podaje się w języku polskim z wyjątkiem tytułu dodatku, 
który przejmuje się w języku, w jakim występuje on  
w dodatku, w razie potrzeby poddając go konwersji według zasad szczegółowych. 
  
Jeżeli tytuł dodatku występuje w więcej niż jednym języku, podaje się wyłącznie formę w 
języku dominującym w dodatku.  
Jeżeli nie można zastosować tego kryterium, ponieważ żaden z języków tekstu nie jest 
dominujący podaje się tytuł wyróżniony typograficznie. 
Jeśli brak wyróżnień typograficznych, podaje się pierwszy z tytułów występujących w 
dodatku. 
Form w innych językach nie przejmuje się do opisu. 
 
Źródła danych 
Informacje dotyczące opisu fizycznego przejmuje się przede wszystkim  
z opisywanej publikacji, w razie potrzeby także ze źródeł spoza niej (np. jeżeli opisywany 
egzemplarz jest niekompletny lub uszkodzony). 
 



|a – liczba i określenie nośnika fizycznego (NP) 
 

Podaje się liczbę i rodzaj nośników fizycznych, na których posadowiona jest opisywana publikacja 
elektroniczna. Liczbę nośników wyraża się cyframi arabskimi, zaś rodzaj nośnika w języku polskim, 
używając odpowiednich określeń, np.: 

• dyskietka 
• dysk optyczny 
• kaseta magnetyczna 
• zwój magnetyczny 

  

Informacje o poszczególnych nośnikach oddziela się przecinkami. 
W nawiasie zwykłym podaje się określenie formatu zapisu danych na dysku optycznym, np.: 

• CD-ROM 
• Photo-CD 
• DVD 

 

300 __ |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : |b kolor ; |c 12cm. 
 
300 __ |a 1 pendrive : |b dźwięk, kolor  + |e Instrukcja : 31 s. ; 18 cm. 



|b – inne cechy fizyczne (NP) 
 

Przy opisywaniu publikacji, na której utrwalono zapis dźwięku lub która może 
wygenerować dźwięk, podaje się określenie „dźwięk”. 
  
Przy opisywaniu publikacji, która może być wyświetlona w dwóch lub więcej kolorach 
lub z której można wygenerować dwa kolory lub więcej kolorów, podaje się określenie 
„kolor”. 
  
Nie należy podawać informacji o kolorze w przypadku publikacji elektronicznych, które 
są wyświetlane w jednym kolorze. 
  
Wymagania dotyczące wytwarzania dźwięku oraz wymagania dotyczące sprzętu  
i oprogramowania podaje się w polu 538. 
 

300 __ |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : |b kolor ; |c 12 cm. 
 

300 __ |a 2 dyski optyczne (CD-ROM) : |b dźwięk, kolor ; |c 12 cm. 



|c – format (wymiary nośnika) (NP) 
 

Format (wymiary nośnika) podaje się w centymetrach, zaokrąglając w górę do pełnego centymetra. 
Podaje się wymiary samego nośnika, nie uwzględniając wymiarów opakowania. Poszczególne dane 
oddziela się przecinkiem.   
 

W przypadku dyskietek i taśm magnetycznych na szpulach (zwój) podaje się: 
• średnicę 
• opcjonalnie — szerokość i długość taśmy magnetycznej 

W przypadku kaset magnetycznych podaje się: 
• długość i szerokość kasety, jeżeli wielkości te są inne niż standardowe  

(10x7 cm) 
• szerokość taśmy, jeżeli jest inna niż standardowa (4 mm) 

W przypadku nośników zapakowanych, np. zestawu dyskietek w pojemniku, można podawać wymiary 
opakowania, stosując określenie „w pojemniku” i podając wymiary pojemnika 
 

300 __ |a 1 pendrive : |b dźwięk, kolor ; |c w pojemniku 21x15x5 cm. 
 
300 __ |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : |b kolor ; |c 12 cm. 
 



|e – dodatek (NP) 
 

Dla publikacji, która jest rozpowszechniana z opisywaną publikacją elektroniczną i nie może być 
użytkowana niezależnie od niej, nie tworzy się osobnego opisu bibliograficznego. 
 

Przy oznaczaniu dodatku podaje się: 
• wyraz lub wyrażenie pisane małą literą, charakteryzujące dodatek lub tytuł dodatku 
• liczbę jednostek fizycznych, jeżeli jest ich więcej niż jedna 
• opcjonalnie — krótki opis fizyczny sporządzony zgodnie z zasadami opisu publikacji danego rodzaju. 
  

W przypadku publikacji elektronicznych dostępnych zdalnie (w opisie których nie stosuje się strefy opisu 
fizycznego) informację o dodatku należy podawać w polu 500. 
 
300 __ |a 2 dyski optyczne (DVD-ROM) : |b dźwięk, kolor ; |c 12 cm +  
  |e Podręcznik : 20 stron ; 19 cm. 
 
300 __ |a 4 dyski optyczne (CD-ROM) : |b dźwięk, kolor ; |c 12 cm + |e Przewodnik metodyczny  
 + Instrukcja instalacji.  
 
300 __ |a 1 pendrive : |b dźwięk, kolor + |e Instrukcja : 31 s. ; 18 cm.  
 



Jeżeli dodatek posiada dużo cech odmiennych, takich jak dodatki do tytułu, oznaczenie 
odpowiedzialności, w polu 300 podaje się ogólne określenie charakteryzujące dodatek 
oraz opcjonalnie opis fizyczny.  
Tytuł dodatku wraz z dodatkiem do tytułu i oznaczeniem odpowiedzialności oraz 
ewentualnymi innymi elementami podaje się w polu 500. 
 

Publikacja elektroniczna na różnych nośnikach  
 

Jeżeli ta sama publikacja elektroniczna dostępna jest w różnych formach produktu, np.: 
• na różnych rodzajach nośników (np. dysk optyczny i pendrive) 
• na nośnikach tego samego rodzaju, ale różnej wielkości (np. dyskietka  

9 cm i 14 cm) 
• w postaci różnych danych wyjściowych lub formatów wyświetlania (np. 

publikacja o dostępie lokalnym odtwarzany z dysku optycznego lub z dyskietki) 
• w różnych formatach plików (np. PDF, MOBI, EPUB) 

dla każdej formy produktu (typu nośnika, formatu pliku itd.) sporządza się odrębny opis, 
nawet jeśli poszczególne formy produktu są opatrzone tym samym ISBN czy innym 
identyfikatorem. 



Multimedia interakcyjne/komplet  
 

Jeżeli opisywana publikacja elektroniczna jest publikacją multimedialną posadowioną na 
dwóch lub więcej nośnikach fizycznych różnego rodzaju traktowanych jako komplet 
przewidziany do wspólnego użytkowania (np. dysk optyczny z danymi tekstowymi  
i wideodysk), wówczas należy sporządzić jeden opis bibliograficzny dla publikacji 
elektronicznej jako całości.  
 
Dla każdego rodzaju nośnika wchodzącego w skład takiej publikacji należy sporządzić 
odrębny opis fizyczny. 
 
 



Publikacja elektroniczna o dostępie zdalnym  
 
Charakterystykę (rodzaj i wielkość) publikacji elektronicznej o dostępie zdalnym 
podaje się w polu 347 (Charakterystyka pliku cyfrowego), pomijając strefę opisu 
fizycznego. 
 
256 __ |a Dane tekstowe. 
347 __ |a Plik tekstowy |b PDF |c 1,69 MB 
538 __ |a Tryb dostępu: online. 
 
256 __ |a Dane tekstowe. 
347 __ |a Plik tekstowy |b EPUB |c 4,11 MB 
538 __ |a Tryb dostępu: online. 
 
 




