
ZMIANY W WYPEŁNIANIU STREFY SERII 

I DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO 

 

Od 1 stycznia 2009 r. w formacie MARC 21 zostały wprowadzone zmiany w wypełnianiu pól 

serii i dokumentu wieloczęściowego: 

1. Z formatu zostało usunięte pole 440. 

 - od dnia 16.03.2009 r. przestajemy je używać w bazach BN 

2. Do pól z grupy 8XX zostało dodane podpole |x - numer ISSN 

 

 

490 STREFA SERII I DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO (P) 

Pole zawiera oznaczenia serii i/lub dokumentu wieloczęściowego. Dane te nie będą 
indeksowane. Jeśli dany tytuł chcemy zindeksować należy użyć pól z grupy 800-830.  

 

W polu 490 podajemy tytuł serii lub dokumentu wieloczęściowego w formie występującej na 

dokumencie. Tytuł indeksujemy wypełniając pole 830 (dla serii) lub 800-811 (dla dokumentu 

wieloczęściowego). 

 

Podpola należy podawać w następującej kolejności: |a, |x, |v. 

 

Znaki umowne: 

Na końcu pola nie stawiamy kropki. 

Podpole |x poprzedzamy przecinkiem 

Podpole |v poprzedzamy odstępem i średnikiem. 

 

Wskaźniki: 

 Pierwszy - strefa serii jako czynnik wyszukiwania 

 0 seria nie jest czynnikiem wyszukiwania 

Wartość jest używana, jeśli dla danej serii nie tworzy się haseł dodatkowych (brak pól 

800-830)  

1 seria jest czynnikiem wyszukiwania 

Wartość używana jest, jeśli dla danego tytułu tworzy się hasło dodatkowe (występują 
pola 800-830). 

Drugi -  niezdefiniowany 

. (spacja)  

 

Podpola: 

|a  tytuł i oznaczenie odpowiedzialności serii (P) 

Podajemy następujące dane: 

− tytuł  

− tytuły równoległe (poprzedzamy znakiem równości) 

− dodatki do tytułu (poprzedzamy dwukropkiem) 

− oznaczenie odpowiedzialności (poprzedzamy kreską ukośną). 
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|x  ISSN (NP) 

Podajemy ISSN serii (lub podserii) pomijając akronim.  

 

|v  numeracja w obrębie serii (P) 

Podajemy numerację dokumentu w obrębie serii (lub podserii) lub numer części dokumentu. 

 

 

Przykłady 

 

Seria: 

490 1_|a Wybór powieści J. I. Kraszewskiego. Serya II ;|vt. 47 

800 1_  |a Kraszewski, Józef Ignacy |d (1812-1887). |t Wybór powieści. |n Ser. 2 ; |v t. 47 

 

490 1_ |a Annales Academiae Medicae Silesiensis,|x 0208-5607 

830 _0 |a Annales Academiae Medicae Silesiensis,|x 0208-5607 

 

490 1_ |a Omega : biblioteka wiedzy współczesnej,|x 0208-9653 ;|v 188 

830 _0 |a Omega,|x 0208-9653 ;|v 188 

 

490 1_ |a Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego,|x 0860-3367 ;|v 281 

830 _0  |a Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego,|x 0860-3367 ;|v 281 

 

 

Uwaga nr ISSN w serii obowiązuje od roku 1974. 

 

490 1_ |aActa Universitatis Lodziensis ;|v7 

830 _0 |aActa Universitatis Lodziensis,|x0208-6123 ;|v7 

 

Wydawnictwo wieloczęściowe 

490 1_|a Księga pytań / Edmond Jabès ;|v 3 

800 1_|a Jabès, Edmond |d (1912-1991). |t Księga pytań ;|v 3 

 


