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JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 
 

SPRAWOZDANIE (2-3.02.2012) 

 
 

I. Ustalono schemat opracowania dokumentów dotyczących zagadnień etycznych 
związanych z wykonywaniem określonego zawodu. W opisie tego rodzaju 
dokumentów stosujemy następujące hasła: 
 
[nazwa zawodu] – etyka 
 
Etyka zawodowa nauczycieli : wybrane zagadnienia / Dariusz Zając. – Bydgoszcz : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011.  
 
Nauczyciele – etyka  
 
Etyka zawodów prawniczych : metoda case study / Małgorzata Król (red.), Magdalena 
Ustaborowicz [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2011. 
 
Prawnicy – etyka 
Podręczniki akademickie  
 
W przypadku tematów pozostających w relacji hierarchicznej do hasła Etyka 
zawodowa (Etyka biznesu, Etyka lekarska) w opracowaniu przedmiotowym stosujemy 
wyłącznie pojedyncze, adekwatne do treści dokumentu hasło.  
 
Etyczne standardy firm i pracowników / Anna Lewicka-Strzałecka. –  
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk], 1999. 
 
Etyka biznesu 
 
Etos w zawodach medycznych / Anna Nawrocka. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 
cop. 2008. 
 
Etyka lekarska 
 
Temat Etyka zawodowa będzie stosowany do opisu prac ogólnych dotyczących etyki 
zawodowej bez względu na wykonywany zawód.  
 
Etyka zawodowa : uwarunkowania, konteksty, zastosowania / Wiesław Mysłek. –  
Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 
2010. 
 
Etyka zawodowa 
Podręczniki akademickie  
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II. Postanowiono zlikwidować ze względu na zbliżony zakres znaczeniowy następujące 
określniki:  
 

 budowa 
 
Zamiast niego będzie stosowany: 
 
określnik – budowa i konstrukcje po tematach z dziedziny techniki 
określnik – anatomia po tematach z dziedziny biologii 
 
Ultrastruktura komórki / Andrzej Jasiński, Wincenty Kilarski. – Warszawa : 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Komórka (biol.) – anatomia 
 
Opis według starych zasad: 
 
Komórka (biol.) – budowa 
 
Budowa podwozi i nadwozi samochodowych / Seweryn Orzełowski. – 
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2011. 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Nadwozia – budowa i konstrukcje 
Podwozia – budowa i konstrukcje 
Samochody – budowa i konstrukcje 
Podręczniki dla szkół zawodowych 
 
Opis według starych zasad: 
 
Nadwozia – budowa 
Podwozia – budowa 
Samochody – budowa 
Podręczniki dla szkół zawodowych 

 
 eksploatacja 
 obsługa 

 
Zamiast nich będzie stosowany określnik – obsługa i eksploatacja, a w 
przypadku tematów,  takich jak: Drogi, Mieszkania  – określnik – 
użytkowanie. 
 
Uszkodzenia systemu tłok-cylinder (TC) okrętowych silników spalinowych / 
Jan Kazimierz Włodarski, Antoni Podsiadło, Stefan Kluj. – Gdynia : 
Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2011. 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Silniki okrętowe – obsługa i eksploatacja 
Silniki spalinowe – obsługa i eksploatacja 
Silniki tłokowe – obsługa i eksploatacja 
 
 Opis według starych zasad: 
 
Silniki okrętowe – eksploatacja 
Silniki spalinowe – eksploatacja 
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Silniki tłokowe – eksploatacja 
 
Poradnik dla użytkowników mieszkań  / Wiesław Wieczorkiewicz. – Warszawa, 
1979. 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Mieszkania – użytkowanie 
Poradniki 
 
Opis według starych zasad: 
 
Mieszkania – eksploatacja 
Poradniki 
 
Eksploatacja dróg : praca zbiorowa  / pod kier. Leszka Rafalskiego. – 
Warszawa, 2011 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Drogi – użytkowanie 
Podręczniki 
 
Opis według starych zasad: 
 
Drogi – eksploatacja 
Podręczniki 

 
 fauna i flora 

 
Zamiast niego będą stosowane określniki – fauna, – flora. 
 
Przyroda Wolińskiego Parku Narodowego / [red., opisy do zdj. Krzysztof 
Grzegorczyk ; zdj. T. Bajor et al.]. – Międzyzdroje : Woliński Park Narodowy, 
[2011]. 

 
Opis według nowych zasad: 
 
Woliński Park Narodowy – fauna 
Woliński Park Narodowy – flora 
Wydawnictwa popularne 
 
Opis według starych zasad: 

 
Woliński Park Narodowy – fauna i flora 
Wydawnictwa popularne 

 
 zapobieganie i leczenie 

 
Zamiast niego będą stosowane określniki – zapobieganie, – leczenie. 
 
Grypa : nie myl grypy z przeziębieniem : najskuteczniejsze sposoby na walkę z 
infekcjami i wzmocnienie organizmu / [oprac. red. Ewa Zwierzchowska]. – 
Warszawa : Murator, 2011. 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Grypa – leczenie 
Grypa – zapobieganie 
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Przeziębienie – leczenie 
Przeziębienie – zapobieganie 
Wydawnictwa popularne 

 
Opis według starych zasad: 

 
Grypa – zapobieganie i leczenie 
Przeziębienie – zapobieganie i leczenie 
Wydawnictwa popularne 

 
 zapobieganie i zwalczanie 

 
Zamiast niego będą stosowane określniki – zapobieganie, – zwalczanie. 
 
Działanie policji podczas klęski żywiołowej / Robert Socha ; Centrum 
Szkolenia Policji. – Legionowo : Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, 
2011. 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Klęski elementarne – zapobieganie – Polska – od 2001 r. 
Klęski elementarne – zwalczanie – Polska – od 2001 r. 
Policja – organizacja – Polska – od 1989 r. 
 
Opis według starych zasad: 

 
Klęski elementarne – zapobieganie i zwalczanie – Polska – od 2001 r. 
Policja – organizacja – Polska – od 1989 r. 

 
 dialekty 

 
Zamiast niego będzie stosowany określnik – język. 
 
Dialekt Bojków / Zofja Rabiej. – Kraków : [s.n.], 1929.  
 
Opis według nowych zasad: 
 
Bojkowie – język 
 
Opis według starych zasad: 
 
Bojkowie – dialekty 

 
 drukarstwo  

 
 
III. Zastanawiano się także nad programem tegorocznych warsztatów JHP BN i UKD.  
 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (20 marca 2012 r.). Kolejne spotkanie 
odbędzie się w dniach 22-23 marca.  
Jeśli macie Państwo uwagi czy sugestie odnośnie dyskutowanych rozwiązań, 
będziemy wdzięczni za ich nadesłanie na adres Pracowni JHP BN.  
 


