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JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 
 

SPRAWOZDANIE (6-7.09.2012) 

 

 
I. Głównym zagadnieniem omawianym na Zebraniu Zespołu ds. Rozwoju JHP BN była 

kwestia określników chronologicznych. Postanowiono, że: 
 

a) Po temacie Reformacja nie będą stosowane określniki chronologiczne. 

 

Z dziejów Reformacji w Polsce : walka rel.-dogmatyczna w latach 1559-1562 / Oskar 

Bartel. – Warszawa : [s.n.], 1928. 

 

Opis według nowych zasad: 

 
Reformacja – Polska 
 
Opis według starych zasad: 
 
Reformacja – Polska – 16 w. 

 
b) Likwidacji ulegają określniki chronologiczne – od 2001 r. i – od 2004 r., zastąpi je 

określnik – 21 w. 

 

Gospodarka Polski : system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i 

internacjonalizacji procesów ekonomicznych / pod red. nauk. Ryszarda Bartkowiaka i 

Janusza Ostaszewskiego. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna 

Wydawnicza, 2009. 

 

Opis według nowych zasad: 

 

Globalizacja 

Przedsiębiorstwo – Polska – 21 w. 

Zarządzanie – Polska – 21 w. 

Polska – gospodarka – polityka – 21 w. 

 
Opis według starych zasad: 
 
Globalizacja 

Przedsiębiorstwo – Polska – od 2001 r. 

Zarządzanie – Polska – od 2001 r. 

Polska – gospodarka – polityka – od 2001 r. 

 

Relacje polsko-szwedzkie w warunkach integracji europejskiej / Małgorzata Mizerska 

; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. – Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i 
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Logistyki, 2008. 

 

Opis według nowych zasad: 

 

Polska – a Szwecja – 21 w. 

Szwecja – a Polska – 21 w. 

 
Opis według starych zasad: 
 
Polska – a Szwecja – od 2001 r. 

Szwecja – a Polska – od 2001 r. 

 

Andrzej Różycki : poetyka form / [red. kat. Elżbieta Fuchs, Janusz Zagrodzki ; Miejska 

Galeria Sztuki w Łodzi. Galeria Willa]. – Łódź : Miejska Galeria Sztuki, cop. 2011. 

 

Opis według nowych zasad: 

 

Różycki, Andrzej (1942- ) 

Galeria Willa (Łódź) – wystawy 

Łódź (woj. łódzkie) – wystawy – 21 w. 

Fotografia polska – od 1944 r. 

Katalogi wystaw 
 
Opis według starych zasad: 
 
Różycki, Andrzej (1942- ) 

Galeria Willa (Łódź) – wystawy 

Łódź (woj. łódzkie) – wystawy – od 2001 r. 

Fotografia polska – od 1944 r. 

Katalogi wystaw 

 

Polactwo / Rafał A. Ziemkiewicz. - Lublin : Fabryka Słów, 2012. 

 

Opis według nowych zasad: 

 

Naród – Polska 

Polska – polityka – od 1989 r. 

Publicystyka polska – 21 w. 

 
Opis według starych zasad: 
 

Naród – Polska 

Polska – polityka – od 1989 r. 

Publicystyka polska – od 2001 r. 

 

 

II.  Po tematach  wyrażających formy i gatunki muzyczne (Sonata, Pieśń (muz.) itd.) nie 

 będą stosowane określniki geograficzne. Narodowość twórców będzie wyrażana przez 

 temat Muzyka z odpowiednim dopowiedzeniem językowo-etnicznym.  
 
Liszt [Dokument dźwiękowy] : poezja muzyki. – Warszawa : De Agostini Polska, cop. 
2000. 
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Muzyka węgierska – 19 w. 
Dokumenty dźwiękowe 
Muzyka fortepianowa – 19 w. 
Poemat symfoniczny – Węgry – 19 w. 
 
Concerti per fagotto : RV 468 e RV 482 / Antonio Vivaldi ; ed. critica a cura di 
Federico Maria Sardelli. – Firenze : Studio per Edizione Scelte, 2002. 
 
Muzyka włoska – 18 w. 
Koncert (fagot i orkiestra smyczkowa) – Węgry – 18 w. 
Partytura 
 

 

III. Zostaną usunięte tematy Pieśń żydowska i Pieśń cygańska, a materiał ich dotyczący 

 opracowywany będzie analogicznie jak inne pieśni. 

 

Schemat opracowania dokumentów dźwiękowych: 

 

Muzyka [dopowiedzenie językowo-etniczne] – [określnik chronologiczny] 

Dokumenty dźwiękowe 

Pieśń [dopowiedzenie] – [określnik chronologiczny] 

 

Cygańska biesiada. CD 1-3 box [Dokument dźwiękowy]. – Konstancin-Jeziorna : 

Ryszard Music, p1999. 

 

Opis według nowych zasad: 

 

Dokumenty dźwiękowe 

Pieśń (muz.) 

Muzyka cygańska 

Muzyka polska 

 
Opis według starych zasad: 

 

Dokumenty dźwiękowe 

Pieśń cygańska 

Piosenka polska 

 

Pieśni z Litzmannstadt Getto w Łodzi śpiewa Tova Ben-Zvi [Dokument dźwiękowy] = 

Songs of Litzmannstadt Getto sung by Tova Ben-Zvi. – Łódź : Urząd Miasta Łodzi, 

200?. 

 

Opis według nowych zasad: 

 

Dokumenty dźwiękowe 

Pieśń (głos i fortepian) – 20 w. 

Muzyka żydowska 
 
Opis według starych zasad: 
 
Dokumenty dźwiękowe 

Pieśń (głos i fortepian) – 20 w. 

Pieśń żydowska (muz.) 
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Ustalenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (9 listopada 2012 r.) z wyjątkiem tego 
dotyczącego likwidacji określników – od 2001 r. i – od 2004 r., które zacznie 
obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się na 
początku grudnia.  
 
Jeśli macie Państwo uwagi czy sugestie odnośnie dyskutowanych rozwiązań, 
będziemy wdzięczni za ich nadesłanie na adres Pracowni JHP BN. 


