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Rekord wzorcowy i bibliograficzny 

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

Propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych 
W dobie sieci semantycznej 

Warszawa, 20-21 kwietnia 2015 r. 



Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

 Deskryptory dla hasła osobowego, korporatywnego, 
imprezy, serii  i tytułu ujednoliconego dzieła - wspólne dla 
opracowania formalnego i rzeczowego. 

 
 W rekordach wzorcowych i w rekordach bibliograficznych 

(grupa pól 6XX)  przestajemy używać określników - podpola 
x, z, y (z podpola “v” rezygnacja nastąpiła już wcześniej. 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

 Rezygnacja z rekordów wzorcowych dla określników - grupa 

pól 18X. 

 
 Wprowadzenie „nowych” pól (dotychczas nieużywanych) w 

rekordach wzorcowych i bibliograficznych. Zmiany te nie 
zawsze związane są z opracowaniem deskryptorowym. 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

LDR   Leader (NP) 

001   Numer kontrolny (NP) 

003   Identyfikator numeru kontrolnego (NP) 

005   Data i czas ostatniej modyfikacji (NP) 

008   Dane kontrolne (NP) 

010   Numer kontrolny rekordu wzorcowego (NP) 

022   Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego (P) 

024   Inny identyfikator znormalizowany (P) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

034   Zakodowane kartograficzne dane matematyczne (P) 

035   Numer kontrolny innego systemu (P) 

040   Źródło katalogowania (NP) 

043   Kod jednostki geograficznej (NP) 

045   Okres czasu związany z hasłem (NP) 

046   Daty zakodowane (P) 

100   Hasło - Nazwa osobowa (NP) 

110   Hasło - Nazwa ciała zbiorowego (NP) 

111   Hasło - Nazwa imprezy (NP) 

130   Hasło - Tytuł ujednolicony (NP) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

148  Hasło - Termin chronologiczny (NP) 

150  Hasło - Termin ogólny lub jednostkowy (NP) 

151  Hasło - Nazwa geograficzna (NP) 

155  Hasło - Termin indeksowy rodzaj/forma (NP) 

260  Złożony odsyłacz całkowity - Hasło przedmiotowe (P) 

360  Odsyłacz uzupełniający złożony - Hasło przedmiotowe (P) 

368  Inne atrybuty hasła osobowego lub korporatywnego (P) 

370  Miejsce powiązane (P) 

371  Adres (P) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

372   Obszar działalności (P) 

373   Afiliacja (P) 

374   Zajęcie/zawód (P) 

375   Płeć (P) 

376   Informacja o rodzinie (P) 

377   Język związany z hasłem (P) 

378   Pełna nazwa dla hasła osobowego (P) 

380   Forma dzieła (P) 

385   Charakterystyka przeznaczenia (P) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

386   Charakterystyka autora/współautora (P) 

388   Okres powstania dzieła (powstanie i kolejne wydania)(P) 

400   Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa osobowa (P) 

410   Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa ciała zbiorowego (P) 

411   Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa imprezy (P) 

430   Trop odsyłacza całkowitego - Tytuł ujednolicony (P) 

448   Trop odsyłacza całkowitego - Termin chronologiczny (P) 

450   Trop odsyłacza całkowitego - Termin ogólny lub jednostkowy (P) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

451   Trop odsyłacza całkowitego - Nazwa geograficzna (P) 

455   Trop odsyłacza całkowitego - Termin indeksowy rodzaj/forma (P) 

500   Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa osobowa (P) 

510   Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa ciała zbiorowego (P) 

511   Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa imprezy (P) 

530   Trop odsyłacza uzupełniającego - Tytuł ujednolicony (P) 

548   Trop odsyłacza uzupełniającego - Termin chronologiczny (P) 

550   Trop odsyłacza uzupełniającego - Termin ogólny lub jednostkowy (P) 

551   Trop odsyłacza uzupełniającego - Nazwa geograficzna (P) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

555   Trop odsyłacza uzupełniającego - Termin indeksowy rodzaj/forma (P) 

640   Numeracja serii (P) 

641   Właściwości numerowania serii (P) 

642   Wzór numerowania serii (P) 

643   Miejsce wydania i instytucja sprawcza/wydawca (P) 

665   Nota historyczna (NP) 

667   Uwaga ogólna nie przeznaczona do prezentacji publicznej (P) 

670   Źródło, w którym znaleziono dane (P) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

675   Źródło, w którym nie znaleziono danych (NP) 

678   Uwagi dotyczące hasła (P) 

680   Uwagi ogólne dostępne w katalogu dostępnym publicznie (P) 

681   Uwaga o zastosowaniu hasła jako przykładu lub odsyłacza (P) 

682   Informacja o usunięciu hasła (NP) 

688   Uwaga dotycząca historii stosowania (P) 

700   Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa osobowa (P) 

710   Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa ciała zbiorowego (P) 
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Opracowanie deskryptorowe - zmiany 

711   Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa imprezy (P) 

730   Ustalone powiązania z hasłem -Tytuł ujednolicony (P) 

748   Ustalone powiązania z hasłem - Termin chronologiczny (P) 

750   Ustalone powiązania z hasłem - Termin ogólny lub jednostkowy (P) 

751   Ustalone powiązania z hasłem - Nazwa geograficzna (P) 

755   Ustalone powiązania z hasłem - Termin indeksowy rodzaj/forma (P) 

788   Złożone powiązania w hasłach (NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

POLE 008   Dane kontrolne (NP) 

➔ Pole 008 zawiera 40 pozycji znakowych ponumerowanych od 00 do 39. 
➔ Pozycje znakowe przyjmują te same wartości dla wszystkich typów rekordów, za 

wyjątkiem pozycji znakowych: 12, 13, 14, 16 i 32 
 

008/00-05   Data utworzenia rekordu Date Ent 

Data zapisywana jest zgodnie z wzorcem: rrmmdd. 

008/06   Stosowanie określnika geograficznego po haśle rekordu Geo Subd 

n nie dotyczy 

008/07   Schemat latynizacji  Romanizn 
| nie koduje się 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

008/08 Język katalogowania       Lang Cat 

| - nie koduje się  

008/09 Rodzaj rekordu Kind Rec 

a - rekord hasła ujednoliconego 

008/10 Przepisy katalogowania  Desc Cat 

z - inne 

008/11 Pochodzenie hasła przedmiotowego/tezaurus  Sub Head 

n - nie dotyczy 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

008/12 Typ serii  Type Ser 

a  - seria 

n  - nie dotyczy   (dla wszystkich haseł z wyjątkiem serii) 
 

008/13 Numeracja serii  Num Sers 

a  - numerowana     

b  - nienumerowana  dla serii 

c  - częściowo numerowana   

n  - nie dotyczy               (dla wszystkich haseł z wyjątkiem serii) 
 

008/14 Stosowanie hasła rekordu jako hasła głównego opisu bibliograficznego      Hdg-Main 

a  - hasło może być hasłem gł. opisu bibliograficznego               (100, 110, 111, 130) 

b  - hasło nie może być hasłem gł. opisu bibliograficznego                (15X) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

008/15   Stosowanie hasła rekordu jako hasła przedmiotowego  Hdg-Subj 

a  - hasło może pełnić funkcję hasła przedmiotowego 

 

008/16   Stosowanie hasła rekordu jako hasła dodatkowego dla serii    Hdg-Sers 

a  - hasło może wystąpić jako hasło dodatkowe dla serii  

➔ (dotyczy hasła dla serii) 

b  - hasło nie może być hasłem dodatkowym dla serii  

➔ (dotyczy wszystkich haseł z wyjątkiem serii) 

 

16 



Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

008/17   Typ określnika Type Sub 

n  - nie dotyczy 
008/18-27   Zawartość nieokreślona  Undefine 

#  - spacje (10) 
008/28   Rodzaj agendy rządowej  Type Gov 

|  - nie koduje się  
008/29   Zgodność odsyłaczy z hasłem rekordu  Ref Eval 

a  - odsyłacze 4XX/5XX  sformułowane zgodnie z zasadami dotyczącymi 

       formy hasła 
008/30   - Zawartość nieokreślona  Undefine 

#  - spacja 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

008/31   Kod zezwalający na użycie poprawianego  rekordu           Rec Updt 

a  - rekord może być użyty  
 

008/32   Jednoznaczność hasła osobowego  Und PNam 

a  - hasło rekordu jednoznacznie identyfikuje jedną osobę 

b  - hasło rekordu dla nazwy używanej przez więcej niż jedną osobę  

n  - nie dotyczy (dla wszystkich haseł oprócz hasła osobowego oraz dla hasła 

     dla którego pierwszy wskaźnik w polu 100 przyjmuje wartość “3” (rodzina) 
 

008/33   Poziom ujednolicenia            Levl Est 

a  - hasło ujednolicone (może być użyte w rekordzie bibliograficznym) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

008/34-37   Zawartość nieokreślona  Undefine 

#  - spacje (4) 
 

008/38   Kod zmiany formy zapisu w stosunku do występującej w dokumencie 

|  - nie koduje się      Mod Recd 
 

008/39   Źródło  Cat Srce 

# spacja - rekord utworzony przez narodową centralę bibliograficzną  

(Biblioteka Narodowa) 

c  - rekord utworzony w ramach programu współkatalogowania 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 008 

 
008   150421n||aznnnaabn       |a aaa |                          100, 100/t 

           b   dla hasła nierozróżnionego  

 

008   150421n||aznaaaaan       |a ana |    - numerowana 
008   150421n||aznabaaan       |a ana |        Seria  - nienumerowana 
008   150421n||aznac aaan       |a ana |    - częściowo numerowana 
 
008   150421n||aznnnbabn      |a ana |            15x 
 
008   150421n||aznnnaabn       |a ana |            110, 111, 130 -tytuł ujednolicony 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 024 

024   Inny identyfikator znormalizowany (P) 
 Wypełniamy dla identyfikatorów VIAF ID, numerów ISNI, kodów GeoNames itd. 
 

 Wskaźnik pierwszy: 

7  - źródło kodu wskazane w podpolu |2 

8  - źródło kodu nie jest wskazane 

 Wskaźnik drugi:  niezdefiniowany (spacja) 
 

Podpola: 

|a  - numer lub kod (NP) 

|z  - unieważniony numer lub kod (P) 

|2  - źródło kodu lub numeru podanego w podpolu |a (NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 024 

Przykłady: 

 

024 7_ |a http://viaf.org/viaf/76324812 |2 uri 

100 1_ |a Lanckorońska, Karolina |d (1898-2002). 

  

024 7_ |a http://sws.geonames.org/771779 |2 uri 

151 __ |a Górowo Iławeckie (województwo warmińsko-mazurskie, powiat bartoszycki) 

 

024 7_  |a 0000000121385649 |2 isni 

100 1_  |a Chopin, Fryderyk |d (1810-1849). 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 034 

Pole 034   Zakodowane kartograficzne dane matematyczne (P) 
➔ Pole wypełniamy dla deskryptorów geograficznych. 

 
Wskaźnik pierwszy: niezdefiniowany (spacja) 
Wskaźnik drugi: 

# – nie dotyczy 
Podpola: 
|d  - Współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na zachód (NP) 
|e  - Współrzędne – długość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na wschód (NP) 
|f   - Współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na północ (NP) 
|g  - Współrzędne – szerokość geograficzna punktu najdalej wysuniętego na południe(NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 034 

➔ Podpola d, e, f, g zawsze występują wspólnie. Współrzędne należy zapisać w 
schemacie psssmmss (p – półkula, s – stopnie, m – minuty, s – sekundy),  
dopuszcza się zapis w postaci części dziesiętnych. Poszczególne elementy 
wyrównuje się do prawej, a nieużywane pozycje zapisywane są jako zero. 

 

|z  - Nazwa ciała niebieskiego dla obiektów pozaziemskich (NP) 

– Nazwa planety lub innego ciała pozaziemskiego, jeśli dane współrzędne 

zapisane w podpolach |d, |e, |f i |g nie dotyczą jednostki na Ziemi. 
 

|x  - Data początkowa (NP) 

Początkowa data z przedziału danych, których dotyczą współrzędne. Podaje się w 

schemacie rrrrmmdd. Brak daty zakłada aktualność współrzędnych. 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 034 

|y  - Data końcowa (NP) 
➔ Końcowa data z przedziału danych, których dotyczą współrzędne. Podaje się w 

schemacie rrrrmmdd. Brak daty zakłada aktualność współrzędnych. 
 
|2  - Źródło (NP) 
➔ Kod według MARC 21 określający źródło danych zapisane w polu 034. Podając 

różne źródła, należy wymienić je w oddzielnych polach. Kod do pobrania z: 
Cartographic Data Source Codes. 

 
Przykład: 
034 __ |d E0193000 |e E0194500 |f N0540000 |g N0535000 |2 geonames 
151 __ |a Zalewo (województwo warmińsko-mazurskie, powiat iławski) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 043 

043   Kod jednostki geograficznej (NP) 
➔ Wypełniamy dla oznaczenia kraju związanego z hasłem. Stosujemy dwuznakowy 

kod ISO 3166-1 alpha 2. W przypadku braku kodu pola nie wypełniamy. Z zestawu 

podpól wybieramy do wypełniania tylko podpole |c 

  

Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

 Podpole: 

|c  - kod ISO (P) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 043 

Przykłady: 

  

043 __ |c AT |c PL 

100 1_ |a Lanckoroński, Karol |d (1848-1933). 

 

  

043     |c PL-MZ  

100 1   |a Muzeum Narodowe w Warszawie. 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 043 

Wykaz kodów według ISO 3166-1 alpha 2 dla województw w Polsce. 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 045 

045 Okres czasu związany z hasłem (NP) 
➔ Wypełniamy dla deskryptorów określających czas lub wydarzenie 

 

Wskaźnik pierwszy: 

0   - jeżeli występuje tylko jedno podpole |b i/lub |c określając moment 

w historii jako datę jednostkową 

1   - jeżeli podpola |b i/lub |c nie określają przedziału, lecz wyrażają 

kilka dat jednostkowych 

2   - jeżeli daty w podpolach |b i/lub |c stanowią przedział czasu 

 Wskaźnik drugi: 

niezdefiniowany (spacja)  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 045 

Podpola: 

|b  - daty po 9999 roku p.n.e (P) 

➔ Daty w podpolu |b zapisujemy w formacie: rrrrmmddgg, brakujące pozycje dla 

oznaczenia roku, miesiąca lub godziny uzupełniamy zerami. Rok w wypełnieniu 

pola jest obowiązkowy, natomiast wypełnienie miesiąca, dnia i godziny jest 

opcjonalne. 

Zapis roku poprzedzamy kodem ery (d – n.e ; c – p.n.e.). 

  

|c   - daty dla okresu przed 9999 r. p.n.e. (P) 

➔ Wystąpią tu daty sprzed naszej ery. Zapisu nie poprzedzamy kodem „c”.  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 045 

Przykłady: 

  

045 2_ |b d1618 |b d1648 

150 __ |a Wojna trzydziestoletnia 1618-1648 

  

045 2_ |c 2300 |c 1600 

150 __ |a Kultura unietycka 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 046 

046   Daty zakodowane (P) 
➔ W polu podajemy daty związane z danymi podanymi w polach: 100, 110, 111, 130 

czyli dla osób, rodów, instytucji, imprez, dzieł i kolekcji. 
 
Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 
Podpola: 

|f  - data urodzenia (NP) 

|g  - data śmierci (NP) 

|k  - data najwcześniejsza powstania dzieła (NP) 

|l   - data najpóźniejsza powstania dzieła (NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 046 

Podpola: 

|o  - data początkowa (NP) 

|p  - data końcowa (NP) 

|s   - data początkowa aktywności (NP) 

|t   - data końcowa aktywności (NP) 

|2   - źródło schematu zapisu daty (NP) 

 stosowane jeżeli format daty odbiega od standardowego zapisu rrrr 

 lista kodów: Date and Time Scheme Source Codes. 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 046 

 

➔ Podpola: f, g, s, t wypełniamy dla osób, rodów, rodzin, haseł korporatywnych i 

imprez. 

➔ Podpola: k, l, o, p wypełniamy dla dzieł i kolekcji. 

➔ Daty podajemy w formacie rrrr zgodnym z ISO 8601, dla okresu sprzed naszej ery  

dopisujemy p.n.e.) 

 
Podpole |2 występuje, jeżeli chcemy podać daty niepewne, przykładowo: 

15 wiek        046 __ |f 14uu   |2 edtf 

1748?           046 __ |f 1748? |2 edtf  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 046 

Przykłady: 

  

046 __ |f 1893 |g 1944 

100 1_ |a Krzewski, Karol Lilienfeld |d (1893-1944). 

  

046 __ |k 1584 

130 1_ |a Fraszki |l (pol) 

  

046 __ |s 2004 

110 2_ |a Fundacja "Historia i Kultura". 

działa od 2004 r. 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 368 

368 Inne atrybuty hasła osobowego lub korporatywnego (P) 
➔ Wypełniamy jeżeli konieczne jest rozróżnienie. 

 Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

Podpola: 

|a  - typ ciała zbiorowego (P) 

|b  - typ jednostki geograficznej  (P) 

|c  - inne oznaczenie związane z hasłem (P)  

|d  - tytuł związany z osobą (P) 

|s  - data początkowa/początek okresu (NP) 

|t  - data końcowa/koniec okresu (NP) 

|2  - źródło dla zastosowanego terminu (NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 368 

Przykłady: 
  
110 2_ |a TVN 
368 __ |a Stacja telewizyjna 
  
151 __ |a Rzym (Włochy) 
368 __ |b Miasto 
368 __ |b Stolica 
  
100 0_ |a Stefan Batory |c (król Polski ; |d 1533-1586). 
368 __ |d Król 
 
100  0_ |a Stanisław Kostka |c (św. ; |d 1550-1568) 
368 __ |c Święty 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 370 

370   Miejsce powiązane (P) 
➔ Wypełniamy dla deskryptorów osobowych, korporatywnych oraz dzieła. 

 
Wskaźniki: 

niezdefiniowane(spacja) 
 

Podpola: 
|a  - miejsce urodzenia (NP) 
|b  - miejsce śmierci (NP) 
|c  - miejsce związane z aktywnością (osoby, instytucji) (P) 
|e  - miejsce zamieszkania/siedziby (P) 
|f  - inne miejsce związane z aktywnością (osoby, instytucji) (P) 
|g  - miejsce powstania dzieła (P) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 370 

|s  - data początkowa 

|t  - data końcowa 

|2  - źródło dla zastosowanego terminu 

 

➔ Jeżeli kolejne miejsce związane z aktywnością dotyczy innego przedziału 

chronologicznego podanego w podpolach |s, i |t pole 370 należy powtórzyć. 

➔ dane do podpól |a, |b, |c, |e, |f, |g podawane zgodnie z zasadami budowy hasła 

geograficznego 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 370 

Przykłady: 

 

100 1_ |a Lanckorońska, Karolina |d (1898-2002). 

370 __ |a Austria |b Rzym (Włochy) 

 

110 2_ |a Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität (Wrocław). 

370 __ |e Wrocław (województwo dolnośląskie) 

370 __ |e Niemcy |s 1811 |t 1945 

    

130 0_ |a Biblia |l (pol. ; |s Biblia gdańska) 

370 __ |g Gdańsk (województwo pomorskie) |s 1632 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 371 

371   Adres siedziby (P) 
➔ Wypełniamy dla haseł korporatywnych. 

 Wskaźniki: 
niezdefiniowane (spacja) 

 Podpola: 
|a  - adres (P) 
|b  - poczta (NP) 
|c  - pośrednia jednostka administracyjna (NP) 
|d  - kraj (NP) 
|e -  kod pocztowy 
|m - adres e-mail 
|s  - data początkowa (NP) 
|t  - data końcowa (NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 371 

 

Przykłady: 

110 2_ |a Fundacja im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. 

371 __ |a ul. Felicjanek 17 lok. 12 |b Kraków |d Polska |e 31-103  

             |m fundacja@fundacjakosciuszki.pl |s 1988 

 

 110 2_ |a Wydawnictwo Adam Marszałek. 

 371 __ |a ul. Lubicka 44 |b Toruń |d Polska |e 87-100 |m info@marszalek.com.pl   

              |s 1990 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 372 

 

372   Obszar działalności (P) 
➔ Wypełniamy dla haseł osobowych i korporatywnych. 

 
Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 
Podpola: 

|a  - obszar działania (działalności) (P) 
|s  - data początkowa (NP) 
|t  - data końcowa (NP) 
|2  - źródło zastosowanego hasła (NP)  
 

➔ dane do podpola |a zgodne ze słownictwem kartoteki deskryptorów. 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 372 

 
Przykłady: 

  

100 1_ |a Lanckorońska, Karolina |d (1898-2002). 

372 __ |a Historia sztuki |a Służby specjalne |a Nauka |a Mecenat 

  

110 2_ |a Fundacja Lanckorońskich. 

410 2_ |a Fondation Lanckoronski. 

372 __ |a Kształcenie za granicą |a Nauki społeczne |a Stypendia |a Mecenat 

 

100 1_   |a Karolak, Wojciech |d (1939- ). 

372 __  |a Jazz    
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 373 

373   Afiliacja (P)  
➔ Wypełniamy dla haseł osobowych i korporatywnych. 

 

Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

  

Podpola: 

|a  - instytucja afiliowana (P) 

|s  - data początkowa  (NP) 

|t  - data końcowa (NP) 

|2  - źródło zastosowanego hasła (NP)  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 373 

Przykłady: 

100 1_ |a Lanckorońska, Karolina |d (1898-2002). 

373 __ |a Armia Krajowa 

373 __ |a Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie |s 1948 

373 __ |a Fundacja Lanckorońskich |s 1967 |t 2002 

  

100 1_ |a Krzewski, Karol Lilienfeld |d (1893-1944). 

373 __ |a 201 Pułk Piechoty |s 1920 

373 __ |a Legiony Polskie |s 1921 

373 __ |a Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski 

             |s 1923 

373 __ |a Główna Rada Programowa Polskiego Radia |s 1923 |t 1929 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 374 

374   Zajęcie / zawód (P) 
➔ Wypełniamy dla haseł osobowych. 

 
 Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

 Podpola: 

|a  - zawód (P) 

|s  - data początkowa (NP) 

|t  - data końcowa (NP) 

|2  - źródło zastosowanego hasła (NP)  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 374 

Przykłady: 

  

100 1_ |a Krzewski, Karol Lilienfeld |d (1893-1944). 

374 __ |a Dziennikarze |a Tłumacze |a Pisarze |a Oficerowie 
 

 

100 1_  |a Karolak, Wojciech |d (1939- ). 

372 __ |a Jazz    

374 __ |a Pianiści |a Saksofoniści  |a Kompozytorzy  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 375 

 

375   Płeć (P) 
➔  Wypełniamy, jeśli informacja jest dostępna. Daty są podawane przy zmianie płci. 

Informacja jest kodowana: kody według ISO 5218 
 (0 - nieznana, 1 - mężczyzna, 2 - kobieta). 

 

 Wskaźniki: 
niezdefiniowane (spacja) 

 Podpola: 
|a  - płeć (P) 
|s  - data początkowa (NP) 
|t  - data końcowa (NP) 
|2  - źródło dla zastosowanego kodu 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 375 

Przykłady: 

  

100 1_ |a Grodzka, Anna |d (1954- ). 

375 __ |a 1 |s 1954 |t 2010 |2 iso5218 

375 __ |a 2 |s2010 |2 iso5218 

 

100 1_  |a Chopin, Fryderyk   |d (1810-1849 ). 

375  __ |a 1   |2 iso5218  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 376 

376   Informacje o rodzinie (rodzie) (P) 
➔ Wypełniamy dla haseł osobowych. 

 

 Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

Podpola: 
|a  - rodzaj rodziny/ rodu (P) 
|b  - ważny członek rodziny (P) 
|c  - tytuł dziedziczony (P)  
|s  - data początkowa (NP) 
|t  - data końcowa (NP) 
|2  - źródło dla zastosowanego terminu  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 376 

Przykłady: 

  

100 3_ |a Medici |c (ród). 

376 __ |a Ród 

  

100 3_ |a Czartoryski |c (rodzina). 

400 3_ |a Czartoryscy. 

376 __ |a Rodzina  
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 377 

 

377   Język związany z hasłem (P) 
Wypełniamy dla określenia języka właściwego dla: 

➔  publikacji danej osoby (dla haseł osobowych), 

➔  organizacji (dla haseł korporatywnych) 

➔  lub języka w którym zostało wydane dzieło (dla haseł tytułowych). 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 377 

Wskaźnik pierwszy: 

 (spacja) - zastosowano kod języka MARC 21 

7 - źródło kodu wskazane w podpolu |2 

 Wskaźnik drugi: 

niezdefiniowany (spacja) 

 

Podpola: 

|a - kod języka (P) 
|l - termin określający język (P) 
➔       stosujemy w przypadku braku kodu na liście MARC 21 

|2  - źródło kodu (NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 377 

Przykłady: 

100 1_ |a Shakespeare, William |d (1564-1616). 

377 __ |a eng 

 

110 2_ |a Biblioteka i Archiwa Kanady. 

377 __ |a eng |a fre 

410 2_ |a Library and Archives Canada. 

410 2_ |a Bibliothèque et archives Canada. 

510 2_ |w a |a National Library of Canada. 

510 2_ |w a |a National Archives of Canada. 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 378 

378   Pełna nazwa dla hasła osobowego (NP) 
➔ Stosujemy dla haseł osobowych zawierających inicjały, pseudonimy, również  w 

przypadku  autorów antycznych i świętych. Wskazujemy, która forma spośród 

form odrzuconych w 4XX stanowi pełną formę nazwy osobowej. 

  

Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

 Podpole: 

|q - pełna forma nazwy osobowej  (NP) 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 378 

Przykład: 
100 0_ | a Faustyna Kowalska |c (św. ; |d 1905-1938). 
378 __ |q Kowalska, Helena (1905-1938). 
400 0_ |a Maria Faustyna Kowalska. 
400 1_ |a Kowalska, Helena |d (1905-1938). 
400 1_ |a Kowalska, Faustyna. 
400 1_ |a Kowalska, Maria Faustyna. 
400 1_ |a Koval'skaâ, M. Faustina. 
400 1_ |a Kowalska, M. Faustyna. 
400 0_ |a Faustine, Soeur. 
400 0_ |a Siostra Faustyna. 
400 0_ |a Św. Faustyna 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Pole 378 
046 __ |f 1905 |g 19381005 
100 0_ |a Faustyna  Kowalska |c (św. ; |d 1905-1938). 
370 __ |a Głogowiec (województwo łódzkie, powiat łęczycki) |b Kraków (województwo małopolskie) |c Warszawa (województwo  
                   mazowieckie) |c Płock (województwo mazowieckie) |c Wilno (Litwa) |c Kraków (województwo małopolskie) 
372 __ |a Miłosierdzie Boże |a Mistycy |a Święci i błogosławieni 
373 __ |a Siostry Matki Bożej Miłosierdzia 
374 __ |a Zakonnicy i zakonnice 
375 __ |a 2 |2 iso5218  
377 __ |a pol 
378 __ |q Kowalska, Helena (1905-1938). 
400 0_ |a Maria Faustyna Kowalska. 
400 1_ |a Kowalska, Helena |d (1905-1938). 
400 1_ |a Kowalska, Faustyna. 
400 1_ |a Kowalska, Maria Faustyna. 
400 1_ |a Koval'skaâ, M. Faustina. 
400 1_ |a Kowalska, M. Faustyna. 
400 0_ |a Faustine, Soeur. 
400 0_ |a Siostra Faustyna. 
400 0_ |a Św. Faustyna 
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Rekord wzorcowy deskryptora       Przykład 

008 150421n||aznnnaabn       |a ana  
024 7_ |a http://viaf.org/viaf/303780927 |2 uri 
043 __ |c PL-DS 
046 __ |s 1945 
110 2_ |a Uniwersytet Wrocławski. 
368 __ |a Uczelnia wyższa 
370 __ |e Wrocław (województwo dolnośląskie) 
372 __ |a Szkolnictwo wyższe 
410 2_ |a UWr. 
410 2_ |a Universitas Vratislaviensis. 
410 2_ |a University of Wrocław. 
410 2_ |a Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. 
410 2_ |a Universität Wrocław. 
410 2_ |a Universidad de Wrocław. 
410 2_ |a UW (Wrocław). 
410 2_ |a Wrocław Uniwersity. 
510 2_ |w a |a Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität (Wrocław). 
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Rekord bibliograficzny       zmiany 

336   Typ zawartości (P) 

337   Typ mediów (P) 

338   Typ/rodzaj nośnika (P) 

380   Forma dzieła (P) 

381   Inne cechy wyróżniające dzieło lub realizację (P) 

385   Charakterystyka przeznaczenia (P) 

386   Charakterystyka autora/współautora (P) 

388   Okres powstania dzieła (P) 

658   Termin indeksowy - Dziedzina (P) 
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Rekord bibliograficzny       Pole 336 

336   Typ zawartości (P) 

➔ Zawartość podpola |a wypełniamy według przygotowanego wykazu na 

podstawie http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html  

       Kody w podpolu |b według MARC 21. 

 Wskaźniki: 
niezdefiniowane (spacja) 

 
Podpola: 

|a - termin opisujący typ zawartości (P) 
|b - kod określający zawartość (P) 
|2 - źródło (terminu i kodu) (NP) 
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http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html


Rekord bibliograficzny       Pole 336 

Przykłady: 

  

245 10 |a Wspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945 /|c Karolina Lanckorońska ; 

          słowo wstępne Lech Kalinowski i Elżbieta Orman. 

336 __ |a Tekst |b txt |2 rdacontent 
380 __ |a Literatura faktu 
  
245 10 |a [Portret Leona Mniszcha i Karola Lanckorońskiego] /|c [...] Ludw. 

         Angerer [...] 
336 __ |a Obraz|b sti |2 rdacontent 
380 __ |a Fotografia 
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Rekord bibliograficzny       Pole 337 

337   Typ mediów (P) 

➔ Zawartość podpola |a wypełniamy według przygotowanego wykazu na 

podstawie http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html  

      Kody w podpolu |b według MARC 21. 
  
Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

 Podpola: 

|a  - tryb odtwarzania (P) 

|b  - kod typu mediów (P) 

|2  - źródło (terminu i kodu) (NP) 
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Rekord bibliograficzny       Pole 337 

Przykład: 

245 00 |a Mapa Polski 2001 /|c [red. Ewa Woźniak et al.]. 

256 __ |a Multimedia interakcyjne. 

300 __ |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) : |b dźw., kolor ;|c 12 cm +|e Auto atlas. 

336 __ |a  Mapa |b cri |2 rdacontent 

336 __ |a  Program komputerowy |b cop |2 rdacontent 

337 __ |a  Komputer |b c |2 rdamedia 

380 __ |a Mapy 
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Rekord bibliograficzny       Pole 338 

 
338   Typ/rodzaj nośnika (P) 

➔ Zawartość podpola |a wypełniamy według przygotowanego wykazu na podstawie 

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html  

 Kody w podpolu |b według MARC 21. 
  
Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 
  
Podpola: 

|a  - hasło opisujące typ nośnika (P) 
|b  - kod typu nośnika (P) 
|2  - źródło (terminu i kodu) (NP) 
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Rekord bibliograficzny       Pole 338 

Przykład: 

 

245 00 |a Czekolada /|c prod. David Brown, Kit Golden, Leslie Holleran ; 

   scen. Robert Nelson Jacobs ; reż. Lasse Hallstrom. 

300 __ |a 1 dysk optyczny (DVD) (116 min) : |b dźw., kolor. ; |c 12 cm. 

336 __ |a Dwuwymiarowy obraz ruchomy |b tdi |2 rdacontent 

336 __ |a Program komputerowy |b cop |2 rdacontent 

337 __ |a Komputer |b c |2 rdamedia 

337 __ |a Nagranie video |b v |2 rdamedia 

338 __ |a Dysk video |b v |2 rdacarrier 

380 __ |a Filmy 
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Rekord bibliograficzny       Pole 380 

380   Forma dzieła (P) 

➔ Wypełniamy według przygotowanego wykazu. Rekord wzorcowy dla tego 

pola - etykieta 155. 

  

Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

 Podpola: 

|a  - forma dzieła (P) 
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Rekord bibliograficzny       Pole 380 

Przykład: 

245 00 |a XXIX Sekcyjna mapa generalna Królestwa Prus [...] Samuela i Jana 

 Władysława Suchodolców /|c [oprac. komputerowe Włodzimierz Walczak]. 

336 __ |a Mapa |b cri |2 rdacontent 

336 __ |a Program komputerowy |b cop |2 rdacontent 

337 __ |a Komputer |b c |2 rdamedia 

338 __ |a Dysk komputerowy |b cd |2 rdacarrier 

380 __ |a Mapy 
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Rekord bibliograficzny       Pole 385 

 

385   Charakterystyka przeznaczenia (P) 

➔ Wypełniamy według przygotowanego wykazu. 

 

 Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

 Podpola: 

|a -  termin określający charakterystykę grupy docelowej (P) 

|m - termin demograficzny (grupa wiekowa, zawodowa, językowa, poziom 

         nauczania itp.) (NP) 

|2 -  źródło zastosowanego terminu 
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Rekord bibliograficzny       Pole 385 

 Przykłady: 
  
100 1_ |a Bilicka, Bernadeta. 

245 10 |a Język polski dla cudzoziemców /|c Bernadeta Bilicka ; [Pomorska 

  Akademia Medyczna w Szczecinie]. 

385 __ |m Grupa językowa |a Obcokrajowcy 

  

245 10 |a Matematyka :|b dla kl. 1 szkoły podstawowej /|c Zofia Cydzik ;  

  oprac. graf. Karol Syta. 

385 __ |m Poziom edukacji |a Szkoła podstawowa 

385 __ |m Poziom edukacji |a klasa 1. 
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Rekord bibliograficzny       Pole 386 

386    Charakterystyka autora/współautora (P) 
➔ Wskazujemy przynależność autora do kręgu kulturowego z uwagi na 

narodowość, przynależność etniczną, język lub inne cechy charakterystyczne 

dla dzieł literackich, sztuki, muzyki itp. 
  
Wskaźniki: 

niezdefiniowany (spacja) 
Podpola: 

|a   - termin określający charakterystykę autora lub współautora (P) 
|m  - hasło oznaczające grupę (NP) 
|2   - źródło zastosowanego terminu  
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Rekord bibliograficzny       Pole 386 

Przykłady: 

100 1_ |aParandowski, Jan |d (1895-1978). 

245 10 |a Wojna trojańska / |c Jan Parandowski ; [il. Zbigniew Parandowski].  

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura polska 

 

100 1_ |a Szymanowski, Karol |d (1882-1937). 

245 10 |a Daleko został cały świat : |b op. 2 nr 1 / |c Karol Szymanowski ; tekst  

 Kazimierz Przerwa-Tetmajer ; oprac. D.E. Pawłowska. 

386 __ |m Przynależność kulturowa |a Muzyka polska 
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Rekord bibliograficzny       Pole 388 

388   Okres powstania dzieła (P) 

 

Wskaźnik pierwszy: wskazanie na typ daty 

(spacja) nie umieszczono informacji 

1 - data powstania dzieła 

2 - data powstania pracy zbiorowej 

Wskaźnik drugi: 

 niezdefiniowany (spacja) 

 Podpola: 

|a - czas powstania dzieła 
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Rekord bibliograficzny       Pole 388 

Przykład: 

 

 100 1_ |a Miłosz, Czesław |d (1911-2004). 

 245 10 |a Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada / |c Czesław Miłosz. 

 388 1_ |a 1901-2000 

 388 1_ |a 1945-1989 

  powstało w 1979 r. 
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Rekord bibliograficzny       Pole 658 

658   Termin indeksowy - Dziedzina (P) 

➔ Wypełniamy według przygotowanego wykazu. Wskazujemy na ujęcie w 

jakim został przedstawiony temat. 

 

Wskaźniki: 

niezdefiniowane (spacja) 

 Podpola: 

|a - dziedzina 
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Rekord bibliograficzny       Pole 658 

Przykład: 
 

380 __ |a Mapy 

650 _4 |a Niebo 

655 _4 |a Mapy astronomiczne 

655 _4 |a Globusy 

658 _4 |a Geografia i nauki o Ziemi 

658 _4 |a Astronomia 
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Powiązania    Rekord wzorcowy i bibliograficzny 
        

   Forma (pole 380) 
        

   Temat (pole 650)  
        

   Gatunek, rodzaj (655) 
         

 
       

  Temat (650) 
           

   Przynależność kulturowa (386) 
        

        Odbiorca/przeznaczenie (385) 
 

  Dziedzina (658) 
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Powiązania    Rekord wzorcowy i bibliograficzny 
        

     
         

    Nazwa geograficzna (pole 651) 
        
       

       

    Tytuł ujednolicony (130) 
            

     Tytuł ujednolicony (630) 
              

     Tytuł ujednolicony (730) 
   
       Seria (830) 
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Powiązania    Rekord wzorcowy i bibliograficzny 
         

   Nazwa osobowa (pole 100) 
         

   Nazwa osobowa (pole 600) 
         

   Nazwa osobowa (pole 700) 
 

   Nazwa osobowa (pole 800) 
        
   
    Nazwa osobowa/tytuł (pole 100/t) 
            

   Nazwa osobowa/tytuł (pole 600/t) 
         

        Nazwa osobowa/tytuł (pole 700/t) 
 

    Nazwa osobowa/tytuł (pole 800/t) 
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Powiązania    Rekord wzorcowy i bibliograficzny 
         

   Nazwa ciała zbiorowego (pole 110) 
         

   Nazwa ciała zbiorowego (pole 610) 
         

   Nazwa ciała zbiorowego (pole 710) 
 
    Nazwa ciała zbiorowego (pole 810) 
 
 
 
 

   Nazwa imprezy (pole 111) 

   Nazwa imprezy (pole 611) 

   Nazwa imprezy (pole 711) 

   Nazwa imprezy (pole 811) 
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Melioracje Rekordy wzorcowe 
100 667  |a osobowe  995  |a e |b 1 

100/t 667  |a autor/tytuł  995  |a e |b 2 

110 667  |a korporatywne 995  |a e |b 3 

111 667  |a impreza  995  |a e |b 4 

130 667  |a tytuł  995  |a e |b 5 

130 667  |a seria  995  |a e |b 6 

151 667  |a geograficzne 995  |a e |b q 

150 667  |a temat/650  995  |a e |b b 

150 667  |a etniczność/386 995  |a e |b e 

150 667  |a przeznaczenie/385 995  |a e |b j 

150 667  |a dziedzina/658 995  |a e |b n 

155 667  |a forma/380  995  |a e |b h 

155 667  |a gatunek/655 995  |a e |b r  
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Melioracje Rekordy wzorcowe 
 Rekordy meliorowane i rekordy przeznaczone do usunięcia będą odpowiednio 

oznaczone  

 

 Zostanie dodane do tych rekordów pole  682  

  

682   Informacja o usunięciu hasła (NP) 
Wskaźniki: 
  niezdefiniowane (spacja) 
Podpola: 
  |i  - tekst wyjaśniający (P)     

 |a - hasło (R) 
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Melioracje Rekordy wzorcowe 
 Na czas melioracji w polu 682 będziemy oznaczać zarówno rekordy wytypowane 

do usunięcia jak i rekordy modyfikowane 

  

 Rekordy przeznaczone do usunięcia w podpolu |i otrzymają informację „us”, w 

podpolu |a przyczynę usunięcia. 

 

 Rekord  modyfikowany w podpolu |i otrzyma informację „zmieniony z:” , w 

podpolu |a zostanie podana forma hasła sprzed modyfikacji 

 

 Rekordy oznaczone do modyfikacji i usunięcia będą wystawiane  w dwóch 

oddzielnych plikach w formacie wymiennym w cyklu tygodniowym 

  

 
83 



Melioracje Rekordy wzorcowe 
 Rekordy również będą wystawiane w postaci wykazu w pliku tekstowym 

 

 Lista dla rekordów usuniętych będzie zawierała: 

 - numer rekordu/numer  kontrolny rekordu 

 - hasło usuwane 

 - przyczynę usunięcia 

 

 Lista dla rekordów modyfikowanych będzie zawierała: 

 - numer rekordu/numer  kontrolny rekordu 

 - hasło sprzed zmiany 

 - informację: „zmienione na:” i formę hasła po zmianie 
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Melioracje Rekordy wzorcowe 
Przykłady: 

Format wymienny 

008    050118|||aznnnbabn          |a ana    | 
010    |a p 2004788533 
040    |a WA N |c WA N 
110 2 |a Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork)|x wystawy 
667     |a r 
682     |i us |a dublet po usunięciu określnika 
995     |a a |b r 
996    |a  a16069249 
 

Wykaz 

nr rek.  p 2004788533/a16069249 
Metropolitan Museum of Art (Nowy Jork)|x wystawy 
dublet po usunięciu określnika 
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Melioracje Rekordy wzorcowe 
Przykłady: 
Format wymienny 
008   050120n||aznnnbabn          |a ana    | 
010   |a p 2004308648 
040   |a WA N |c WA N 
150   |a Polacy 
550   |w h |a Bambrzy 
550   |w h |a Bojkowie 
550   |w h |a Borowiacy Tucholscy 
550   |w h |a Kaszubi 
550   |w h |a Kurpie (ludność) 
550   |w h |a Lasowiacy 
550   |w h |a Łemkowie 
550   |w h |a Polacy za granicą 
550   |w h |a Słowińcy 
550   |w h |a Zamieszańcy 
667   |a temat/650  
682   |i zmieniony z: |a Polska |x ludność 
996   |a a10088325 
995  |a e |b r 
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Melioracje Rekordy wzorcowe 

Przykłady: 

Wykaz 

nr rek. p 2004308648/a10088325 

Polska |x ludność 

zmienione na: Polacy 
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Melioracje Rekordy bibliograficzne 
 

 Zostanie uruchomiona dedykowana dla deskryptorów strona, na której będziemy 

na bieżąco zamieszczać dokumentację i wytyczne przeprowadzanych aktualnie 

zmian 

 

 Planujemy stworzenie interfejsu wykorzystującego API naszego systemu do 

pobierania pojedyńczego lub grupowego rekordów zarówno bibliograficznych jak i 

wzorcowych 

 

 Po skończonej melioracji wystawimy wszystkie rekordy bibliograficzne, które 

podlegały modyfikacji w formacie RDF, z podziałem na typy dokumentów 
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