
Wprowadzenie do opisów bibliograficznych pól: 336, 337, 338  

oraz identyfikatórw OCLC w polu 035. 

 

Od 1 października 2015 r. w katalogu Biblioteki Narodowej w rekordach 

bibliograficznych wprowadzone zostają pola 336, 337 i 338. 

Ponadto rekordy bibliograficzne Biblioteki Narodowej zostaną uzupełnione o 

numery identyfikatorów OCLC w polu 035. 

 

Zasady wypełniania pól 336, 337 i 338: 

 

336 Typ zawartości (P) 

 
Dane przejmowane z listy RDACONTENT  

 

Zawartość podpola |a wypełniamy według przygotowanego wykazu: Typ zawartości.  

Kody w podpolu |b według MARC 21. 

 

Wskaźnik pierwszy:  

niezdefiniowany (spacja) 

Wskaźnik drugi: 

niezdefiniowany (spacja) 

 

Podpola: 

 |3 wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy 

|a termin opisujący typ zawartości (P) 

|b kod określający zawartość (P) 

|2 źródło (terminu i kodu) (NP) 

 

 

Przykłady:  

 
245 10 |aWspomnienia wojenne 22 IX 1939-5 IV 1945 / |cKarolina Lanckorońska ; słowo 

wstępne Lech Kalinowski i Elżbieta Orman. 

336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

 
245 10 |a[Portret Leona Mniszcha i Karola Lanckorońskiego] / |c[...] Ludw. Angerer [...] 

336 __ |aObraz |bsti |2rdacontent 

 
245 00 |aSalt / |cColumbia Pictures, Relativity Media ; written by Kurt Wimmer ; produced  

 by Lorenzo di Bonaventura, Sunil Perkash ; directed by Philip Noyce. 

336 __ |aObraz ruchomy 2D |btdi |2rdacontent 

  



337 Typ mediów (P) 

 
Dane przejmowane z listy RDAMEDIA 

 
Wskazujemy na urządzenie konieczne do odtwarzania danej publikacji. 

Zawartość podpola |a wypełniamy według przygotowanego wykazu: Tryb odtwarzania 

Kody w podpolu |b według MARC 21. 

 

Wskaźnik pierwszy: 

niezdefiniowany (spacja) 

Wskaźnik drugi: 

niezdefiniowany (spacja) 

 

Podpola: 

|3 wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy 

|a tryb odtwarzania (P) 

|b kod typu mediów (P) 

|2 zródło (terminu i kodu) (NP) 

 

Przykład: 

 

245 00 |aSalt / |cColumbia Pictures, Relativity Media ; written by Kurt Wimmer ; produced 

by Lorenzo di Bonaventura, Sunil Perkash ; directed by Philip Noyce. 

336 __ |aObraz ruchomy 2D |btdi |2rdacontent 

337 __ |aWideo |bv |2rdamedia 

337 __ |aKomputer |bc |2rdamedia 

 

 

 
338 Typ/rodzaj nośnika (P) 

 
Dane przejmowane z listy RDACARRIER  

 

Wypełniamy dla publikacji wymagających urządzenia do odtwarzania. 

Zawartość podpola |a wypełniamy według przygotowanego wykazu: Typ nośnika 

Kody w podpolu |b według MARC 21. 

 

Wskaźnik pierwszy: 

niezdefiniowany (spacja) 

Wskaźnik drugi: 

niezdefiniowany (spacja) 

 

Podpola: 

 |3 wyszczególnienie materiału, którego opis dotyczy 

|a hasło opisujące typ nośnika (P) 

|b kod typu nośnika (P) 

|2 zródło (terminu i kodu) (NP) 

  



Przykłady:  

 
245 00 |aSalt / |cColumbia Pictures, Relativity Media ; written by Kurt Wimmer ; produced 

by Lorenzo di Bonaventura, Sunil Perkash ; directed by Philip Noyce. 

336 __ |aObraz ruchomy 2D |btdi |2rdacontent 

337 __ |aWideo |bv |2rdamedia 

337 __ |aKomputer |bc |2rdamedia 

338 __ |aPłyta wideo |bvd |2rdacarrier 

 
245 00 |aPsałterz Florianski =|bThe Sankt Florian Psalter / |c[koncepcja płyty Sławomir  

 Szyller ; tł. Philip Earl Steele ; materiał do publikacji przygotowali Joanna  

 Tarasiewicz et al.]. 

336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

336 __ |aObraz |bsti |2rdacontent 

337 __ |aKomputer |bc |2rdamedia 

338 __ |aDysk komputerowy |bcd |2rdacarrier 
 

 

 

Przykłady dla różnych materiałów bibliotecznych: 

Książka, artykuł 

336 __ |aTekst|btxt |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

 

 

Książka – album, komiks 

336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

336 __ |aObraz |bsti |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia   

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

 

 

Książka + dysk optyczny 

336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

336 __ |3Dysk optyczny (DVD)|aObraz ruchomy 2D |btdi |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczego |bn |2rdamedia 

337 __ |3Dysk optyczny (DVD) |aKomputer |bc |2rdamedia 

337 __ |3Dysk optyczny (DVD) |aWideo |bv |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

338 __ |3Dysk optyczny (DVD) |aDysk komputerowy |bcd |2rdacarrier 

338 __ |3Dysk optyczny (DVD) |aPłyta wideo |bvd |2rdacarrier 



Książka i CD-ROM  (pliki tekstowe) 
336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

377 __ |3CD-ROM |aKomputer |bc |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

338 __ |3CD-ROM |aDysk komputerowy |bcd |2rdacarrier 

 

 

Książka i CD ROM (zawartość nieokreślona) 
336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

336 __ |3CD-ROM |aNieokreślony |bzzz |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzania pośredniczącego |bn |2rdamedia 

337 __ |3CD-ROM |aKomputer |bc |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

338 __ |3CD-ROM |aDysk komputerowy |bcd |2rdacarrier 

 

 

Książka + mapa 
 

336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

336 __ |3Mapa |aMapa 2D |bcri |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

338 __ |3Mapa |aArkusz |bnb |2rdacarrier 

 

 

Książka i CD ROM (program komputerowy) 
336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

336 __ |3CD-ROM |aProgram komputerowy |bcop |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzania pośredniczącego |bn |2rdamedia 

337 __ |3CD-ROM |aKomputer |bc |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

338 __ |3CD-ROM |aDysk komputerowy |bcd |2rdacarrier 

 

 

Audiobook 
336 __ |aSłowo mówione |bspw |2rdacontent 

337 __ |aAudio |bs |2rdamedia 

337 __ |aKomputer |bc |2rdamedia 

338 __ |aPłyta audio |bsd |2rdacarrier 

 

 

E-Book 
336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

337 __ |aKomputer |bc|2rdamedia 

338 __ |aDokument online |bcr |2rdacarrier 



 

 

Czasopismo 
336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

 

 

Film 
336 __ |aObraz ruchomy 2D |btdi |2rdacontent 

337 __ |aWideo |bv |2rdamedia 

337 __ |aKomputer |bc |2rdamedia 

338 __ |aPłyta wideo |bvd |2rdacarrier 

 

 

Grafika 
336 __ |aObraz |bsti |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aArkusz |bnb |2rdacarrier 

 

 

Mapa 

336 __ |aMapa 2D |bcri |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aArkusz |bnb |2rdacarrier 

 

 

Nuty 

336 __ |aNuty |bntm |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aArkusz |bnb |2rdacarrier 

lub 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

 

 

Druk ulotny 

336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

lub 

338 __ |aArkusz |bnb |2rdacarrier 

 

 

 



Nagrania dźwiękowe 

336 __ |aMuzyka |bprm |2rdacontent 

337 __ |aAudio |bs |2rdamedia 

338 __ |aPłyta audio |bsd |2rdacarrier 

 

 

336 __ |aMuzyka |bprm |2rdacontent 

337 __ |aInny |bx |2rdamedia 

338 __ |aRolka pianolowa |bsq |2rdacarrier 

 

 

Starodruk 
336 __ |aTekst |btxt |2rdacontent 

337 __ |aBez urządzenia pośredniczącego |bn |2rdamedia 

338 __ |aWolumin |bnc |2rdacarrier 

  



336 TYP ZAWARTOŚCI (CONTENT TYPE) 

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

 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

dotykowy obiekt 3D tactile three-dimensional form tcf 

dotykowy zapis ruchu tactile notated movement tcn 

dźwięki sounds snd 

kartograficzna animacja 2D cartographic moving image crm 

kartograficzny zbiór danych cartographic dataset crd 

komputerowy zbiór danych computer dataset cod 

mapa 2D cartographic image cri 

mapa 3D cartographic three-dimensional form crf 

mapa dotykowa 2D  cartographic tactile image crt 

mapa dotykowa 3D cartographic tactile three-dimensional form crn 

muzyka performed music prm 

nuty notated music ntm 

nuty dotykowe tactile notated music tcm 

obiekt 3D three-dimensional form tdf 

obraz still image sti 

obraz dotykowy tactile image tci 

obraz ruchomy 2D two-dimensional moving image tdi 

obraz ruchomy 3D three-dimensional moving image tdm 

program komputerowy computer program cop 

tekst text txt 

tekst dotykowy tactile text tct 

słowo mówione spoken word spw 

zapis ruchu notated movement ntv 

inny other xxx 

nieokreślony unspecified zzz 

 

  



337 TRYB ODTWARZANIA (MEDIA TYPE) 

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

 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

audio audio s 

bez urządzenia pośredniczącego unmediated n 

komputer computer c 

mikroforma microform h 

mikroskop microscopic p 

stereoskop stereographic e 

wideo video v 

projekcja optyczna projected g 

inny other x 

nieokreślony unspecified z 

 

  



338 TYP NOŚNIKA (CARRIER TYPE) 

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

 

NOŚNIKI AUDIO - AUDIO CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

kartridż audio audio cartridge sg 

kaseta magnetofonowa audiocassette  ss 

płyta audio audio disc  sd 

rolka pianolowa audio roll  sq 

taśma filmowa z zapisem dźwięku sound-track reel  si 

taśma magnetofonowa audiotape reel  st 

wałek fonograficzny audio cylinder  se 

inny other sz 

 

 

NOŚNIKI KOMPUTEROWE - COMPUTER CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

dokument online online resource  cr 

dysk komputerowy computer disc  cd 

karta komputerowa computer card  ck 

kartridż z chipem komputerowym computer chip cartridge  cb 

dysk kasetowy computer disc cartridge  ce 

kaseta z taśmą computer tape cartridge  ca 

taśma magnetyczna computer tape cassette cf 

krążek taśmy computer tape reel  ch 

inny other cz 

 



MIKROFORMY  - MICROFORM CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

karta okienkowa aperture card  ha 

kartridż dla mikrofilmu microfilm cartridge  hb 

kaseta dla mikrofilmu microfilm cassette  hc 

kaseta dla mikrofiszy microfiche cassette  hf 

mikrofisza microfiche  he 

mikrokarta microopaque  hg 

odcinek mikrofilmu microfilm slip  hh 

szpula mikrofilmu microfilm reel  hd 

rolka mikrofilmu microfilm roll  hj 

inny other hz 

 

 

NOŚNIKI OBRAZÓW PROJEKCYJNYCH - PROJECTED IMAGE CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

kartridż z kliszą film cartridge  mc 

kartridż z odcinkiem kliszy filmstrip cartridge  gc 

kaseta z kliszą film cassette  mf 

odcinek kliszy filmslip  gd 

przezrocze overhead transparency  gt 

rolka kliszy film roll  mo 

rolka filmu filmstrip  gf 

slajd slide  gs 

szpula filmu film reel  mr 

inny other mz 



 

NOŚNIKI STEREOSKOPOWE - STEREOGRAPHIC CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

karta stereograficzna stereograph card  eh 

płyta stereograficzna stereograph disc  es 

inny other ez 

 

 

NOŚNIKI NIE WYMAGAJĄCE URZĄDZEŃ POŚREDNICZĄCYCH - UNMEDIATED CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINALNY KOD 

arkusz sheet  nb 

flipchart flipchart  nn 

karta card  no 

obiekt object  nr 

wolumin volume  nc 

zwój roll  na 

inny other nz 

 

 

NOŚNIKI WIDEO  - VIDEO CARRIERS 

TERMIN ORYGINALNY TERMIN POLSKI KOD 

kartidż wideo video cartridge  vc 

kaseta wideo videocassette  vf 

płyta wideo videodisc  vd 

taśma wideo videotape reel  vr 

inny other vz 

 

  



 

NOŚNIKI MIKROSKOPOWE - MICROSCOPIC CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINLANY KOD 

szkiełko mikroskopowe microscope slide  pp 

inny other pz 

 

 

NOŚNIKI NIEOKREŚLONE – UNSPECIFIED CARRIERS 

TERMIN POLSKI TERMIN ORYGINLANY KOD 

nieokreślony unspecified zu 

 

 


