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JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 
 

SPRAWOZDANIE (24-25.11.2011) 

 

 
W dniach 24-25 listopada 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rozwoju JHP 

BN. Na zebraniu podjęto następujące decyzje: 

 
I. Po hasłach korporatywnych nie będą stosowane następujące określniki rzeczowe: 

 
 ceny 
 dokumentacja 
 handel i usługi 
 inscenizacje 
 inwentaryzacja 
 opłaty 
 przemysł 
 rachunkowość 
 reforma 
 reguły i konstytucje 
 rolnictwo 
 sprawozdawczość 
 statuty i regulaminy 
 usługi 
 wojsko 
 wyroby 

 
Melioracje w katalogu Biblioteki Narodowej: 2012 r. 

 
II. W miejsce skasowanego określnika rzeczowego – statuty i regulaminy powstaną dwa 

tematy formalne: Statuty, Regulaminy. 
 

Statut Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu : uchwalony przez walne 
zebranie członków 22 maja 2002 r. Zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego 
w Toruniu 21 stycznia 2004 r. – Toruń : TB im. J. Lelewela, 2006.  

 
Opis według starych zasad: 
 
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela (Toruń) – statuty i regulaminy 

Bibliofilstwo – organizacje – Polska – od 1989 r. 

Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura – organizacje – od 1989 r. 

 

Opis według nowych zasad: 

 

Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela (Toruń)  

Bibliofilstwo – organizacje – Polska – od 1989 r. 

Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura – organizacje – od 1989 r. 



 2 
 

Statuty 
 

Regulamin Kasy Zapomogowej Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rz.P. – Warszawa 
: [s.n.], 1938. 
 
Opis według starych zasad: 
 
Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Kasa Zapomogowa –  
statuty i regulaminy 
Kasy zapomogowo-pożyczkowe – Polska – 1918-1939 r. 
Prokuratorzy – organizacje – Polska – 1918-1939 r. 
Sędziowie – organizacje – Polska – 1918-1939 r. 
 
Opis według nowych zasad: 

 
Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Kasa Zapomogowa 
Kasy zapomogowo-pożyczkowe – Polska – 1918-1939 r. 
Prokuratorzy – organizacje – Polska – 1918-1939 r. 
Sędziowie – organizacje – Polska – 1918-1939 r. 
Regulaminy 
 
Melioracje w katalogu Biblioteki Narodowej:  2012  r. 

 
III. Po tematach: Odkrycia geograficzne, Samotne rejsy, Żeglarstwo morskie oraz 

Podróżnictwo morskie nie będą stosowane określniki geograficzne. W dokumentach 
na temat odkryć geograficznych będzie używane hasło Podróżnicy, a na temat 
samotnych rejsów i żeglarstwa Żeglarze. 
 
Krzysztof Kolumb / Ruggero Marino ; z wł. przeł. Hanna Cieśla. –  
Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2009. 
 
Opis według starych zasad: 
 
Colón, Cristóbal (1451-1506) 
Innocenty VIII (papież ; 1432-1492) 
Odkrycia geograficzne – Ameryka – 15-16 w. 
Papiestwo – polityka – 15 w. 
Podróżnictwo morskie – 15-16 w. 
Podróżniocy – Włochy – 15-16 w. 
Ameryka – podróżnictwo – 15-16 w. 
Biografie 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Colón, Cristóbal (1451-1506) 
Innocenty VIII (papież ; 1432-1492) 
Odkrycia geograficzne – 15-16 w. 
Papiestwo – polityka – 15 w. 
Podróżnictwo morskie – 15-16 w. 
Podróżnicy – Hiszpania – 15-16 w. 
Ameryka – podróżnictwo – 15-16 w. 
Biografie 
 
Farys : pierwszy polski samotny rejs oceaniczny / Erwin Jerzy Weber : oprac. i 
przygot. do dr. Anna Rybczyńska. – Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 2002. 

 
Opis według starych zasad: 
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Weber, Erwin Jerzy (1907-1981) 
Farys (jacht) 
Samotne rejsy – Polska – 1918-1939 r. 
Pacyfik – żegluga – 1918-1939 r. 
Tahiti (Francja) – 1918-1939 r. 
Literatura podróżnicza polska – 1918-1939 r. 
 
Opis według nowych zasad: 
 
Weber, Erwin Jerzy (1907-1981) 
Farys (jacht) 
Samotne rejsy – 1918-1939 r. 
Żeglarze – Polska – 1918-1939 r. 
Pacyfik – żegluga – 1918-1939 r. 
Tahiti (Francja) – 1918-1939 r. 
Literatura podróżnicza polska – 1918-1939 r. 
 
Droga na Horn / Krzysztof Baranowski. – Warszawa : "Iskry", 1975. 
 
Opis według starych zasad: 

 
Baranowski, Krzysztof (1938- ) 
Żeglarstwo morskie – Polska – 1945-1989 r. 
Pamiętniki polskie – 1944-1989 r. 

 
Opis według nowych zasad: 
 
Baranowski, Krzysztof (1938- ) 
Żeglarstwo morskie – 1945-1989 r. 
Żeglarze – Polska – 1944-1989 r. 
Pamiętniki polskie – 1944-1989 r. 
 
Podróż naokoło świata odbyta przez de Beauvoir. T. 1, Australia / przekł. z fr. –  
Warszawa : [Red. Wędrowca], 1872. 

  
 Opis według starych zasad: 

  
Beauvoir, Ludovic de (1846-1929) 
Podróżnictwo morskie – Francja – 19 w. 
Australia – 19 w. 
Literatura podróżnicza francuska – 19 w. 

 
Opis według nowych zasad: 

 
 Beauvoir, Ludovic de (1846-1929) 
Podróżnictwo morskie – 19 w. 
Podróżnicy – Francja – 19 w. 
Australia – 19 w. 
Literatura podróżnicza francuska – 19 w. 

 
Melioracje w katalogu Biblioteki Narodowej: do końca 2011 r. 

 
IV. Do opisu śpiewników zawierających pieśni chrześcijańskiee będzie stosowany 

wyłącznie temat formalny Śpiewniki kościelne – [nazwa wyznania].  
 

Śpiewniki kościelne 
TK  Pieśń religijna – chrześcijaństwo 
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Śpiewajmy Panu : śpiewnik parafialny Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Radzikowie Wielkim / [oprac.] Wiesław Pińczuk. – Radzików Wielki : 
[Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela], 2005.  
 
Pieśń religijna – katolicyzm 
Śpiewniki kościelne – katolicyzm  
 
Cerkovnij spìvanik : (vibranì pìsnì) / [oprac.] Jan Siedlecki ; per. z pol'. ta notografìâ 
Kuz'mi Smalâ. – Krakìv : Wydawnictwo WAM, 2000. 
 
Pieśń religijna – grekokatolicyzm 
Śpiewniki kościelne – greko katolicyzm 
 
Melioracje w katalogu Biblioteki Narodowej: 2012 r. 

 
V. Po nazwach ciał zbiorowych nie będzie stosowana konstrukcja: – praca – organizacja. 

Zamiast niej po haśle korporatywnym będzie używany sam określnik – organizacja. 
 
Melioracje w katalogu Biblioteki Narodowej: 2012 r. 
 

  
Wszystkie ustalenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia (9 grudnia 2011 r.). Kolejne 

spotkanie odbędzie się na początku lutego 2012 r.  Jeśli macie Państwo uwagi czy 

sugestie odnośnie dyskutowanych rozwiązań, będziemy wdzięczni za ich nadesłanie 

na adres Pracowni JHP BN. 
 


