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J´zyk Hase∏ Przedmiotowych Biblioteki Narodowej (dalej JHP BN) jest j´zykiem informa-

cyjno-wyszukiwawczym o zakresie uniwersalnym, stosowanym od kilkudziesi´ciu lat w bie-

˝àcej bibliografii narodowej, katalogach Biblioteki Narodowej (BN) oraz co najmniej kilkuset

polskich bibliotekach. J´zyk ten, b´dàcy narz´dziem opisu zawartoÊci dokumentów groma-

dzonych w bibliotekach, pozwala tworzyç adekwatne, poprawne terminologicznie i j´zykowo,

spójne punkty dost´pu do treÊci – s∏u˝y zapisywaniu informacji przez bibliotekarzy i jej wy-

szukiwaniu przez u˝ytkowników systemu informacyjnego. Na jego s∏ownictwo sk∏adajà si´ te-

maty (samodzielne jednostki leksykalne) i okreÊlniki (pomocnicze jednostki leksykalne),

a ustalone zasady gramatyki pozwalajà na formu∏owanie wyczerpujàcych charakterystyk 

wyszukiwawczych dokumentów gromadzonych w bibliotekach. W systemie zautomatyzowa-

nym zbudowane z tych elementów has∏a przedmiotowe sk∏adajà si´ na indeks przedmiotowy,

a kontrolowane jednostki leksykalne sà ponadto zasobem terminów s∏u˝àcych do wyszukiwa-

nia jako s∏owa kluczowe w opcji wyszukiwania prostego lub zaawansowanego oraz do filtro-

wania wyników wyszukiwania w nawigacji fasetowej. 

Prace nad j´zykiem hase∏ przedmiotowych, obejmujàcym terminy stosowane w opracowa-

niu rzeczowym w katalogach BN i w bibliografii narodowej, podj´to na poczàtku lat 50. XX

wieku. Na podstawie prowadzonej w Instytucie Bibliograficznym BN kartoteki przedmioto-

wej egzemplarza obowiàzkowego zespó∏, w którego sk∏ad wchodzili: W∏adys∏aw Bieƒkowski,

Maria Dembowska, Helena Hleb-Koszaƒska, Janina Jantzenowa, Jan Kossonoga i Henryk 

Sawoniak, opracowa∏ s∏ownik znany dziÊ jako S∏ownik Kossonogi (J. Kossonoga, S∏ownik 

tematów dla bibliografij i katalogów w uk∏adzie przedmiotowym, Warszawa 1956). Zespó∏ od-

wo∏ywa∏ si´ do teorii, zasad i regu∏ metodycznych sformu∏owanych przez Adama ¸ysakow-

skiego (A. ¸ysakowski, Katalog przedmiotowy. Teoria, Wilno 1928; Katalog przedmiotowy.

Podr´cznik, Warszawa 1946). Ten pierwszy polski opublikowany s∏ownik j´zyka hase∏ przed-

miotowych o zakresie uniwersalnym liczy∏ oko∏o 4500 hase∏ – tematów i okreÊlników. 

Od 1957 r. Biblioteka Narodowa zamieszcza has∏a przedmiotowe we wszystkich opisach bi-

bliograficznych rejestrowanych w bie˝àcej bibliografii narodowej wydawnictw zwartych –

„Przewodniku Bibliograficznym”, a od 1969 r. katalog przedmiotowy – poczàtkowo tradycyj-

ny, kartkowy, a nast´pnie zautomatyzowany – sta∏ si´ g∏ównym katalogiem rzeczowym BN. 
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Prace nad uporzàdkowaniem s∏ownictwa i sieci relacji podj´∏y Ewa St´pniakowa, 

kierowniczka Zak∏adu Katalogów Rzeczowych, i Janina Trzciƒska z Zak∏adu Przewodnika

Bibliograficznego, które w 1989 r. przygotowa∏y do druku pierwsze wydanie S∏ownika j´zyka

hase∏ przedmiotowych Biblioteki Narodowej (dalej: S∏ownik), a w ciàgu nast´pnych czternastu

lat dwa kolejne wydania poprawione i uzupe∏nione (1993, 1997). Dokona∏y przeglàdu ca∏oÊci

s∏ownictwa, selekcji wyra˝eƒ archaicznych i nieprecyzyjnych, uzupe∏nieƒ i przebudowy arty-

ku∏ów przedmiotowych, uporzàdkowa∏y siatk´ relacji. 

Od 1997 r. nad rozwojem JHP BN pracuje zespó∏ w sk∏adzie: Joanna K´dzielska, Wanda

Klenczon i Anna Stolarczyk, który przygotowa∏ kolejne wydania S∏ownika (2001, 2005),

znacznie rozszerzone i uzupe∏nione. Od wrzeÊnia 2007 r. odpowiedzialnoÊç za rozwój JHP BN

przej´∏a Pracownia J´zyka Hase∏ Przedmiotowych Biblioteki Narodowej w Instytucie Biblio-

graficznym pod kierownictwem Anny Stolarczyk. Ogólne kierunki rozwoju s∏ownictwa 

i metodyki wyznacza Zespó∏ do spraw Rozwoju JHP BN, w którego sk∏ad wchodzà – oprócz 

zespo∏u Pracowni JHP BN – pracownicy Biblioteki Narodowej odpowiedzialni za opis

przedmiotowy ró˝nych typów dokumentów oraz przedstawiciele kilku wielkich bibliotek

publicznych. 

Wszystkie has∏a JHP BN sà obj´te kontrolà i rejestrowane w kartotece wzorcowej tworzo-

nej stopniowo od 1995 r. Wówczas to zawartoÊç kartoteki kartkowej przeniesiono do systemu

MAK, a nast´pnie do zintegrowanego systemu bibliotecznego INNOPAC i rozpocz´to tworze-

nie wzorcowych hase∏ osobowych, korporatywnych, tytu∏owych i geograficznych stosowa-

nych w katalogowaniu przedmiotowym. Kartoteka wzorcowa JHP BN jest od poczàtku

prowadzona w formatach typu MARC – pierwotnie w formacie w∏asnym BN (MARC BN),

nast´pnie w USMARC, obecnie MARC 21. Umo˝liwi∏o to wykorzystywanie j´zyka w syste-

mach bibliotecznych przystosowanych do obs∏ugi sieci odsy∏aczy w systemie informacyjno-

wyszukiwawczym. 

S∏ownictwo jest stale uszczegó∏awiane, a wprowadzanie nowych tematów powoduje zmia-

ny relacji w dotychczasowym zasobie. Przyrost s∏ownictwa wynika zarówno z rozwoju nauki

i techniki oraz zmian cywilizacyjnych, które znajdujà wyraz w publikacjach, z normalizacji

hase∏ opisu bibliograficznego, do których w miar´ mo˝liwoÊci dostosowuje si´ has∏a opisu

przedmiotowego, jak i z obejmowania opracowaniem przedmiotowym coraz to nowych grup

dokumentów gromadzonych w bibliotekach. JHP BN by∏ projektowany i prowadzony poczàt-

kowo jako j´zyk opisu ksià˝ek. Poczàwszy od lat 90. XX w. opracowaniem w JHP BN obej-

mowano kolejno inne typy wydawnictw i zasobów bibliotecznych, co w znaczàcy sposób

wp∏yn´∏o na rozwój s∏ownictwa i metodyki opisu. 

J´zyk hase∏ przedmiotowych jest j´zykiem informacyjno-wyszukiwawczym, którego s∏ow-

nictwo sk∏ada si´ z tematów i okreÊlników – wyra˝eƒ j´zyka naturalnego. W s∏owniku tego j´-

zyka i w tradycyjnych systemach informacyjno-wyszukiwawczych wyra˝enia te sà upo-

rzàdkowane wed∏ug wyró˝nika formalnego – alfabetycznie. Zdania w tym j´zyku to has∏a

przedmiotowe. Has∏o mo˝e sk∏adaç si´ z samego tematu (has∏o proste) lub tematu z okreÊlni-

kiem/-ami (has∏o rozwini´te). Opis przedmiotowy (tekst wyra˝ony w j´zyku hase∏ przedmio-

towych) sk∏ada si´ z jednego lub kilku hase∏ przedmiotowych. Terminy wspó∏tworzàce has∏o

przedmiotowe reprezentujà poj´cie odpowiadajàce przedmiotowi dokumentu i/lub istotnym

jego aspektom, a tak˝e, ewentualnie, wskazujà form´ wydawniczà lub piÊmienniczà dokumentu.
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Charakterystyka J´zyka Hase∏ Przedmiotowych
Biblioteki Narodowej

S∏ownictwo ma charakter uniwersalny. JHP BN jest systemem otwartym, zasób s∏ownictwa

nie podlega ˝adnym ograniczeniom i odzwierciedla tematyk´ gromadzonych dokumentów. 

Przed wprowadzeniem do zasobu s∏ownictwa przedmiotowego potencjalne tematy sà podda-

wane kontroli merytorycznej i leksykalnej. Terminy i wyra˝enia akceptowane do stosowania

jako tematy rzeczowe powinny odpowiadaç polskiej terminologii z danej dziedziny i pocho-

dziç z wiarygodnych polskich êróde∏ informacji. Eliminowane sà wyra˝enia niejasne, archa-

iczne, gwarowe i ˝argon Êrodowiskowy. 

W poczàtkowym okresie rozwoju S∏ownika jako êród∏a tematów preferowano encyklopedie

popularne, uznawane za najbardziej dost´pne dla przeci´tnego u˝ytkownika bibliotek, posia-

dajàcego kompetencje odpowiadajàce wykszta∏ceniu Êredniemu ogólnokszta∏càcemu. Obecnie

podstawowym zasobem terminów sà wielkie encyklopedie uniwersalne oraz encyklopedie

dziedzinowe i s∏owniki terminologiczne, a tak˝e, w mniejszym zakresie, monografie i artyku-

∏y naukowe, wydawnictwa urz´dowe, akty prawne. Terminy sà ponadto weryfikowane w ak-

tualnym s∏owniku j´zyka polskiego. 

Od kilkunastu lat nieocenionym êród∏em informacji i weryfikacji sà zasoby internetowe, z za-

strze˝eniem sprawdzenia wiarygodnoÊci êród∏a. 

Dalszym etapem kontroli leksyki jest zapewnienie jednolitoÊci i jednoznacznoÊci s∏ownictwa,

czyli eliminacja synonimów i rozró˝nienie homonimów. JeÊli dany przedmiot mo˝e byç opi-

sany za pomocà wi´cej ni˝ jednego terminu nale˝y zdecydowaç, które z wyra˝eƒ synonimicz-

nych b´dzie terminem stosowanym w danym zbiorze informacji, a które zostanà odrzucone,

tzn. wystàpià jedynie w odsy∏aczach ca∏kowitych, kierujàcych do terminu w∏aÊciwego. Doty-

czy to zarówno synonimów w Êcis∏ym znaczeniu s∏owa, jak i wyra˝eƒ bliskoznacznych

w stopniu, który utrudnia lub uniemo˝liwia wybór w∏aÊciwego terminu (quasi-synonimy).

SpoÊród wyra˝eƒ synonimicznych wybiera si´ w kolejnoÊci preferencji: 

– przyj´te w encyklopediach uniwersalnych, 

– przyj´te w encyklopediach specjalistycznych, 

– cz´Êciej spotykane w piÊmiennictwie, bazach danych czy zasobach internetowych.

Na przyk∏ad:

Alkoholizm (nie: Pijaƒstwo) 

¸owiectwo (nie: MyÊlistwo) 

Histopatologia (nie: Histologia patologiczna) 

Mikroelementy (nie: Pierwiastki Êladowe) 

Barwa (nie: Kolor) 

Oporniki (nie: Rezystory) 

Przeznaczenie (nie: Los, nie: Predestynacja) 

Omdlenie (nie: Zemdlenie, nie: Utrata przytomnoÊci) 

Dzia∏alnoÊç charytatywna (nie: DobroczynnoÊç, nie: Filantropia) 
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Homonimy ró˝nicuje si´ za pomocà dopowiedzeƒ, którymi zwykle sà skróty nazw dziedzin

pochodzàce z wykazu skrótów zamieszczanego w encyklopediach powszechnych, np.:

Ró˝a (bot.) i Ró˝a (med.)

Byliny (bot.) i Byliny (lit.)

Mars (astr.) i Mars (rel.) 

Rak (med.) i Rak (zool.)

Inteligencja (psychol.) i Inteligencja (socjol.)
gdzie bot. = botanika; med. = medycyna; lit. = literatura; astr. = astronomia; rel. = religia, 

religioznawstwo; zool. = zoologia; psychol. = psychologia; socjol. = socjologia. 

Dopowiedzenie rozró˝niajàce dodaje si´ równie˝ wtedy, gdy dany termin wyst´puje w S∏ow-

niku tylko w jednym znaczeniu, np.:

Róg (muz.)

Kompilatory (informat.) 

Wrotki (zool.)

JeÊli skrót nazwy dziedziny nie wystarcza do rozró˝nienia dwu terminów, nale˝y u˝yç innego,

bardziej precyzyjnego dopowiedzenia identyfikujàcego, np.: 

Kusaki (ptaki) i Kusaki (chrzàszcze) – dopowiedzenie (zool.) nie rozró˝ni∏oby tych tematów.

Powy˝ej opisane zasady doboru i redakcji hase∏ nie zawsze mo˝na zastosowaç w praktyce.

Nowe zjawiska spo∏eczne, odkrycia, technologie, aktualne wydarzenia polityczne zwykle nie

sà jeszcze ujmowane i definiowane w dost´pnych publikacjach typu encyklopedycznego

i s∏ownikowego, stàd problem ze znalezieniem odpowiedniej, a nie ca∏kiem potocznej nazwy.

Tematy JHP BN bywajà wi´c formu∏owane na podstawie innych dost´pnych êróde∏ – zagra-

nicznych baz danych, publicystyki, zasobów internetowych o charakterze popularnym czy

okazjonalnym; czasem po utrwaleniu si´ w∏aÊciwego nazewnictwa bywajà zmieniane. 

Zasadà jest wprowadzanie do zasobu S∏ownika hase∏ rzeczowych w j´zyku polskim (zasada ta

nie dotyczy nazw w∏asnych wyst´pujàcych w has∏ach osobowych, tytu∏owych, korporatyw-

nych). W przypadku braku polskiego terminu dopuszcza si´ stosowanie terminów obcoj´zycz-

nych. Dotyczy to nazw wspó∏czesnych poj´ç i zjawisk, zw∏aszcza z zakresu nauk spo∏ecznych,

ekonomicznych i technicznych, które zarówno w piÊmiennictwie naukowym, jak i obiegowo

funkcjonujà jedynie w wersji angloj´zycznej, np.: Timesharing, Public relations, Hosting,

Outsourcing, Streetworking. Inna grupa terminów obcoj´zycznych to terminy ∏aciƒskie,

zw∏aszcza z zakresu nauk biologicznych i medycznych, teologii, kultury antycznej i Êrednio-

wiecznej, np.: Petrobius brevistylis, Limes, Devotio moderna, Disputatio. 

Wszystkie nazwy w∏asne (osobowe, korporatywne, geograficzne i tytu∏y), które sà podawane

w oryginalnej wersji j´zykowej zapisanej pismem innym ni˝ ∏aciƒskie, muszà byç translitero-

wane zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami. 
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ZawartoÊç S∏ownika

Tematy

Temat to termin znormalizowany, stosowany w j´zyku hase∏ przedmiotowych dla wyra˝enia

przedmiotu dokumentu, istotnego aspektu tego przedmiotu lub formy dokumentu. Stanowi

pierwszy (a czasem jedyny) element has∏a przedmiotowego, dobór tematów decyduje zatem

o sprawnoÊci informacyjnej systemu. 

Terminy s∏u˝àce jako tematy powinny byç w miar´ mo˝noÊci jednoznaczne. Terminy wielo-

znaczne wymagajà objaÊniajàcego dopowiedzenia identyfikujàcego lub lokalizujàcego. Dopo-

wiedzenie, zapisane w nawiasie okràg∏ym, jest integralnà cz´Êcià tematu. 

Relacje

Kolejnym elementem sk∏adowym S∏ownika sà oznaczenia relacji mi´dzy tematami i/lub has∏a-

mi rozwini´tymi, ustalone na podstawie definicji poszczególnych terminów. 

Relacje odpowiednioÊci wyszukiwawczej

Sà to relacje mi´dzy terminami synonimicznymi lub quasi-synonimicznymi, których ustalenie

jest potrzebne przy wyborze formy tematu. Z relacji tego typu wynikajà odsy∏acze ca∏kowite,

zapisywane w formie: 

termin odrzucony

U termin przyj´ty

Odsy∏acze ca∏kowite pe∏nià w JHP BN nast´pujàce funkcje: 

a) kierujà od terminu odrzuconego (lub kilku terminów odrzuconych) do terminu przyj´te-

go jako temat, np.: 

Patofizjologia U Fizjologia patologiczna, 

Mycobionta U Grzyby, 

Austerie, Ober˝e, Zajazdy U Karczmy; 

b) kierujà od akronimów do nazw pe∏nych lub odwrotnie, np.: 

PPSD U Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Âlàska, 

Sojusz Pó∏nocnoatlantycki, North Atlantic Treaty Organization U NATO; 

c) kierujà od drugiego cz∏onu tematu podwójnego do tematu przyj´tego, np.: 

Pastwiska U ¸àki i pastwiska, 

Ogrody U Parki i ogrody; 

d) kierujà od tematu z okreÊlnikiem do synonimicznego z nim tematu wielowyrazowego,

np.: 

Hafciarstwo - etnografia U Haft ludowy 

lub odwrotnie: 

Rachunek kosztów U Koszty - rachunkowoÊç; 
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e) kierujà od has∏a rozwini´tego odrzuconego do has∏a przyj´tego do stosowania, gdy oba

rozwiàzania sà poprawne (a któreÊ trzeba wyeliminowaç), np.: 

Ksià˝ka - popularyzacja, Literatura - popularyzacja U Czytelnictwo - popularyzacja; 

f) kierujà od wyra˝enia u˝ywanego w S∏owniku wy∏àcznie jako okreÊlnik do grupy tematów

z tym okreÊlnikiem (odsy∏acz orientacyjny), np.: 

Budowa (struktura) U odpowiednie tematy z okreÊlnikiem - budowa i konstrukcje lub -

budowa i organizacja, np. Maszyny - budowa i konstrukcje, Sieç komputerowa lokalna -  

budowa i organizacja; 

g) kierujà od formy z inwersjà lub innej formy tematu wielowyrazowego do przyj´tego 

tematu wielowyrazowego, np.: 

Terapia intensywna U Intensywna terapia, 

Warunkowe przedterminowe zwolnienie U Zwolnienie warunkowe; 

h) kierujà od nazwy w innym j´zyku (nazwy w j´zyku obcym, jeÊli nazwà przyj´tà jest 

nazwa polska lub odwrotnie), np.: 

Pre-Raphaelite Brotherhood U Prerafaelici, 

Pobo˝noÊç tradycyjna U Devotio antiqua, 

Nakarmiç kruki (film) U Cria cuervos (film), 

UNESCO. Memory of the World Programme U Pami´ç Âwiata. 

Relacje pokrewieƒstwa semantycznego

Relacje hierarchiczne

W S∏owniku wyst´pujà relacje hierarchiczne dwojakiego rodzaju: rodzajowe, zwane te˝ gene-

rycznymi (relacja rodzaj - gatunek) i mereologiczne, zwane te˝ czàstkowymi (relacja ca∏oÊç -

cz´Êç), np.: 

Motyle
TW Bielinkowate

åmy

Modraszkowate

Narzàd ruchu
TW Koƒczyny

Szkielet

Do relacji hierarchicznych zaliczamy te˝ zwiàzki mi´dzy nazwami pospolitymi a ich egzem-

plifikacjami, np.: 

Polska - konstytucje
TW Polska - konstytucja 1791 r. 

Polska - konstytucja 1921 r. 
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Jeziora - W∏ochy
TW Lugano (jezioro) 

Trazymeƒskie, Jezioro

Relacje skojarzeniowe

Relacje skojarzeniowe ∏àczà tematy pokrewne na zasadzie innej ni˝ hierarchiczna, np. nazw´

nauki z przedmiotem jej badaƒ, zjawisko z warunkiem jego powstawania, wyrób z materia∏em,

z którego zosta∏ wykonany, grup´ osób z wyrobami, us∏ugami jej dedykowanymi, np.: 

Budownictwo drewniane
TK Przemys∏ drzewny

Infrastruktura spo∏eczna
TK JakoÊç ˝ycia

Studenci
TK Domy studenckie

Relacje skojarzeniowe sà dok∏adnie symetryczne, np.: 

Postawa cia∏a
TK Skrzywienie kr´gos∏upa

Skrzywienie kr´gos∏upa
TK Postawa cia∏a

S∏ownik zawiera wszystkie tematy rzeczowe i formalne oraz te tematy jednostkowe (osobowe,

korporatywne, tytu∏owe, geograficzne), które sà powiàzane relacjami z has∏ami rzeczowymi.

Zrezygnowano z publikacji hase∏ typu autor-tytu∏, znajdujà si´ natomiast w zasobie S∏ownika

has∏a tytu∏owe – nazwy ksiàg Êwi´tych i ich cz´Êci, nazwy tzw. anonimów klasycznych, dzie∏

sztuki oraz filmów. 

OkreÊlniki

OkreÊlniki sà to wyra˝enia j´zyka hase∏ przedmiotowych, które dodane do tematu wspó∏two-

rzà rozwini´te has∏a przedmiotowe. Ich funkcjà jest precyzowanie znaczenia has∏a przedmio-

towego oraz wyodr´bnianie podzbiorów informacji w obr´bie zbioru wyznaczonego przez da-

ny temat. 

OkreÊlniki mo˝na dzieliç wed∏ug ró˝nych kryteriów, przede wszystkim wed∏ug rodzajów

nazw, na ogólne (rzeczowe, treÊciowe) i jednostkowe. OkreÊlniki jednostkowe to okreÊlniki
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majàce postaç nazwy jednostkowej, np. nazwy paƒstw, kontynentów i regionów Êwiata, cz´Êci

miejscowoÊci, nazwy obiektów, okreÊlenie chronologii. S∏ownik nie zawiera wykazu okreÊlni-

ków jednostkowych (poza chronologicznymi). 

Innym kryterium jest funkcja okreÊlnika w opisie przedmiotowym: okreÊlniki treÊciowe 

(rzeczowe) wskazujà aspekt tematu, lokalizujàce (geograficzne i chronologiczne) wskazujà 

jego miejsce w czasie i przestrzeni. W JHP BN okreÊlnikami geograficznymi mogà byç jedy-

nie nazwy paƒstw i regionów Êwiata (w tym historycznych) oraz nazwy kontynentów. OkreÊl-

niki chronologiczne majà postaç odpowiednich wieków zapisanych cyframi arabskimi (wiek

lub przedzia∏ wieków), tych okreÊlników nie uwzgl´dniono w S∏owniku. Dla wieku XX wpro-

wadzono okreÊlniki wyra˝one przedzia∏ami dat rocznych. Ich wykaz znajduje si´ w zasobie

S∏ownika. 

Trzecim kryterium podzia∏u okreÊlników jest zakres ich stosowania, tj. rodzaj tematów, po ja-

kich mogà wystàpiç. Wszystkie okreÊlniki w S∏owniku zosta∏y opatrzone uwagami o zakresie

ich stosowania. Uwagi te odnoszà si´ tylko do okreÊlnika stojàcego bezpoÊrednio po temacie,

a wi´c do pierwszego okreÊlnika w haÊle. Na dalszych miejscach mo˝e, w razie potrzeby, wy-

stàpiç dowolny okreÊlnik. Np. okreÊlnik - obiekty i urzàdzenia stosuje si´ po nazwach cia∏

zbiorowych (np. Uniwersytet Warszawski - obiekty i urzàdzenia), nie mo˝e zatem wystàpiç

bezpoÊrednio po nazwie miejscowoÊci, regionu lub obiektu fizjograficznego (np. Tatry -

obiekty i urzàdzenia), mo˝e jednak pojawiç si´ na dalszym miejscu, np. w haÊle Tatry - tury-

styka - obiekty i urzàdzenia. 

Wyst´pujàce w S∏owniku okreÊlniki równokszta∏tne (równobrzmiàce) z jakimÊ tematem sà od-

notowywane w odpowiednim artykule przedmiotowym jako odsy∏acze orientacyjne uzupe∏-

niajàce, np.: 

Meteorologia
zt. te˝ odpowiednie tematy z okreÊlnikiem - meteorologia, np.: Powietrze - meteorologia, 

Tatry - meteorologia 

Budowa artyku∏u przedmiotowego i oznaczenia

Forma graficzna i oznaczenia artyku∏u przedmiotowego przedstawiajà si´ nast´pujàco: 

TS (temat szerszy) = temat hierarchicznie nadrz´dny

TW (temat w´˝szy) = temat hierarchicznie podrz´dny

TK (temat skojarzony) = temat powiàzany relacjà skojarzeniowà

NU (nie u˝ywaj) = termin odrzucony, nieu˝ywany w opisach

U (u˝ywaj) = temat przyj´ty do stosowania 

zt. (zobacz te˝) = odsy∏acz orientacyjny uzupe∏niajàcy, kierujàcy do pewnej kategorii 

hase∏

Wszystkie has∏a przyj´te do stosowania sà zapisane pismem pó∏grubym, natomiast terminy

odrzucone – kursywà.
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Przyk∏adowe artyku∏y przedmiotowe: 

Drewno
NU Ksylem

TS Materia∏y budowlane

Paliwa

TK Drzewa

LeÊnictwo - gospodarka

Lignomer

Materia∏oznawstwo

Odpady drzewne

RoÊliny naczyniowe - anatomia

TW Drewno brzozowe

Drewno bukowe

Drewno d´bowe

Drewno egzotyczne

Drewno jesionowe

Drewno jod∏owe

Drewno klonowe

Drewno konstrukcyjne

Drewno modrzewiowe

Drewno osikowe

Drewno sosnowe

Drewno Êwierkowe

Drewno topolowe

Karpina

Kora

Posusz

Sucha destylacja drewna
NU Destylacja sucha drewna

Piroliza drewna

Rozk∏ad termiczny drewna

Termiczny rozk∏ad drewna

TS Drewno - technologia

TK Dziegieç

Ocet drzewny

Smo∏a drzewna

W´giel drzewny

Ksi´garstwo
NU Antykwarstwo ksià˝kowe

Ksià˝ka - handel

TS Handel

TK Bibliologia
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Czasopisma ksi´garskie

Katalogi ksi´garskie

Kolporta˝

Ksià˝ka

Ksi´garze

TW Aukcja ksi´garska

Ksi´garstwo internetowe

zt. odpowiednie nazwy geograficzne z okreÊlnikiem - ksi´garstwo i antykwarstwo, np.

Warszawa - ksi´garstwo i antykwarstwo 

W obecnym wydaniu S∏ownika uwzgl´dniono jako formy odrzucone (warianty nazwy funk-

cjonujàce jako odsy∏acze ca∏kowite) angloj´zyczne ekwiwalenty zaczerpni´te z zasobu naj-

wi´kszego i najbardziej znanego j´zyka hase∏ przedmiotowych – Library of Congress Subject

Headings, np.: 

Akwarium morskie
NU Akwaria morskie

Akwaria z wodà s∏onà

Akwarystyka morska

Marine aquariums

Marine aquariums

U Akwarium morskie

Aktualnie nie wi´cej ni˝ kilka procent artyku∏ów przedmiotowych tematów JHP BN jest 

zaopatrzonych w takie odsy∏acze. Ekwiwalenty LCSH sà stopniowo dopisywane do zasobu

S∏ownika: 

Architects - Italy

U Architekci w∏oscy

Architects, European

U Architekci europejscy

Obecne wydanie S∏ownika jest – pod wzgl´dem merytorycznym – kolejnym, szóstym wyda-

niem rozszerzonym i zmienionym, ale pierwszym publikowanym w wersji elektronicznej.

W ocenie zarówno Pracowni JHP BN, jak i przedstawicieli wielu bibliotek – u˝ytkowników te-

go j´zyka, wersja edycyjna jest wa˝nym, komplementarnym wzgl´dem kartoteki wzorcowej

êród∏em informacji o zasobie s∏ownictwa przedmiotowego. Mamy nadziej´, ˝e publikacja

S∏ownika w formacie PDF, zachowujàca uk∏ad i struktur´ dawnego wydawnictwa, a oferujàca

dodatkowe mo˝liwoÊci przeszukiwania zasobu, zaspokoi oczekiwania u˝ytkowników JHP BN.
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