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 5 Wstęp 

Wstęp 
Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie wszystkich ustalonych zasad 
sporządzania opisu bibliograficznego różnych typów dokumentów w Bibliografii 
Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej BPP UJ). Jest ona 
przeznaczona dla bibliotekarzy. 

Bibliografia Publikacji Pracowników UJ http://bpp.uj.edu.pl to odrębny zbiór danych 
w ramach Repozytorium UJ, w którym to zbiorze rejestrowany jest dorobek 
publikacyjny pracowników UJ, zarówno bieżący jak i wydany w latach ubiegłych. 
Dane bibliograficzne mogą dotyczyć materiałów opublikowanych tak w postaci 
drukowanej jak i elektronicznej, w źródłach naukowych, popularno-naukowych i 
innych. Mogą być wprowadzane bezpośrednio do bazy BPP UJ za pomocą panelu 
wprowadzania danych przez pracowników naukowych UJ lub przez bibliotekarzy z 
bibliotek wydziałowych i instytutowych. 

Do opisu publikacji zastosowany został format metadanych Dublin Core ISO 15836-
2009+AC1:20091, który rozszerzono w stosunku do formatu źródłowego. Przyjęty 
zestaw metadanych zawiera 48 elementów. 

                                                           
1  Informacja I Dokumentacja: Zestaw Elementów Metadanych Dublin Core (Warszawa :, 
Polska: Polski Komitet Normalizacyjny, 2012). 
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Przy opracowaniu zasad opisu w BPP UJ odwołano się do przepisów katalogowania 
zgodnych z normami PN-N-01152-00:1982 Opis bibliograficzny – postanowienia 
ogólne, PN-N-01152-01:1982, PN-N-01152-01/Az1:1997 Opis bibliograficzny – 
książki, PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny – wydawnictwa ciągłe, PN-N-01152-
5:2001 Opis bibliograficzny – dokumenty kartograficzne, PN-N-01152-07:1985 Opis 
bibliograficzny – dokumenty dźwiękowe, PN-N-01152-12:1994 Opis bibliograficzny – 
filmy, PN-N-01152-13:2000 Opis bibliograficzny – dokumenty elektroniczne. W BPP 
UJ został przyjęty drugi stopień szczegółowości opisu. 

Określenie typu dokumentu to pierwszy element metadanych w formularzu 
wprowadzania danych. Budowa opisu bibliograficznego zależy od typu opisywanego 
dokumentu. Metadane w przewidzianych typach mogą mieć ten sam znacznik Dublin 
Core, jednakże znaczenie informacji tam zawartej nie jest takie same w każdym 
przypadku (np. znacznik <dc.description.physical> określać może strony, na których 
wydrukowano artykuł, ale także czas trwania nagrania dźwiękowego). 

Pola w formularzu wprowadzania danych identyfikowane są za pomocą słownych 
etykiet. Wyszczególniono w nim elementy opisu bibliograficznego, których podanie 
jest obowiązkowe (w formularzu oznaczone gwiazdkami) oraz elementy 
fakultatywne. 

Podstawę sporządzenia opisu bibliograficznego stanowi dokument wydany w postaci 
publikacji drukowanej lub elektronicznej. W przypadku katalogowania dokumentu 
niesamoistnego wydawniczo (np. rozdział w książce, artykuł w czasopiśmie) 
jednostką opisu jest ten dokument, lecz w opisie należy również umieścić dane 
dotyczące dokumentu macierzystego, z którego pochodzi katalogowany dokument 
niesamoistny. Dla danego dokumentu, niezależnie od liczby jego autorów, tworzy się 
tylko jeden opis bibliograficzny. 

Instrukcja została podzielona na pięć części. Pierwsza dotyczy stosowanych wyrażeń 
i instrukcji ogólnych wprowadzania danych. W tej części opisane zostały również 
kolekcje i ich funkcja w opisie bibliograficznym. Druga część zawiera ogólną 
charakterystykę stref opisów. W części trzeciej zawarte są szczegółowe instrukcje 
uzupełniania poszczególnych atrybutów metadanych w podziale na typy 
dokumentów. Opisane są tu przypadki różnic w opisie w zależności od typologii 
opisywanych dokumentów. Jeżeli sposób informacji metadanych jest identyczny w 

ISO 15836:2009, Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set, 
2009. 
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każdym typie dokumentu, wówczas instrukcje zawarte zostały w części drugiej. W 
części czwartej zawarte zostały informacje odnoszące się do tworzenia sprawozdań i 
statystyk. Ostatnia część dotyczy eksportu i importu zestawu metadanych z BPP UJ 
do innych formatów.
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Wyrażenia i instrukcje ogólne 

wyrażenia 
W niniejszej instrukcji stosowane są wyrażenia w sposób jednoznaczny 
identyfikujące metadane w BPP UJ. Każda taka informacja jest zapisana w nawiasach 
ostrokątnych, np.: <dc.type>. 

Nazwy „publikacja” i „dokument” używane są w instrukcji wymiennie. Stosuje się 
również wyrażenie „publikacja macierzysta”, które pojawia się przy opisie 
katalogowania dokumentów niesamoistnych, czyli takich typów publikacji w BPP UJ 
jak: artykuł (rozdział) w książce, artykuł w materiałach konferencyjnych, hasło w 
encyklopedii lub słowniku i artykuł w czasopiśmie. Wyrażeniem tym określa się dane 
dotyczące publikacji macierzystej, w której został wydany opisywany dokument, np.: 
tytuł czasopisma, gdy przedmiotem opisu jest artykuł, tytuł główny książki, gdy 
przedmiotem opisu jest zawarty w niej rozdział. 

transliteracja 
Twórca rekordu zobowiązany jest podać tytuł w języku opisywanego dokumentu. W 
przypadku, gdy język dokumentu jest zapisany w alfabecie innym niż łaciński, należy 
wprowadzić tytuły w alfabecie oryginału. Dodatkowo do pola wariant tytułu należy 
wprowadzić tytuł uzyskany w wyniku transliteracji. Tytuł publikacji macierzystej 
również podaje się w alfabecie oryginału, a wersję transliterowaną należy 
wprowadzić do tego samego pola, poprzedzając ją znakiem równości „=” z odstępem 
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po obu stronach. Jeżeli bibliotekarz nie jest w stanie wprowadzić tytułu w alfabecie 
innym niż łaciński, wówczas transliterowana wersja jest traktowana jako tytuł 
główny i wprowadza się ją do pola tytuł. Alfabety niełacińskie transliteruje się według 
obowiązujących norm2. 

Metadane w j. angielskim 
Jeżeli opisywany dokument zawiera treść w języku innym niż angielski, należy w polu 
tytuł podać tytuł widniejący na dokumencie, a do pola wariant tytułu wprowadzić 
tytuł w języku angielskim. Tytuł w języku angielskim, jeżeli brak go w dokumencie, 
powinien sformułować autor dokumentu. 

Sposoby uzupełniania metadanych 
W BPP UJ możliwe jest utworzenie rekordu bibliograficznego na trzy sposoby. Opis 
można wprowadzić za pomocą interfejsu dostępnego w na stronie BPP UJ. Wówczas 
konieczne jest wykonanie wszystkich kroków sugerowanych przez formularz 
dodawania rekordu publikacji. Drugi sposób to przygotowanie zestawu metadanych 
w oparciu o format Dublin Core, który następnie importuje się do BPP UJ poprzez plik 
csv. Wymaga on zastosowania ujednoliconego sposobu wpisywania wartości, który 
umożliwia późniejszą interpretację zawartych w metadanych informacji. Jako 
nagłówki pliku csv stosuje się znaczniki Dublin Core określone w dalszej części 
niniejszej instrukcji. Trzeci sposób dodawanie pozycji bibliograficznej polega na 
importowaniu pliku przygotowanego w formacie BiBTeX lub RIS. 

Wprowadzane do pól formularza elementy opisu nie powinny kończyć się kropką, 
gdyż system prezentując opis dodaje automatycznie wszelkie potrzebne znaki 
rozdzielające pola. 

Weryfikacja i potwierdzenie opisu z autopsji 
Wprowadzane opisy dokumentów powinny być rzetelne, czyli wprowadzone z 
autopsji. W związku z tym autorzy zobowiązani są do sporządzenia opisu na 
podstawie oryginałów opublikowanych dokumentów i do przedłożenia ich 
bibliotekarzom do wglądu na czas katalogowania (dokument drukowany lub adres 
elektroniczny publikacji cyfrowej), gdyż poprawność opisu bibliograficznego 
dokumentów jest weryfikowana na podstawie danego egzemplarza. 

2 Dla cyrylicy PN-ISO 9:2000, dla alfabetu arabskiego ISO 233:1984, ISO 233-2:1993 i ISO 233-
3:1999, dla języka hebrajskiego PN-ISO 259:2009 i PN-ISO 259-2:2009, dla greki PN-ISO 
843:1999. 
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Poziomy dostępu 
Dodawanie opisu dokumentu do bazy rozłożono na dwa lub trzy etapy. W tym celu 
określono trzy poziomy dostępu do bazy. Przedstawia je poniższa tabela. 

 

Poziom 
uprawnień 

Dodawanie 
rekordu 

potwierdzenie 
opisu z autopsji 

Sprawdzenie 
opisu 

zatwierdzenie 
rekordu do 

bazy 
I tak nie nie nie 
II tak tak tak nie 
III tak tak tak tak 

 

Każdy zalogowany użytkownik otrzymuje uprawnienia pierwszego stopnia. Ten 
poziom dostępu pozwala na dodawanie rekordów do bazy. Po wprowadzeniu opisu 
dokumentu, rekord trafia do podstawowej puli, którą może sprawdzać każdy z 
uprawnieniami drugiego lub trzeciego poziomu. 

Uprawnienia drugiego poziomu dają możliwość weryfikowania i potwierdzenia 
poprawności danych bibliograficznych (sprawdzając opis z autopsji), które uprzednio 
zostały wprowadzone. Jeżeli użytkownik z uprawnieniami drugiego poziomu 
dodawał dokument, wówczas zakłada się, że automatycznie potwierdza poprawność 
informacji zawartych w rekordzie. Po zatwierdzeniu rekordu przez użytkownika z 
drugim poziomem dostępu, trafia on do puli, do której mają dostęp jedynie 
użytkownicy z trzecim poziomem dostępu. Gdy na tym poziomie użytkownik 
zatwierdzi dane, są one ostatecznie akceptowane i pojawiają się w BPP UJ i są 
widoczne na stronie internetowej. Wówczas jedynie administrator systemu może 
zmieniać metadane, licencje i przypisane do nich pliki. 

Pola złożone 
Szczególną specyfikę ujednoliconego sposobu uzupełniania metadanych mają trzy 
pola. W zestawie metadanych Dublin Core zastosowanych w BPP UJ składają się one 
z dwóch lub więcej elementów. Są to: <dc.pubinfo>, <dc.description.series> i 
<dc.description.affiliation>. 

Pole <dc.pubinfo> zawiera informacje odnoszące się do miejsca wydania publikacji 
oraz wydawcy. W formularzu informacje te wprowadza się w oddzielnych polach 
tekstowych, natomiast w bazie danych rozdzielane są one za pomocą „:” z odstępem 
po obu stronach. Jeżeli tylko jedna z tych informacji może być uzupełniona, druga 
część pola pozostaje pusta. 
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Pole <dc.description.series> zawiera cztery elementy opisujące serię wydawniczą. 
Pierwszy zawiera tytuł serii, drugi ISSN, trzeci eISSN a czwarty numer serii. W 
formularzu informacje wpisywane są do czterech osobnych pól tekstowych. 
Natomiast w tabeli metadanych Dublin Core drugi element poprzedza pięć znaków, 
na które składają się cztery litery „ISSN” zakończone spacją. Również trzeci element 
poprzedzony jest sześcioma znakami – „eISSN” zakończone spacją. Ostatni element 
jest oddzielany od pozostałych znakiem „;”. W formularzu znaki dodawane są 
automatycznie. 

Pole <dc.description.affiliation> zawiera dwa elementy opisujące powiązanie autora 
z jednostkami administracyjnymi UJ. W pierwszym elemencie zamieszcza się pełną 
nazwę Wydziału, a w drugim jednostki podrzędnej. Oba elementy są rozdzielone „:”. 
W formularzu dodawania rekordu bibliograficznego te informacje są automatycznie 
uzupełniane na podstawie numeru osobowego pracownika UJ. 

Uzupełnienie pola tłumacz <dc.contributor.translator> 
Wypełnienie pola tłumacz oznacza, że opisywana publikacja jest przekładem. Należy 
wówczas w polu wariant tytuł podać oryginalny tytuł tłumaczonego dokumentu. 

Kolekcje 

Wstęp 
Kolekcje w BPP UJ pełnią funkcję dookreślenia typu dokumentu. Ze względu na 
połączenie bazy z systemem parametryzacji jednostek UJ, konieczne jest 
przyporządkowanie dokumentu do jednej z trzech poniższych kolekcji. 

Kolekcje w BPP UJ Publikacje naukowe 
W tej kolekcji umieszczane są wszystkie publikacje uznane za naukowe. Publikacje popularnonaukowe 
W tej kolekcji umieszczane są wszystkie publikacje popularyzujące naukę. Publikacje dydaktyczne 
W tej kolekcji umieszczane są wszystkie publikacje, których celem powstania był 
proces dydaktyczny, m.in. podręczniki, materiały niepublikowane, skrypty, 
instruktażowy materiał filmowy, nagrania dźwiękowe z wykładów. 

Procedura wprowadzania rekordu 
Wszystkich użytkowników obowiązuje procedura dodawania rekordu 
bibliograficznego. Schemat przedstawiono w załączniku 2. Pierwszym etapem 
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dodawania rekordu jest sprawdzenie, czy taki sam opis nie został już dodany. 
Następnie należy utworzyć rekord, wprowadzić opis bibliograficzny i zaznaczyć 
afiliację. Na tym poziomie użytkownik nie ma możliwości edycji opisu publikacji po 
zatwierdzeniu rekordu. W następnym etapie redaktorzy weryfikują zgodność 
wprowadzonych danych z przyjętymi normami oraz z autopsji porównują oryginalny 
dokument z wprowadzonym opisem. Jeżeli opis nie wymaga poprawek, wówczas 
zostaje zatwierdzony i będzie widoczny w bazie. Gdy jednak redaktor stwierdzi, że 
opis wymaga korekty, nanosi poprawki i dopiero zatwierdza rekord.
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Strefy opisu bibliograficznego 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 
Strefa ta obejmuje pola zawierające tytuł uznany za główny, tytuł równoległy i 
dodatki do tytułu oraz nazwy osób i ciał zbiorowych odpowiedzialnych za powstanie 
treści dokumentu, czyli pola: autor, współautor, redaktor, tłumacz, promotor, 
recenzent. W zależności od typu dokumentu, pole autor, redaktor, promotor lub 
recenzent są obowiązkowe. W sytuacji, gdy formularz wprowadzania opisów 
bibliograficznych narzuca wypełnienie np. pola redaktor, a w publikacji nie są podane 
informacje o redakcji, należy wpisać w tym polu słowo „brak”. Przy zatwierdzaniu 
opisu redaktor usunie ten wpis. 

Skracanie tytułu 
Tytuł zbyt długi (powyżej 500 znaków) można skracać, nie omijając jednak 
pierwszych jego wyrazów ani nie zmieniając jego sensu. Opuszczenie należy 
zaznaczyć wielokropkiem ujętym w nawiasy kwadratowe. Można pomijać dodatki do 
tytułu nie zawierające istotnych informacji o dokumencie, ale np. w opisie 
materiałów konferencyjnych nie można pominąć dodatku do tytułu identyfikującego 
miejsce i datę i konferencji. 
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Publikacja wielotomowa o strukturze złożonej 

Jeżeli tom publikacji wielotomowej posiada własny odrębny tytuł, wówczas powinien 

być on wprowadzony do pola tytuł tomu. Jeżeli struktura publikacji wielotomowej 

jest złożona i posiada tytuł tomu wraz z tytułami podtomów, do pola tytuł tomu 

wprowadza się tytuł tomu wraz z tytułami podtomów rozdzielonymi kropką, a przed 

tytułami podtomów wprowadza się oznaczenia numerów podtomów wraz z ich 

oznaczeniami. Numery podtomów rozdziela się od tytułów podtomów przecinkiem. 

Numer główny tomu wprowadza się do pola tom. Po wpisaniu wszystkich elementów 

struktury pole tytuł tomu nie kończy się kropką. 

Przykład: 

tytuł: Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej 
tom: 4 

tytuł tomu: Wawel. T. 1, Zabudowania Wawelu i ich dzieje. Cz. 1 

Strefa wydania 
Ta strefa zawiera informacje dotyczące danego wydania: oznaczenie wydania 

(przeważnie numer wydania i określenie słowne), oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące wydania, poprzedzone kreska ukośną. Informacje te przejmuje się 

zachowując następującą kolejność źródeł: główna strona tytułowa, inne preliminaria, 

okładka, metryka książki. Informacje przejęte z innych źródeł ujmuje się w nawiasy 

kwadratowe. Informacji o wydaniu pierwszym nie uwzględnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 
Ta strefa zawiera informacje dotyczące opublikowania dokumentu. Informacje 

przejmuje się z opisywanego dokumentu i podaje w polach: miejsce wydania, 

wydawca, data wydania. Informacje w tych polach wpisuje się w nawiasach 

kwadratowych, jeżeli pochodzą z innych źródeł (spoza dokumentu) 

W polu miejsce wydania przyjmuje się nazwę miejscowości, która jest siedzibą 

wydawcy, lub – gdy brak takiej informacji – miejsca dystrybucji. Pole wydawca 

zawiera nazwę ciała zbiorowego odpowiedzialnego za proces wydawniczo-

produkcyjny dokumentu. Przyjmuje się zapis wydawcy taki, jaki pojawia się w 

dokumencie. W przypadku braku miejsca wydania lub wydawcy, wpisuje się 

odpowiednio skróty [s.l.] i [s.n.]. Jeżeli dokument wydano w kilku miejscach przez 

kilku wydawców, wówczas uzupełnia się kolejne pola. Jeżeli na dokumencie 

występuje dwóch wydawców pochodzących z jednego miejsca, wówczas miejsce 

wydania wprowadza się przy pierwszym wydawcy z danego miejsca. Natomiast, gdy 
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jeden wydawca wydał publikację w kilku miejscach, uzupełnia się wszystkie pola o 
miejsce wydania, a w ostatnim wpisuje się wydawcę. 

W przypadku opisów rozpraw naukowych i prac dyplomowych podaje się Informacje 
odnoszące się do miejsca, daty i afiliacji obrony prac dyplomowych, rozpraw 
doktorskich i habilitacyjnych. 

Strefa opisu fizycznego 
W tej strefie podaje się informacje określające fizyczną postać dokumentu. 
Wprowadza się dane takie jak: liczba numerowanych stron (z wyszczególnieniem 
stron/kart nienumerowanych), czas odtwarzania nagrania dźwiękowego lub filmu. 

Strefa serii 
W strefie serii pole składa się z czterech elementów: tytuł serii, ISSN, eISSN i numer 
bądź tytuł tomu. Tytuł serii najlepiej podać w wersji ujednoliconej, tj. przejąć z 
kartoteki haseł wzorcowych w Nukat (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny, 
http://www.nukat.edu.pl/). Jeżeli seria nie została odnotowana w NUKAT, tytuł 
przyjmuje się z opisywanego dokumentu. Jeżeli w katalogowanym dokumencie nie 
została umieszczona nazwa instytucji tworzącej serię, a jest ona istotna do 
identyfikacji serii, należy podać ją w polu instytucja sprawcza. Pola ISSN/eISSN 
wypełniane są w pierwszej kolejności na podstawie danych w kartotece haseł 
wzorcowych w Nukat, bądź przejmuje się je z opisywanego dokumentu. Podanie 
numerów ISSN/eISSN jest ważne, ponieważ są one wykorzystywane w bazie BPP UJ 
do identyfikacji tytułu wydawnictwa ciągłego na listach czasopism punktowanych 
MNiSW i w rezultacie do przydzielania punktów opisywanemu dokumentowi. 

Strefa ISBN 
W tej strefie zawarte są dwa pola: ISBN i eISBN. 

ISBN <dc:identifier.isbn> 
Pole jest powtarzalne i zawiera nadane przez wydawcę oznaczenie cyfrowe 
zbudowane według ustalonych międzynarodowych zasad, które identyfikuje jedno 
wydanie książki lub wariant wydania różniący się postacią zewnętrzną (nośnikiem, 
formatem, papierem, oprawą). Należy podać wszystkie występujące na publikacji 
numery ISBN w formie takiej, w jakiej zapisane są na książce (wraz z rozdzielającymi 
łącznikami). Numer podaje się bez akronimu. Jeżeli na dokumencie zapisano 10-cio 
cyfrowy ISBN, wówczas należy podać dodatkowo 13-to cyfrową wersję. W tym celu 
należy skorzystać z konwertera ISBN dostępnego na stronie: 
http://www.isbn.org/ISBN_converter 



 18 Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

eISBN <dc:identifier.eisbn> 
Pole jest powtarzalne i zawiera nadane przez wydawcę oznaczenie cyfrowe 
zbudowane według ustalonych międzynarodowych zasad, które identyfikuje jedno 
wydanie elektroniczne książki lub wariant wydania różniący się postacią zewnętrzną 
(formatem, liczbą stron). Należy podać wszystkie występujące na publikacji numery 
eISBN, w formie takiej, w jakiej zapisane są na książce (wraz z rozdzielającymi 
łącznikami). Numer podaje się bez akronimu. 

Identyfikatory i odnośniki 
W tej sekcji znajdują się dane dotyczące cyfrowego identyfikatora dokumentu 
elektronicznego (DOI) i adresu internetowego wraz z datą dostępu. 

W tej sekcji umieszcza się również oznaczenia cyfrowe zbudowane wg 
międzynarodowych standardów dla wydawnictw ciągłych ISSN – Międzynarodowy 
znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego, a także odpowiednik dla wersji 
elektronicznej: eISSN. 

W typach dokumentów takich jak patent i zgłoszenie patentowe podaje się 
metadane: numer zgłoszenia wynalazku, symbol międzynarodowej klasyfikacji 
patentowej, a w przypadku patentu numer patentu lub prawa ochronnego. 

Pola DOI, adres URL i data dostępu mogą być uzupełnione w każdym typie 
dokumentu i wypełnia się je w ten sam sposób. 

DOI <dc:identifier.doi> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera cyfrowy identyfikator dokumentu (DOI – digital 
object identifier). Wartość zawiera ciąg znaków stanowiących identyfikator bez 
dookreślenia słownego, np.: 10.2307/20190174. 

Adres URL <dc:identifier.weblink> 
Pole jest powtarzalne i zawiera link URL odnoszący się do pełnego tekstu dokumentu 
w Internecie, np.: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/225113 

Data dostępu <dc.date.accession> 
Pole jest powtarzalne i zawiera datę dzienną ostatniego dostępu do publikacji przez 
podany jeden z adresów URL. Datę należy wpisywać w formie: RRRR-MM-DD. Pole 
należy wypełnić tylko w przypadku, gdy podany jest co najmniej jeden adres URL. 
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Strefa uwag 
W strefie uwag wprowadza się wszystkie dane, które nie mogły być zawarte w innych 
strefach, a są uznane za ważne. Pole jest niepowtarzalne i zawiera dodatkowe 
informacje np. o bibliografii załącznikowej, indeksie. Należy stosować określenia np.: 
bibliogr., bibliogr. przy rozdz., filmogr., dyskogr., indeks. Pole we wszystkich typach 
dokumentów wypełnia się w ten sam sposób. 

Abstrakty i słowa kluczowe 
W tej sekcji umieszcza się abstrakty, słowa kluczowe i afiliację. Wymienione poniżej 
pola występują we wszystkich typach dokumentów i wprowadza się je w ten sam 
sposób. 

Abstrakt w j. polskim <dc:abstract.pl> 
Pole jest niepowtarzalne i ma nieograniczoną liczbę znaków. Informacje w tym polu 
wpisuje się w języku polskim. 

Abstrakt w j. angielskim <dc:abstract.en> 
Pole jest niepowtarzalne i ma nieograniczoną liczbę znaków. Informacje w tym polu 
wpisuje się w języku angielskim. 

Abstrakt w j. dokumentu <dc:abstract .other> 
Pole jest niepowtarzalne i ma nieograniczoną liczbę znaków. W tym polu język 
abstraktu jest tożsamy z językiem opisywanego dokumentu. Pole wypełnia się w 
przypadku, gdy dokument jest napisany w języku innym niż polski lub angielski. 

Słowa kluczowe w j. polskim <dc: subject.pl > 
Pole jest powtarzalne i każde słowo kluczowe lub fraza jest wpisywana w oddzielnym 
polu. Informacje w tym polu wpisuje się w języku polskim. 

Słowa kluczowe w j. angielskim <dc: subject.en> 
Pole jest powtarzalne i każde słowo kluczowe lub fraza jest wpisywana w oddzielnym 
polu. Informacje w tym polu wpisuje się w języku angielskim. 

Słowa kluczowe w j. dokumentu <dc: subject.other > 
Pole jest powtarzalne i każde słowo kluczowe lub fraza jest wpisywana w oddzielnym 
polu. W tym polu język słów kluczowych i fraz jest tożsamy z językiem opisywanego 
dokumentu. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dokument jest napisany w języku 
innym niż polski lub angielski. 
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Wydział:instytut/zakład/katedra <dc:affiliation> 
Pole jest powtarzalne i jest dwuczęściowe. Pierwszy element zawiera nazwę 
wydziału, a drugi element zawiera nazwy instytutów, katedr i zakładów, z którymi 
związani są autorzy publikacji. Części pola rozdzielone są znakiem „:” z odstępem po 
obu stronach. 

W podstawowym formularzu pole jest wypełniane na podstawie tworzonej 
automatycznie listy, na której należy zaznaczyć właściwą afiliację. Lista jednostek UJ 
jest tworzona na podstawie numerów osobowych pracowników. Aby odwołać się do 
właściwej jednostki, należy wypełnić pole autor, redaktor itd. korzystając z panelu 
wyszukiwania pracowników UJ. 

Język i język publikacji macierzystej 
W polu język określa się język opisywanej publikacji (np. książki, czasopisma, 
rozdziału książki, artykułu w czasopiśmie). Jeżeli kataloguje się dokument 
niesamoistny (rozdział książki, artykuł w czasopiśmie) w formularzu wprowadzania 
danych pojawia się pole na określenie języka publikacji macierzystej (publikacji 
zbiorowej/książki, czasopisma). Ponieważ pole na określenie języka dokumentu 
macierzystego jest niepowtarzalne, w przypadku, gdy publikacja macierzysta jest 
wielojęzyczna, należy podać wartość zgodną z głównym językiem publikacji. Służy 
ono do wyboru przez system nazwy rocznika, tomu i numeru w języku publikacji 
macierzystej w BPP UJ (np. dla języka polskiego system przypisze „T. 1, nr 3”, a dla 
języka angielskiego „Vol. 1, no. 3”). 

Wszystkie wartości określające język publikacji wprowadzane są do bazy jako 
trzyliterowe skróty zgodnie z normą ISO 639-2: 1998. Lista kodów językowych jest 
dostępna pod adresem: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html. 
Natomiast podczas wprowadzania danych przez formularz na stronie BPP UJ wybór 
języka odbywa się na podstawie listy, w której wyświetlanie kodów językowych 
zastąpiono pełną nazwą języka. Również w widoku rekordu, w zależności od języka 
interfejsu strony internetowej, kod językowy jest zastąpiony przez pełną nazwę. 

Punktacja wydziałowa i udział procentowy w powstaniu 
publikacji 

Pola punktacja wydziałowa, liczba arkuszy wydawniczych i udział procentowy w 
powstaniu publikacji są niepowtarzalne. Pojawiają się w każdym typie dokumentu i 
wypełnia się je w ten sam sposób. 
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Punktacja wydziałowa <dc.description.points> 
W tym polu wprowadza się informacje dotyczące przydzielanych na danym wydziale 
punktów innych niż przewidziane w rozporządzeniach Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Punkty przydzielane wg kryteriów określonych przez ministra są 
przyznawane automatycznie3. 

Liczba arkuszy wydawniczych <dc.description.publication> 
Pole zawiera wartość liczbową określającą ilość arkuszy wydawniczych składających 
się na publikację. Wartości są zaokrąglane do jednej dziesiątej a części dziesiętne 
wpisywane są po przecinku (np. 1,4). 

Udział procentowy w powstaniu publikacji <dc.participation> 
Pole zawiera informacje o nierównomiernym rozkładzie odpowiedzialności za 
autorstwo dokumentu. Jeżeli rozkład odpowiedzialności jest równomierny, pole 
pozostawia się niewypełnione.

                                                           
3  Np. na podstawie: Dz.U. 2012 poz. 877, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej 
jednostkom naukowym. 
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Typy dokumentów 

Spis typów dokumentów 
W BPP UJ opis publikacji zaczyna się od wybrania typu dokumentu <dc.type>. 
Możliwe jest wybranie jednego z 22 wariantów. Poniżej znajduje się lista typów 
dokumentów z ich znacznikiem Dublin Core, który został zastosowany w bazie 
danych BPP UJ. 

W dalszej części instrukcji przedstawione są zestawy metadanych przyporządkowane 
do poszczególnych typów dokumentów, sposób ich uzupełniania i interpretacji. 
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Nazwa polska Atrybut Dublin Core w BPP UJ 
Książka, monografia Book 
Podręcznik Handbook 
Skrypt Script 
Doktorat, praca dyplomowa Thesis 
Artykuł (rozdział) w książce BookSection 
Artykuł w materiałach konferencyjnych ConferenceProceedings 
Hasło w encyklopedii, słowniku EncyclopediaArticle 
Artykuł w czasopiśmie JournalArticle 
Redakcja serii BookSeriesEditorship 
Redakcja czasopisma JournalEditorship 
Redakcja materiałów konferencyjnych ConferenceProceedingsEditorship 
Redakcja publikacji zbiorowej BookEditorship 
Redakcja encyklopedii, słownika EncyclopediaEditorship 
Recenzja Review 
Norma Norm 
Zgłoszenie patentowe PatentApplication 
Patent Patent 
Materiał nieopublikowany WorkingPaper 
Dokument dźwiękowy AudioDocument 
Dokument filmowy Audio-VisualDocument 
Atlas, mapa AtlasMap 
Bibliografia Bibliography 

 

Książka, podręcznik, skrypt 
Typy dokumentu książka, podręcznik i skrypt są drukami zwartymi, w których autorzy 
poszczególnych rozdziałów nie są wyszczególnieni. Zestawy metadanych dla tych 
publikacji są identyczne. Podział na trzy typy dokumentów wprowadzony został w 
celu spełnienia wymogów parametryzacji jednostek UJ. 

Typ dokumentu książka przypisany jest do wszystkich publikacji zwartych, oprócz 
podręczników, skryptów, publikacji zbiorowych, zbiorów dokumentów, atlasów, 
bibliografii. W tym typie dokumentu zawarta jest również broszura (tj. publikacja 
objętościowo mniejsza od dwóch arkuszy wydawniczych). 

Podręcznik i skrypt zamieszczane są w kolekcji publikacje dydaktyczne. Podręcznik 
jest publikacja przeznaczoną do pracy dydaktycznej, a skrypt obejmuje wszystkie 
publikacje treściowo związane z działalnością dydaktyczną i będące uzupełnieniem 
do podręczników, wykładów, ćwiczeń itp. 
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Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z 
głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako 
główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia uznana 
za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant 
tytułu”. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanej książce, ale także pochodzące spoza tej książki. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w 
innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do 
identyfikacji książki, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów publikacji. Każdego autora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Współtwórca <dc:contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców publikacji, którzy nie zostali 
uznani za głównego autora: autor przedmowy, wstępu, posłowia, suplementu, 
indeksu, załącznika, bibliografii, komentarza itp. dodatków opublikowanych 
w opisywanym dokumencie – niestanowiących odrębnego dzieła, dalej: wydawcy 



 26 Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

naukowego, ilustratora. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym polu. Dla 
pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter 
z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: 
nazwisko, imię lub imiona. 

Tłumacz <dc:contributor.translator> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich tłumaczy publikacji. Każdego tłumacza 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli tłumacz nie jest pracownikiem 
UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Redaktor <dc:contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów publikacji. Każdego redaktora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
publikacji. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez 
używania skrótów. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie”, „wyd.” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest 
wydaniem pierwszym, pola nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. 

Nazwa instytucji wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w 
dokumencie. 



 27 Typy dokumentów 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą na 
dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i uzupełnia się o łączną liczbę stron składających się na 
publikację. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, 
„p.”. Strony nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron 
numerowanych oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności 
występowania ich w książce. W formularzu BPP UJ metadane są nazwane w tych 
typach dokumentów strony. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla książki/monografii 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

tytuł tomu: dc.title.volume nie nie 
wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 

autor: dc.contributor.author tak tak 
współtwórca: dc.contributor.other nie tak 

tłumacz: dc.contributor.translator nie tak 
redaktor: dc.contributor.editor nie tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

Przekład tekstu starożytnego 
tytuł: Dzieje rzymskie : Księgi XIV-XXV 

tom: 1 
wariant tytułu: Rerum gestarum libri 

autor: Ammianus Marcellinus 
tłumacz: Ignacy Lewandowski 

miejsce wydania : wydawca: Warszawa : Prószyński i S-ka 
data wydania: 2001 

seria: Biblioteka Antyczna 

ISBN: 978-83-7255-079-8 
83-7255-079-4 

strony: 558 
uwagi: Bibliogr. s. 13 

słowa kluczowe w j. polskim: Rzym (państwo) 4 w., źródła historyczne, historia 
starożytna 

liczba arkuszy wydawniczych: 40 
język: pol 

 

Książka wielotomowa o strukturze złożonej tomów 
tytuł: Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej 

tom: 4 
tytuł tomu: Wawel. T. 1, Zabudowania Wawelu i ich dzieje. Cz. 1 

wariant tytułu: Zabudowania Wawelu i ich dzieje 
autor: Stanisław Tomkowicz 

instytucja 
sprawcza: Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej 

miejsce 
wydania : 
wydawca: 

Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

data wydania: 1908 
adres URL: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=197452&from=publication 

data dostępu: 2014-03-17 
strony: XVII, [1], 214 
uwagi: Na okł. data wyd.: 1907. Bibliogr. s. XV-XVII. 
język: pol 
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Publikowana w czasopiśmie monografia  

tytuł: Rural economy in transition : Asia Minor from 
late antiquity into the early middle ages 

autor: Adam Izdebski [14010212] 
miejsce wydania : wydawca: Warszawa : Faculty of Law and Admistration [etc.] 

data wydania: 2013 

seria: The Journal of Juristic Papyrology. Supplement, ISSN 
0075-4277; vol. 18 

ISBN: 978-83-925919-8-6 
strony: XIV, 261, [9] k. tabl., [1] map złoż. 
uwagi: Bibliogr. s. 235-256. Indeks 

słowa kluczowe w j. polskim: 
cywilizacja Azji Mniejszej 
historia starożytna 
historia gospodarcza 

słowa kluczowe w j. angielskim: 
civilization of Asia Minor 
ancient history 
economic history 

wydział: instytut/zakład/katedra: Wydział Historyczny : Instytut Historii 
język: eng 
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Monografia w dwóch seriach wydawniczych 

tytuł: 
Responsa prudentium : wybór tekstów 
źródłowych zawierających poglądy rzymskiej 
jurysprudencji 

autor: Wasyl, Anna [SAP11017671] 
Palmirski, Tomasz [SAP11016618] 

miejsce wydania : wydawca: Kraków : Zakamycze 
data wydania: 2000 

seria: Seria Akademicka – Zakamycze 
Kazusy - Zakamycze 

ISBN: 83-88551-27-2 
978-83-88551-27-7 

strony: XLVIII, 372 
uwagi: Bibliogr. s. 371-372 

słowa kluczowe w j. polskim: 
Digesta Justyniana 
kazusy 
prawo rzymskie 

słowa kluczowe w j. 
angielskim: 

Roman law 
Digesta Iustiniana 

liczba arkuszy wydawniczych: 18 

wydział: 
instytut/zakład/katedra: 

Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa 
Rzymskiego 
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Klasycznej 

język: pol 
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Doktorat, praca dyplomowa 
Wszystkie  niepublikowane prace dyplomowe, które zostały przedstawione podczas 
obrony w celu uzyskania stopnia naukowego lub tytułu zawodowego, powinny 
zostać opisane w BPP UJ przez ten typ dokumentu. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc.title> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z 
głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako 
główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia uznana 
za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant 
tytułu”. 

Wariant tytułu <dc.title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanej pracy, ale także pochodzące spoza tej książki. Wpisywane 
powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w innych 
językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do identyfikacji 
pracy, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. Obowiązkowo należy w tym 
polu wprowadzić tytuł w języku angielskim, jeżeli opisywana praca jest w innym 
języku. 

Autor <dc.contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów doktoratu lub pracy dyplomowej. 
Każdego autora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł 
osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie 
jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Promotor <dc.contributor.advisor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich promotorów doktoratu lub pracy 
dyplomowej. Każdego promotora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ 
lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli 
promotor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub 
imiona. 

Recenzent <dc.contributor.reviewer> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich recenzentów doktoratu lub pracy 
dyplomowej. Każdego recenzenta dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ 
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lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli 
recenzent nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub 
imiona. 

Uwagi dotycząca dysertacji i pracy dyplomowej 

Miejsce obrony <dc.place> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera miejsce obrony doktoratu lub pracy dyplomowej. 
Dane przyjmuje się ze strony tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego 
dokument. Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków 
specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera nazwę instytucji, w której broniono doktorat lub 
pracę dyplomową. Podaje się tylko pełną nazwę instytucji, bez używania skrótów i 
bez podawania wydziałów, instytutów i innych jednostek. 

Wydział:instytut/zakład/katedra <dc.affiliation> 
Pole jest powtarzalne i jest dwuczęściowe. Wpisywane są do niego dane dotyczące 
powiązania pracy doktorskiej lub dyplomowej z jednostką Uniwersytecką. Pierwszy 
element zawiera nazwy wydziałów, z którymi powiązani są autorzy. Podaje się tylko 
pełną nazwę, bez używania skrótów. Drugi element zawiera nazwy instytutów, 
katedr i zakładów, z którymi związani są autorzy publikacji. Części pola rozdzielone 
są znakiem „:”, który nie poprzedza spacja a także po nim nie następuje. 

W podstawowym formularzu pole jest wypełniane automatycznie. Aby przypisać 
właściwą afiliację autorowi, należy wybrać poprawny numer identyfikacyjny z listy 
podpowiedzi. 

Data obrony <dc.date.submitted> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę obrony. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc.description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na dysertacje. 
Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, „p.”. Strony 
nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron numerowanych 
oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności występowania ich w 
pracy. W formularzu BPP UJ metadane są nazwane w tym typie dokumentu strony. 
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Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 

 

Wzór zestawu metadanych dla doktoratu, pracy duplomowej 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 

autor: dc.contributor.author tak tak 
promotor: dc.contributor.advisor tak tak 

recenzent: dc.contributor.reviewer tak tak 
miejsce powstania: dc.place tak tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution tak tak 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation tak tak 

data obrony: dc.date.submitted tak nie 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
strony: dc.description.physical nie nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

tytuł: 

Ustawa szkolna Juliana Apostaty z dnia 17 
czerwca 362 r. jako przejaw 
antychrześcijańskiej polityki cesarza (na tle 
stosunków społeczno-politycznych i 
religijnych w Cesarstwie Rzymskim w IV w.) 

wariant tytułu: 

The School Edict of Julian the Apostate (17th June 
362) as an indication of his anti-christian politics 
(against social, political and religious background in 
the Late Roman Empire of 4th century AD) 

autor: Szeląg, Tomasz 
promotor: Sondel, Janusz 

recenzent: Mossakowski, Wiesław 
Sitek, Bronisław 

miejsce powstania: Kraków 
instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: Wydział Parawa i Administracji : Zakład Prawa 
Rzymskiego 

data obrony: 2010 
strony: 191 
język: pol 
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Artykuł (rozdział) w książce 
Ten typ dokumentu obejmuje artykuły w pracach zbiorowych i wydanych jako 
dokument zwarty. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł artykułu lub rozdziału <dc.title> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera tytuł artykułu lub rozdziału i dodatki do tytułu. 
Dane przejmuje się z pierwszej strony lub spisu treści. Dodatki do tytułu rozdzielane 
są ":" z odstępem po obu stronach. Do tego pola trafia uznana za najważniejszą jedna 
wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant tytułu”. 

Wariant tytułu artykułu lub rozdziału <dc.title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym artykule lub rozdziale, ale także pochodzące spoza 
niego. Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, 
spisu treści, tytuły w innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe 
tytuły konieczne do identyfikacji artykułu, również zaczerpnięte ze źródeł 
zewnętrznych. 

Autor <dc.contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów artykułu lub rozdziału. Każdego 
autora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych 
pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest 
pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Współtwórca <dc.contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców publikacji, którzy nie zostali 
uznani za głównego autora: autor przedmowy, wstępu, posłowia, suplementu, 
indeksu, załączników, komentarza itp. Dodatków opublikowanych w opisywanym 
dokumencie – niestanowiących odrębnego dzieła, dalej: wydawcy naukowego, 
ilustratora. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ 
lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli 
autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub 
imiona. 

Tłumacz <dc.contributor.translator> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich tłumaczy publikacji. Każdego tłumacza 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
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po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli tłumacz nie jest pracownikiem 
UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
publikacji. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez 
używania skrótów. 

Cytata wydawnicza 

Tytuł publikacji zbiorowej <dc.title.container> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł książki, z której pochodzi rozdział lub artykuł. 
Dane przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu 
rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym 
samym języku jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego 
pola trafia uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Redaktor <dc.contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów publikacji zbiorowej, w której 
ukazał się artykuł lub rozdział. Każdego redaktora dodaje się w osobnym polu. Dla 
pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter 
z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: 
nazwisko, imię lub imiona. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 
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Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony 
tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą na 
dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc.description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera zakres stron, na których zawarta jest treść 
artykułu/rozdziału. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego 
jak „s.”, „ss.”, „p.”, „pp.”. W formularzu BPP UJ metadane są nazwane w tym typie 
dokumentu strony. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla artykułu w książce 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł artykułu lub rozdziału: dc.title tak nie 
wariant tytułu artykułu lub 

rozdziału: dc.title.alternative nie tak 

autor: dc.contributor.author tak tak 
współtwórca: dc.contributor.other nie tak 

tłumacz: dc.contributor.translator nie tak 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 

język publikacji zbiorowej: dc.language.container tak nie 
tytuł publikacji zbiorowej: dc.title.container tak nie 

tom: dc.description.volume nie nie 
redaktor: dc.contributor.editor tak tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 
tytuł artykułu lub rozdziału: The Calabi–Yau Theorem 

autor: Błocki, Zbigniew [SAP11014340] 
język publikacji zbiorowej: eng 

tytuł publikacji zbiorowej: Complex Monge–Ampère equations and 
geodesics in the space of Kähler metrics 

redaktor: Guedj, Vincent 
miejsce wydania;wydawca: Heidelberg : Springer 

data wydania: 2012 

seria: Lecture Notes in Mathematics, ISSN 0075-
8434, eISSN 1617-9692 

ISBN: 978-3-642-23668-6 
eISBN: 978-3-642-23669-3 

DOI: 10.1007/978-3-642-23669-3_5 
strony: 201-227 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut 
Matematyki 

język: eng 
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Artykuł w materiałach konferencyjnych 
Ten typ dokumentu obejmuje publikacje wydane w zbiorczej publikacji 
konferencyjnej. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł artykułu w publikacji konferencyjnej: <dc.title> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera tytuł materiału konferencyjnego i dodatki do 
tytułu. Dane przejmuje się z pierwszej strony tekstu lub spisu treści. Dodatki do tytułu 
rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Do tego pola trafia uznana za 
najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant 
tytułu”. 

Wariant tytułu artykułu <dc.title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym rozdziale, ale także pochodzące spoza niego. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, spisu 
treści, tytuły w innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły 
konieczne do identyfikacji artykułu, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Autor <dc.contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów materiału konferencyjnego. 
Każdego autora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł 
osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie 
jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Współtwórca <dc.contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców publikacji, którzy nie zostali 
uznani za głównego autora: autor przedmowy, wstępu, posłowia, suplementu, 
indeksu, załączników, komentarza itp. dodatków opublikowanych w 
opisywanym dokumencie – niestanowiących odrębnego dzieła, dalej: wydawcy 
naukowego, ilustratora, reżysera, kaligrafa. Każdego współtwórcę dodaje się w 
osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu 
trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go 
wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
publikacji, w tym instytucje organizujące konferencję. Każdą instytucję dodaje się w 
osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez używania skrótów. 
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Cytata wydawnicza 

Tytuł publikacji konferencyjnej <dc.title.container> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł publikacji, w której wydano materiały 
konferencyjne. Dane przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. 
Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron 
tytułowych w tym samym języku jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą 
wydania. Do tego pola trafia uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Redaktor <dc.contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów publikacji konferencyjnej, w 
której ukazał się materiał z konferencji. Każdego redaktora dodaje się w osobnym 
polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech 
kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg 
wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc.description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony 
tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
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Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc.date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą na 
dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc.description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera zakres stron, na których zawarta jest treść 
materiału pokonferencyjnego. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez 
dookreślenia takiego jak „s.”, „ss.”, „p.”, „pp.”. W formularzu BPP UJ metadane są 
nazwane w tym typie dokumentu strony. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Typ konferencji 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera informację dotyczącą określenia konferencji na 
krajową lub międzynarodową, z którą w powiązaniu ukazały się materiały 
konferencyjne. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla artykułu w materiałach konferencyjnych 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł artykułu w publikacji 
konferencyjnej: dc.title tak nie 

wariant tytułu artykułu: dc.title.alternative nie tak 
autor: dc.contributor.author tak tak 

współtwórca: dc.contributor.other nie tak 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 

język publikacji zbiorowej: dc.language.container tak nie 
tytuł publikacji konferencyjnej: dc.title.container tak nie 

tom: dc.description.volume nie nie 
redaktor: dc.contributor.editor tak tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 

typ konferencji: dc.description.conftype tak nie 
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Przykłady 
tytuł artykułu w publikacji 

konferencyjnej: 
Weighted approach to projective 
clustering 

autor: 
Spurek, Przemysław [SAP14004607] 
Tabor, Jacek [SAP11017416] 
Misztal, Krzysztof 

język publikacji zbiorowej: eng 

tytuł publikacji konferencyjnej: 

Computer information systems and 
industrial management : 12th IFIP TC8 
International Conference, CISIM 2013, 
Krakow, Poland, September 25-27, 2013 

redaktor: 

Saeed, Khalid 
Chaki, Rituparna 
Cortesi, Agostino 
Wierzchoń, Sławomir 

miejsce wydania;wydawca: Heidelberg : Springer 
data wydania: 2013 

seria: Lecture Notes in Computer Science, ISSN 
0302-9743, eISSN 1611-3349; 8104 

ISBN: 978-3-642-40924-0 
eISBN: 978-3-642-40925-7 

DOI: 10.1007/978-3-642-40925-7_34 
strony: 367-378 
język: eng 

typ konferencji: międzynarodowa 
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Hasło w encyklopedii lub słowniku 
Ten typ dokumentu obejmuje hasło opublikowane w encyklopedii lu słowniku, jeżeli 
autorstwo hasła zostało wyróżnione, a encyklopedia lub słownik jest publikacją 
zbiorową. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Hasło <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera pełne brzmienie hasła w encyklopedii lub 
słowniku. Dane przejmuję się z treści encyklopedii/słownika. Wpisuje się tu 
najważniejszy wariant hasła, pozostałe wersje, odnośniki itp. powinny być wpisane 
do pola „wariant tytułu/hasła”. 

Wariant hasła <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany nazwy hasła (np. hasła w wielu językach) 
oraz pozostałe odnośniki. 

Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców hasła w encyklopedii lub 
słowniku. Każdego twórcę dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista 
haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli 
autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub 
imiona. 

Współtwórca <dc.contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców hasła, którzy nie zostali uznani 
za głównego autora: autor zdjęć, załącznika, bibliografii, komentarza itp. 
dodatków opublikowanych w opisywanym dokumencie – niestanowiących 
odrębnego dzieła, dalej: ilustratora. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym 
polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech 
kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg 
wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Tłumacz <dc:contributor.translator> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich tłumaczy hasła. Każdego tłumacza dodaje 
się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po 
wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli tłumacz nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 
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Cytata wydawnicza 

Tytuł encyklopedii, słownika <dc:title.container> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł publikacji, w której zamieszczono hasło. 
Dane przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu 
rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym 
samym języku jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego 
pola trafia uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Redaktor <dc:contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów encyklopedii lub słownika, w 
której zamieszczono hasło. Każdego redaktora dodaje się w osobnym polu. Dla 
pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter 
z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: 
nazwisko, imię lub imiona. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony 
tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
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Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą na 
dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera zakres stron, na których zawarta jest treść hasła. 
Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, „ss.”, „p.”, 
„pp.”. W formularzu BPP UJ metadane są nazwane w tym typie dokumentu strony. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla hasła w encyklopedii lub słowniku 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

hasło: dc.title tak nie 
wariant hasła: dc.title.alternative nie tak 

autor: dc.contributor.author tak tak 
współtwórca: dc.contributor.other nie tak 

tłumacz: dc.contributor.translator nie tak 
tytuł encyklopedii, słownika: dc.title.container tak nie 

tom: dc.description.volume nie nie 
redaktor: dc.contributor.editor nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 
hasło: System polityczny Irlandii 

wariant hasła: Political system of Ireland 
autor: Konarski, Wawrzyniec [SAP14003435] 

tytuł encyklopedii, słownika: Instytucje i systemy polityczne 

redaktor: Dziemidok-Olszewska, Bożena 
Sokół, Wojciech 

wydanie: 2 
miejsce wydania;wydawca: Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business 

data wydania: 2012 
seria: Encyklopedia politologii; 2 
ISBN: 978-83-264-0760-4 

strony: 686-694 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: 
Wydział Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych : Instytut Studiów 
Międzykulturowych 

język: pol 
 

hasło: Chinese-Iranian Relations : In Pre-
Islamic Times 

wariant tytułu In Pre-Islamic Times 
autor: Pulleyblank, Edwin George 

tytuł encyklopedii, słownika: Encyclopaedia Iranica. Vol. 5, Carpets – 
Coffee. Fasc. 4, Chinese-Iranian Relations, 1 

redaktor: Yarshater, Ehsan 
miejsce wydania;wydawca: Costa Mesa : Mazda Publishers 

data wydania: 1992 
ISBN: 978-0-939214-66-2 

adres URL: http://www.iranicaonline.org/articles/chinese-
iranian-i 

data dostępu: 2014-12-06 
strony: 424-431 
język: eng 
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Artykuł w czasopiśmie 
Ten typ dokumentu obejmuje wszystkie artykuły wydane w wydawnictwach 
ciągłych. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł artykułu <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł artykułu i dodatki do tytułu. Dane przejmuje 
się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są 
":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku 
jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia 
uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola 
„wariant tytułu”. 

Wariant tytułu artykułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym artykule, ale także pochodzące spoza tego artykułu. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, spisu 
treści, tytuły w innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły 
konieczne do identyfikacji artykułu, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów artykułu. Każdego autora dodaje 
się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po 
wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Tłumacz <dc:contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich tłumaczy publikacji. Każdego tłumacza 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli tłumacz nie jest pracownikiem 
UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Cytata wydawnicza 

Tytuł czasopisma <dc.title.journal> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł czasopisma, w którym został opublikowany 
artykuł. Pole zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z głównej strony 
tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po 
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obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako główną 
traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. 

Data nominalna <dc:date.created> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę nominalną czasopisma występującą na 
stronie tytułowej obok numeracji. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę tomu (np.: „T. ”, „Cz. ”, „Vol. 
”). 

Numer <dc:description.number> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę numeru (np.: „nr”, „z. ”, „iss. 
”). 

Tytuł tomu/numeru <dc:title.volume> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera dodatkowy tytuł woluminu, tomu lub numeru 
(np.: "suplement 1"). Dane przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu 
tytułowego. 

Strefa adresu wydawniczego 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania czasopisma. Wpisuje się tylko 
datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera zakres stron, na których zawarta jest treść 
artykułu. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, 
„ss.”, „p.”, „pp.”. W formularzu BPP UJ metadane są nazwane w tym typie 
dokumentu strony. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  
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1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Strefa identyfikatorów i odnośników 

ISSN <dc:identifier.issn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego. Wpisuje się tylko wartość numeryczną. 

eISSN <dc:identifier.eissn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego dla wersji elektronicznej czasopisma. Wpisuje się tylko 
wartość numeryczną. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla artykułu w czasopiśmie 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 
tytuł artykułu: dc.title tak nie 

wariant tytułu artykułu: dc.title.alternative nie tak 
autor: dc.contributor.author tak tak 

tłumacz: dc.contributor.translator nie tak 
język czasopisma: dc.language.container tak nie 
tytuł czasopisma: dc.title.journal tak nie 
data nominalna: dc.date.created tak nie 

tom: dc.description.volume nie nie 
numer: dc.description.number nie nie 

tytuł numeru: dc.title.volume nie nie 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

ISSN: dc.identifier.issn nie tak 
eISSN: dc.identifier.eissn nie tak 

DOI: dc.identifier.doi nie nie 
adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 

data dostępu: dc.date.accession nie tak 
strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

tytuł artykułu: 
Technologie społecznościowe jako 
czynnik budowania konkurencyjności 
małych i średnich przedsiębiorstw 
turystycznych 

wariant tytułu artykułu: The role of social technologies in building of 
competitiveness of SMTEs 

autor: Kopera, Sebastian [11019881] 
język czasopisma: pol 

tytuł czasopisma: Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego 
: Ekonomiczne problemy usług 

tom: 597 
numer: 57 

tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : Stan obecny i 
perspektywy rozwoju 

data wydania: 2010 
ISSN: 1896-382X 

strony: 511-518 

wydział:instytut/zakład/katedra: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : 
Katedra Zarządzania w Turystyce 

język: pol 
 

tytuł artykułu: Duże banki w świetle pokryzysowej 
architektury regulacyjnej 

wariant tytułu: The Post-Crisis Regulatory Architecture : 
Consequences for Large Banks 

autor: Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] 
język czasopisma: pol 

tytuł czasopisma: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

tom: 12 
numer: 105 

data wydania: 2012 
ISSN: 2083-8611 

strony: 173-180 
uwagi: ISBN 978-83-7875-004-8 

wydział:instytut/zakład/katedra: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : 
Instytut Ekonomii i Zarządzania 

język: pol 
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tytuł artykułu: Zarządzanie jakością w dziennikarstwie : kłopot, 
mrzonka czy konieczność? 

wariant tytułu: Quality management in journalism : a trouble, a pipe 
dream or necessity 

autor: Goban-Klas, Tomasz 
język czasopisma: pol 
tytuł czasopisma: Zarządzanie w Kulturze 

tom: 14 
numer: 4 

data wydania: 2013 

seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 
0860-0139; 1334 

ISSN: 1896-8201 
eISSN: 2084-3976 
strony: 315-321 
ISBN: 978-83-233-3737-9 
język: pol 

 

tytuł artykułu: Старое и новое : смена поколений в 
польской режиссуре 

wariant tytułu artykułu: Staroe i novoe : smena pokolenij v pol'skoj režissure 
autor: Pitrus, Andrzej [SAP11014798] 

język czasopisma: rus 
tytuł czasopisma: Искусство кино = Iskusstvo Kino 

numer: 2 
data wydania: 2013 

ISSN: 0130-6405 
adres URL: http://kinoart.ru/archive/2013/02/staroe-i-novoe 

data dostępu: 2014-09-26 
strony: 115-121 

wydział: 
Instytut/Zakład/Katedra: 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : 
Instytut Sztuk Audiowizualnych 

język: rus 
 

Redakcja serii 
Ten typ dokumentu opisuje prace redakcyjne związane z redagowaniem serii 
wydawniczej. 
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Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł serii <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera ujednolicony tytuł serii wydawniczej wraz z 
dodatkami do tytułu. Dane przejmuje się ze wszystkich dostępnych źródeł, również 
źródeł zewnętrznych. Ujednoliconą wersję tytułu serii można znaleźć w Narodowym 
Uniwersalnym Katalogu Nukat (http://www.nukat.edu.pl/). Dodatki do tytułu 
rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Kolejne tytuły są wpisywane do pola 
wariant tytułu. 

Numeracja serii <dc:title.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera opis rocznika, tomu i numeru serii. Używane są 
skróty dookreślające nazwę tomu (np.: „R.”, „T.”, „Cz.”, „Vol.”, „nr”, „z.”). 
Poszczególne wartości należy oddzielić przecinkami. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego. Dane przejmuje się ze 
wszystkich dostępnych źródeł, również źródeł zewnętrznych. Wpisywane powinny 
być tutaj tytuły w innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły 
konieczne do identyfikacji serii, również zaczerpniete ze źródeł zewnętrznych. 

Redaktor <dc.contributor.editor>  
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów serii. Każdego redaktora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
serii wydawniczej. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną 
nazwę, bez używania skrótów. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przejmuje się ze 
wszystkich dostępnych źródeł, również źródeł zewnętrznych. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
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Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania pojedynczego tomu serii. 
Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa identyfikatorów i odnośników 

ISSN <dc:identifier.issn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego. Wpisuje się tylko wartość numeryczną. 

eISSN <dc:identifier.eissn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego dla wersji elektronicznej serii wydawniczej. Wpisuje się tylko 
wartość numeryczną. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla redakcji serii 

Nazwa pola: atrybut Obow
. 

Powt
. 

tytuł serii: dc.title tak nie 
numeracja serii: dc.title.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
redaktor serii: dc.contributor.editor tak tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 

data wydania: dc.date.issued tak tak 
ISSN: dc.identifier.issn nie tak 

eISSN: dc.identifier.eissn nie tak 
adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 

data dostępu: dc.date.accession nie tak 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 

liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publicatio
n nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra
: dc.affiliation nie tak 

język: dc.language tak tak 
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Przykłady 
tytuł serii: Digitalizacja w muzeach 

numeracja serii: 1/2013 
redaktor serii: Pasieczny, Robert 

miejsce wydania;wydawca: Warszawa : Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 

data wydania: 2013 

adres URL: 
http://digitalizacja.nimoz.pl/ 
uploads/zalaczniki/ 
Pyzik_W_Kryteria_doboru_skanerow.pdf 

data dostępu: 2014-11-27 
język: pol 

 

tytuł serii: Monografie LEX 
wariant tytułu: Monografie : Wolters Kluwer Polska 

redaktor serii: 
Barta, Janusz [SAP11006133] 
Markiewicz, Ryszard [SAP11006132] 
Pollesch, Alicja 

miejsce wydania;wydawca: Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business 
data wydania: 2014 

ISSN: 1897-4392 

słowa kluczowe w j. polskim: 
prawo 
własność intelektualna 
monografie 

słowa kluczowe w j. angielskim: 
law 
intellectual property 
monographs 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: Wydział Prawa i Administracji : Katedra 
Prawa Własności Intelektualnej 

język: pol 
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Redakcja czasopisma 
Ten typ dokumentu opisuje prace redakcyjne związane z redagowaniem czasopisma. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 
Opisuje się każdy redagowany numer czasopisma i  wydawnictwa  zbiorowego 
osobno, nie opisuje się całości  lub  kilkuletniego  ciągu. 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera ujednolicony tytuł czasopisma wraz z dodatkami 
do tytułu. Dane przejmuje się ze wszystkich dostępnych źródeł, również źródeł 
zewnętrznych. Ujednoliconą wersję tytułu czasopisma można znaleźć w Narodowym 
Uniwersalnym Katalogu Nukat (http://www.nukat.edu.pl/) oraz bazie ISSN. Dodatki 
do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Kolejne tytuły są wpisywane 
do pola „wariant tytułu”. 

Data nominalna <dc:date.created> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę nominalną czasopisma występującą na 
stronie tytułowej obok numeracji. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę tomu (np.: „T. ”, „Cz. ”, „Vol. 
”). 

Numer <dc:description.number> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę numeru (np.: „nr”, „z. ”, „iss. 
”). 

Tytuł tomu/numeru <dc:title.volume> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera dodatkowy tytuł woluminu, tomu lub numeru 
(np.: "suplement 1"). Dane przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu 
tytułowego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym czasopiśmie, ale także pochodzące spoza niego. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w 
innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do 
identyfikacji czasopisma, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 
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Redaktor <dc.contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów opisywanego numeru 
czasopisma. Każdego redaktora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista 
haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli 
autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub 
imiona. 

Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
numeru czasopisma. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną 
nazwę, bez używania skrótów. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony 
tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się tylko roczną datę wydania. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 
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Strefa identyfikatorów i odnośników 

ISSN <dc:identifier.issn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego. Wpisuje się tylko wartość numeryczną. 

eISSN <dc:identifier.eissn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego dla wersji elektronicznej czasopisma. Wpisuje się tylko 
wartość numeryczną. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla redakcji czasopisma 
Nazwa pola: znacznik Obow. Powt. 

tytuł czasopisma: dc.title tak nie 
data nominalna: dc.date.created nie nie 

tom: dc.description.volume nie nie 
numer: dc.description.number nie nie 

tytuł numeru: dc.title.volume nie nie 
wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 

redaktor czasopisma: dc.contributor.editor tak tak 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

ISSN: dc.identifier.issn nie tak 
eISSN: dc.identifier.eissn nie tak 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

uwagi: dc.description.additional nie nie 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 

abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

tytuł czasopisma: 
Politeja : pismo Wydziału Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

numer: 22 
redaktor czasopisma: Szlachta, Bogdan [SAP11013258] 

miejsce wydania;wydawca: Kraków : Wydawnictwo PLUS 
data wydania: 2013 

ISSN: 1733-6716 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: 
Wydział Studiów Międzynarodowych i 
Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i 
Stosunków Międzynarodowych 

język: pol 
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Redakcja materiału konferencyjnego 
Ten typ dokumentu opisuje prace redakcyjne związane z redagowaniem materiałów 
konferencyjnych. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł publikacji konferencyjnej <dc:title.container> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł publikacji zbiorowej, która ukazała się jako 
materiały konferencyjne. Jako ostatnie elementy tytułu (traktowane jako dodatki do 
tytułu) podaje się miejsce i datę dzienną organizowanej konferencji. Dane przejmuje 
się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są 
":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku 
jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia 
uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, wypełnia się w przypadku, gdy materiały konferencyjne 
ukazały się jako publikacja wielotomowa. Pole zawiera wartość numeryczną 
określającą numer tomu. Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: 
"T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanej publikacji, ale także pochodzące spoza niej. Wpisywane 
powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w innych 
językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do identyfikacji 
publikacji, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Redaktor <dc.contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów publikacji. Każdego redaktora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 
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Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
publikacji, w tym instytucje organizujące konferencję. Każdą instytucję dodaje się w 
osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez używania skrótów. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania publikacji konferencyjnej (nie miejsce organizacji konferencji), np.: 
Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony tytułowej lub z innego 
miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji wydawniczej powinna być 
podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. Wpisuje się pełną nazwę bez 
używania form skróconych i bez znaków specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w 
nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc.date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania materiałów konferencyjnych 
najpóźniejszą występującą na dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. Nie podaje 
się daty organizacji konferencji. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na publikację 
konferencyjną. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak 
„s.”, „p.”. Strony nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby 
stron numerowanych oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności 
występowania ich w publikacji. 

 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej lub tytuł główny publikacji wielotomowej. Dane 
definiujące tytuł serii są równoważne i wpisywane do pola w taki sam sposób 
(bez znaków specjalnych). Dodatki do tytułu serii rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. 
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2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Strefa uwag i dodatkowego opisu 

Typ konferencji <dc.description.type> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera informację dotyczącą określenia konferencji na 
krajową lub międzynarodową, z którą w powiązaniu ukazały się materiały 
konferencyjne. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla redakcji materiału konferencyjnego 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
redaktor materiału 
konferencyjnego: dc.contributor.editor tak tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 

data wydania: dc.date.issued tak nie 
seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 

typ konferencji: dc.description.conftype tak nie 
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Przykłady 

tytuł: Poland-China : art and cultural 
heritage 

redaktor materiału 
konferencyjnego: Wasilewska, Joanna 

instytucja sprawcza: 
Polish Institute of World Art Studies, Centre 
for Chinese Language and Culture „The 
Confucius Institute in Krakow” 

miejsce wydania;wydawca: Kraków : Jagiellonian University Press 
data wydania: 2011 

ISBN: 978-83-233-3235-0 
strony: 347, [1] s., [30] s. tabl. 

uwagi: Materiały z konferencji, Collegium Maius, 
Kraków, 14-16 IX 2009 

język: eng 
typ konferencji: międzynarodowa 
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Redakcja publikacji zbiorowej 
Ten typ dokumentu opisuje prace redakcyjne związane z redagowaniem publikacji 
zbiorowej wydanej jako wydawnictwo zwarte. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł publikacji zbiorowej. Dane przejmuje się z 
głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako 
główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia uznana 
za najważniejszą jedna wersja tytułu. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanej publikacji zbiorowej, ale także pochodzące spoza niej. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w 
innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do 
identyfikacji publikacji, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Redaktor <dc.contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów publikacji zbiorowej. Każdego 
redaktora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych 
pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest 
pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
publikacji. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez 
używania skrótów. 
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Strefa wydania 

Wydanie <dc.description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania publikacji zbiorowej, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane 
przyjmuje się ze strony tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. 
Nazwa instytucji wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w 
dokumencie. Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków 
specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc.date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania publikacji zbiorowej 
najpóźniejszą występującą na dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na publikację 
zbiorową. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, 
„p.”. Strony nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron 
numerowanych oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności 
występowania ich w publikacji. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
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4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 
arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 

 

Wzór zestawu metadanych dla redakcji publikacji ziorowej 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
redaktor publikacji zbiorowej: dc.contributor.editor tak tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 

 



 74 Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Przykłady 
tytuł: Człowiek zalogowany 

tom: 1 
tytuł tomu: Od mowy nienawiści do integracji w sieci 

redaktor publikacji zbiorowej: Wysocka-Pleczyk, Małgorzata; Świeży, 
Beata 

miejsce wydania;wydawca: Kraków : Biblioteka Jagiellońska 
data wydania: 2013 

eISBN: 978-83-934926-4-0 
adres URL: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/266870 

data dostępu: 2014-10-14 
strony: 148 
uwagi: Bibliogr. przy rozdz. Tryb dostępu: Intranet. 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: 
Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej : Instytut Psychologii 
Stosowanej 

język: pol 
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Redakcja encyklopedii, słownika 
Ten typ dokumentu opisuje prace redakcyjne związane z redagowaniem publikacji 
zbiorowej będącej encyklopedią lub słownikiem. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title > 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł encyklopedii lub słownika. Dane przejmuje 
się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są 
":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku 
jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia 
uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanej encyklopedii lub słowniku, ale także pochodzące spoza 
niej. Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, 
tytuły w innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne 
do identyfikacji publikacji, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Redaktor <dc.contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów encyklopedii lub słownika. 
Każdego redaktora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł 
osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie 
jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc.contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
encyklopedii lub słownika. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej 
pełną nazwę, bez używania skrótów. 
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Strefa wydania 

Wydanie <dc.description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania encyklopedii lub słownika, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane 
przyjmuje się ze strony tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. 
Nazwa instytucji wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w 
dokumencie. Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków 
specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc.date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania encyklopedii lub słownika 
najpóźniejszą występującą na dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na tom 
encyklopedii lub słownika. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia 
takiego jak „s.”, „p.”. Strony nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. 
Liczby stron numerowanych oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w 
kolejności występowania ich w publikacji. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
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4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 
arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 

Wzór zestawu metadanych dla redakcji encyklopedii, słownika 

Nazwa pola: atrybut Obow
. 

Powt
. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
redaktor: dc.contributor.editor tak tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 

liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publicatio
n nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra
: dc.affiliation nie tak 

język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

tytuł: Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-
polsko-angielski 

wariant tytułu: Idei v Rossii 
Ideas in Russia 

tom: 8 
wariant tytułu: leksykon rosyjsko-polsko-angielski 

redaktor: Dobieszewski, Janusz 
miejsce wydania;wydawca: Łódź : Wydawnictwo Naukowe Ibidem 

data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-62331-21-5 

strony: 600 
język: pol 
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Recenzja 
Ten typ dokumentu obejmuje opublikowane w czasopismach recenzje tekstów 
naukowych. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł oryginału <dc:title.original> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera ujednoliconą wersję tytułu recenzowanej 
publikacji. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Do tego 
pola powinien trafić tytuł w języku takim, w jakim jest on cytowany w recenzji. 

Wariant tytułu publikacji recenzowanej <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego tekstu recenzowanego, 
przede wszystkim występujące w opisywanej książce, ale także pochodzące spoza tej 
książki. Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, 
tytuły w innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne 
do identyfikacji publikacji, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Tytuł recenzji <dc:title> 
Pole jest powtarzalne i zawiera tytuł recenzji. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. 

Autor materiału recenzowanego <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów publikacji recenzowanej. 
Każdego autora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł 
osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie 
jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Recenzent <dc:contributor.reviewer> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich recenzentów publikacji. Każdego 
recenzenta dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych 
pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli recenzent nie jest 
pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. Wypełnia się obowiązkowo 
miejsce wydania publikacji recenzowanej, np.: Kraków. Wpisuje się pełną nazwę bez 
używania form skróconych i bez znaków specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w 
nawiasie kwadratowym). Wypełnienie metadanych o informację dotyczącą wydawcy 



 80 Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

nie jest obowiązkowe. W przypadku braku takich informacji w recenzji pozostawia 
się to pole puste. Nazwa miejsca wydania powinna być podana w języku, w jakim 
występuje w dokumencie.  

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania publikacji recenzowanej. 
Wpisuje się tylko datę roczną. Dane pobiera się z treści recenzji. 

Cytata bibliograficzna 

Tytuł czasopisma <dc.title.journal> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł czasopisma, w którym została opublikowana 
recenzja. Pole zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z głównej strony 
tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po 
obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako główną 
traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. 

Data nominalna <dc:date.created> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę nominalną czasopisma występującą na 
stronie tytułowej obok numeracji. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę tomu (np.: „T. ”, „Cz. ”, „Vol. 
”). 

Numer <dc:description.number> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę numeru (np.: „nr”, „z. ”, „iss. 
”). 

Tytuł tomu/numeru <dc:title.volume> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera dodatkowy tytuł woluminu, tomu lub numeru 
(np.: "suplement 1"). Dane przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu 
tytułowego. 
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Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera zakres stron, na których zawarta jest treść 
recenzji. Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, 
„ss.”, „p.”, „pp.”. 

Strefa identyfikatorów i odnośników 

ISSN <dc:identifier.issn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego. Wpisuje się tylko wartość numeryczną. 

eISSN <dc:identifier.eissn> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera Międzynarodowy Znormalizowany Numer 
Wydawnictwa Ciągłego dla wersji elektronicznej czasopisma. Wpisuje się tylko 
wartość numeryczną. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla recenzji 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł publikacji recenzowanej: dc.title.original tak tak 
warianty tytułu publikacji 

recenzowanej: dc.title.alternative nie tak 

tytuł recenzji: dc.title nie nie 
autor materiału recenzowanego: dc.contributor.author tak tak 

recenzent: dc.contributor.reviewer tak tak 
miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo nie tak 

data wydania: dc.date.issued tak nie 
język czasopisma: dc.language.container nie nie 
tytuł czasopisma: dc.title.journal nie nie 

data opublikowania tekstu 
recenzowanego: dc.date.created tak nie 

tom: dc.description.volume nie nie 
numer: dc.description.number nie nie 

tytuł numeru: dc.title.volume nie nie 
ISSN: dc.identifier.issn nie tak 

eISSN: dc.identifier.eissn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 
tytuł publikacji 
recenzowanej: Dziennikarstwo wojenne online 

wariant tytułu publikacji 
recenzowanej Digital war reporting 

tytuł recenzji: Korespondencja wojenna w erze cyfrowej 

autor materiału recenzowanego: Matheson, Donald 
Allan, Stuart 

recenzent: Hodalska, Magdalena [SAP13014183] 
miejsce wydania;wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 

data wydania: 2012 
Język czasopisma: pol 

tytuł czasopisma: Zeszyty Prasoznawcze 
data opublikowania tekstu 

recenzowanego: 2012 

tom: 55 
numer: 3 (211) 
ISSN: 0555-0025 

eISSN: 2299-6362 
strony: 126-129 
uwagi: Tekst oryg. przeł. Magdalena Klimowicz 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: 
Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej : Instytut Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej 

język: pol 
 

 

  



 84 Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Norma 
Ten typ publikacji obejmuje dokumenty będące wynikiem prac normalizacyjnych i 
standaryzacyjnych. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Numer normy <dc:description.govdoc> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera ujednolicony numer normy nadany przez 
instytucję normalizacyjną (np.: PN-73/N-01152). 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z 
głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Nadtytuł i podtytułu rozdzielane są ".", 
natomiast dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Spośród 
kilku stron tytułowych w tym samym języku jako główną traktuje się stronę z 
najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia uznana za najważniejszą jedna 
wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant tytułu”. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanej normie, ale także pochodzące spoza niej. Wpisywane 
powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w innych 
językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do identyfikacji 
normy, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Członek zespołu/komisji normalizacyjnej  <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich członków zespołu tworzących normę. 
Każdego członka zespołu dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł 
osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie 
jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
normy. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez 
używania skrótów. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
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określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony 
tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą na 
dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na publikację. 
Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, „p.”. Strony 
nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron numerowanych 
oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności występowania ich w 
książce. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla normy 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 
numer normy: dc.identifier.govdoc tak nie 

tytuł: dc.title tak nie 
wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 

członek zespołu 
normalizacyjnego: dc.contributor.author tak tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 
eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 

DOI: dc.identifier.doi nie nie 
adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 

data dostępu: dc.date.accession nie tak 
strony: dc.description.physical nie nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 
numer normy: PN-ISO 690 

tytuł: 
Informacja i dokumentacja - wytyczne 
opracowania przypisów bibliograficznych i 
powołań na zasoby informacji 

instytucja sprawcza: Polski Komitet Normalizacyjny 
miejsce wydania;wydawca: Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny 

data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-275-0392-3 

strony: 45, [1] 

uwagi: 

ICS 01.140.20. 
Bibliogr. s. 45. 
Wprowadza ISO 690:2010, IDT. Zastępuje 
PN-ISO 690:2002; PN-ISO 690-2:1999. 
Zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 11 
października 2012 r. 

język: pol 
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Patent i zgłoszenie patentowe 
Ten typ publikacji obejmuje dokumenty wydane przez urzędy patentowe. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z 
głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako 
główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia uznana 
za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant 
tytułu”. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym patencie lub zgłoszeniu patentowym, ale także 
pochodzące spoza niego. Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych 
stron tytułowych, tytuły w innych językach (w tym również tytuł oryginału) i 
pozostałe tytuły konieczne do identyfikacji patentu lub zgłoszenia patentowego, 
również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Wynalazca  <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich wynalazców wymienionych w patencie 
lub zgłoszeniu patentowym. Każdego wynalazcę dodaje się w osobnym polu. Dla 
pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter 
z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: 
nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
wynalazku. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez 
używania skrótów. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce zgłoszenia patentu <dc:place> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera nazwę kraju lub instytucji publikującej dokument 
patentowy. Nazwę kraju podaje się w j. polskim. Nazwa instytucji powinna być 
podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. Wpisuje się pełną nazwę bez 
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używania form skróconych i bez znaków specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w 
nawiasie kwadratowym). 

Data zgłoszenia <dc:date.created> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę zgłoszenia patentu. Wpisuje się tylko datę 
roczną. 

Data opublikowania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę opublikowania patentu lub zgłoszenia 
patentowego. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na publikację. 
Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, „p.”. Strony 
nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron numerowanych 
oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności występowania ich w 
książce. 

Strefa identyfikatorów i odnośników 

Numer zgłoszenia <dc:identifier.other> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera numer zgłoszenia patentu. Podaje się tylko 
wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „zgł.”, „nr”. 

Symbol międzynarodowej klasyfikacji patentowej <dc:identifier.govdoc> 
Pole jest powtarzalne i zawiera symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. 

Numer patentu lub prawa ochronnego <dc:identifier.govdocpl> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera numer publikacji nadany przez urząd patentowy, 
w którym zgłoszono wynalazek. Pole jest uzupełniane tylko w przypadku, gdy 
przyznano patent na wynalazek, przy zgłoszeniu patentowym pole nie jest aktywne. 

Cytata bibliograficzna 

Tytuł czasopisma <dc.title.journal> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł czasopisma, w którym został opublikowany 
patent lub zgłoszenie patentowe. Pole zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane 
przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu 
rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym 
samym języku jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. 
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Data nominalna <dc:date.created> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę nominalną czasopisma występującą na 
stronie tytułowej obok numeracji. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę tomu (np.: „T. ”, „Cz. ”, „Vol. 
”). 

Numer <dc:description.number> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer 
czasopisma. Nieużywane są skróty dookreślające nazwę numeru (np.: „nr”, „z. ”, „iss. 
”). 

Tytuł tomu/numeru <dc:title.volume> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera dodatkowy tytuł woluminu, tomu lub numeru 
(np.: "suplement 1"). Dane przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu 
tytułowego. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla patentu 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 

wynalazca: dc.contributor.author tak tak 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 

miejsce zgłoszenia patentu: dc.place tak tak 
data zgłoszenia: dc.date.created tak nie 

data opublikowania: dc.date.issued tak nie 
numer zgłoszenia wynalazku: dc.identifier.other tak nie 

symbol międzynarodowej klasyfikacji 
patentowej: dc.identifier.govdoc tak tak 

numer patentu lub prawa ochronnego: dc.description.govdocpl tak nie 
język czasopisma: dc.language.container nie nie 
tytuł czasopisma: dc.title.journal nie nie 

tom: dc.description.volume nie nie 
numer: dc.description.number nie nie 

tytuł numeru: dc.title.volume nie nie 
ISSN: dc.identifier.issn nie nie 

eISSN: dc.identifier.eissn nie nie 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical nie nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

Patent 

tytuł: 
Samowzbudny generator 
wielkiej częstotliwości do 
przetwornika 
piezoelektrycznego 

wynalazca: Kania, Jerzy 
instytucja sprawcza: Instytut Tele- i Radiotechniczny 

miejsce zgłoszenia patentu: Warszawa 
data zgłoszenia: 2007 

data opublikowania: 2013 
numer zgłoszenia wynalazku: 381784 

symbol międzynarodowej klasyfikacji 
patentowej: 

H02M 7/516 
B05B 17/06 
H03B 5/32 

numer patentu lub prawa ochronnego: PL 214922 B1 
język czasopisma: pol 
tytuł czasopisma: Wiadomości Urzędu Patentowego 

numer: 9 
ISSN: 0043-5201 

eISSN: 1689-0132 
strony: 2241 
język: pol 
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Zgłoszenie patentowe 

tytuł: 
Stół rehabilitacyjny do 
pulsacyjnych zabiegów 
elektromagnetycznych 

wynalazca: Ślusarczyk, Tomasz 
instytucja sprawcza: P.P.U.H. Orfa S. z o. o., Kraków 

miejsce zgłoszenia patentu: Kraków 
data zgłoszenia: 2013 

data opublikowania: 2014 
numer zgłoszenia wynalazku: 404003 

symbol międzynarodowej klasyfikacji 
patentowej: A61N 2/04 

język czasopisma: pol 
tytuł czasopisma: Biuletyn Urzędu Patentowego 

tom: 42 
numer: 24 (1067) 
ISSN: 0137-8015 

eISSN: 1689-0124 
strony: 6 
język: pol 
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Materiał niepublikowany 
Ten typ dokumentu obejmuje wszystkie treści, które nie zostały wydane w 
jakiejkolwiek formie. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z 
głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako 
główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia uznana 
za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant 
tytułu”. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym dokumencie, ale także pochodzące spoza niego. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły konieczne do identyfikacji dokumentu, również 
zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów dokumentu. Każdego autora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Współtwórca <dc:contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców dokumentu, którzy nie zostali 
uznani za głównego autora: autor przedmowy, wstępu, posłowia, suplementu, 
indeksu, załącznika, bibliografii, komentarza itp. dodatków opublikowanych w 
opisywanym dokumencie – niestanowiących odrębnego dzieła, dalej: wydawcy 
naukowego, ilustratora. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym polu. Dla 
pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter 
z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: 
nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
dokumentu. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, 
bez używania skrótów. 
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Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce powtania <dc:place> 
Pole jest powtarzalne i zawiera miejsce powstania dokumentu, np.: Kraków. 

Data powstania  <dc:date.created> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę powstania lub zakres dat. Wpisuje się 
tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na publikację. 
Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, „p.”. Strony 
nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron numerowanych 
oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności występowania ich w 
dokumencie. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla materiału niepublikowanego 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 

autor: dc.contributor.author tak tak 
współtwórca: dc.contributor.other nie tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 

miejsce powstania: dc.place tak tak 
data powstania: dc.date.created nie nie 

DOI: dc.identifier.doi nie nie 
adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 

data dostępu: dc.date.accession nie tak 
strony: dc.description.physical nie nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
język: dc.language tak tak 

 

 



 97 Typy dokumentów

Przykłady 

tytuł: Sposób prezentacji czasopisma w 
bibliotece cyfrowej 

wariant tytułu: The presentation of newspapers in the 
digital library 

autor: Szafrański, Leszek [SAP14001203] 
Myszkowski, Piotr 

instytucja sprawcza: Biblioteka Jagiellońska 
miejsce powstania: Kraków 

data powstania: 2011 
adres URL: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/92561 

data dostępu: 2014-03-01 
strony: 55 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i 
finansowej : Biblioteka Jagiellońska 

język: pol 
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Dokument dźwiękowy 
Ten typ dokumentu obejmuje wszystkie publikacje zawierające ścieżkę dźwiękową. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się ze 
ścieżki dźwiękowej, okładki, nazwy lub metadanych pliku, także dokumentów 
towarzyszących. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 
Spośród kilku źródeł w tym samym języku jako główne traktuje się ścieżkę 
dźwiękową. Do tego pola trafia uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne 
tytuły są wpisywane do pola „wariant tytułu”. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym dokumencie dźwiękowym, ale także pochodzące spoza 
niego. Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych źródeł, tytuły w 
innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do 
identyfikacji dokumentu dźwiękowego, również zaczerpnięte ze źródeł 
zewnętrznych. 

Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów dokumentu dźwiękowego, np.: 
autor książki na podstawie której powstał audiobook, kompozytor (w przypadku 
nagrania muzycznego), osoba z którą przeprowadzono wywiad. Każdego autora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 
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Współtwórca <dc:contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców dokumentu dźwiękowego, 
którzy nie zostali uznani za głównego autora: aktorzy, autor przedmowy, wstępu, 
posłowia, załącznika, dokumentu towarzyszącego, komentarza itp. dodatków 
opublikowanych w opisywanym dokumencie niestanowiących odrębnego dzieła, 
dalej: kompozytora, reżysera dźwięku, wydawcy naukowego, ilustratora 
dźwiękowego. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników 
UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. 
Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub 
imiona. 

Tłumacz <dc:contributor.translator> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich tłumaczy dokumentu dźwiękowego. 
Każdego tłumacza dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł 
osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli tłumacz 
nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
dokumentu dźwiękowego. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej 
pełną nazwę, bez używania skrótów. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się z okładki, 
opisu na płycie, metadanych pliku lub z innego miejsca identyfikującego dokument. 
Nazwa instytucji wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w 
dokumencie. Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków 
specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 
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Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą w 
opisie dokumentu dźwiękowego (m.in. w metadanych pliku). Wpisuje się tylko datę 
roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączny czas trwania nagrania. Wpisuje się tylko 
wartość numeryczną zgodnie ze schematem: hh:mm:ss. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla dokumentu dźwiękowego 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
autor: dc.contributor.author tak tak 

współtwórca: dc.contributor.other nie tak 
tłumacz: dc.contributor.translator nie tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 
czas trwania: dc.description.physical tak nie 

uwagi: dc.description.additional nie nie 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 

abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 

język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

tytuł: Wypowiedź o mikroskopie berlińskim z 
1880 roku 

autor: Skalski, Janusz [SAP20002499] 
współtwórca: Hoły, Joanna [SAP14007498] 

data wydania: 2012 
czas trwania: 00:01:12 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: 

Wydział Lekarski : Polsko-Amerykański 
Instytut Pediatrii 
Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i 
finansowej : Biblioteka Jagiellońska 

język: pol 
 

tytuł: Bank i giełda : język angielski : kurs 
specjalistyczny 

wariant tytułu: Bank and stock market : English for specific 
purposes 

autor: Bromberg, Dieter 
tłumacz: Sierański, Andrzej 

miejsce wydania : wydawca Warszawa : Relaxa 
data wydania: 1997 
czas trwania: 07:21:58 

ISBN: 83-86295-36-8 
978-83-86295-36-4 

uwagi: 6 kaset dźw. 
język: eng 

 

 

  



 103 Typy dokumentów 

Film 
Ten typ dokumentu obejmuje wszystkie treści audiowizualne. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z 
filmu, okładki, nazwy lub metadanych pliku, także dokumentów towarzyszących. 
Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku 
źródeł w tym samym języku jako główne traktuje się tytuł pojawiający się w filmie. 
Do tego pola trafia uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są 
wpisywane do pola „wariant tytułu”. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym filmie, ale także pochodzące spoza niego. Wpisywane 
powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych źródeł, tytuły w innych językach (w tym 
również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do identyfikacji filmu, również 
zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i jest uzupełniane tylko w przypadku filmu autorskiego, 
dokumentalnego, reportażu lub etiudy filmowej. Pole zawiera wszystkich autorów. 
Każdego autora dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł 
osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie 
jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Współtwórca <dc:contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców filmu, którzy nie zostali uznani 
za głównego autora: reżyserzy, scenarzyści, kompozytorzy, operatorzy kamer, 
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aktorzy, autor przedmowy, wstępu, posłowia, załącznika, dokumentu 
towarzyszącego, komentarza itp. dodatków opublikowanych w opisywanym 
filmie niestanowiących odrębnego dzieła, dalej: konsultantów/wydawców 
naukowych, lektorów. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym polu. Dla 
pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter 
z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: 
nazwisko, imię lub imiona. 

Tłumacz <dc:contributor.translator> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich tłumaczy filmu. Każdego tłumacza dodaje 
się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po 
wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli tłumacz nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
filmu. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez 
używania skrótów. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się z okładki, 
opisu na płycie, metadanych pliku lub z innego miejsca identyfikującego film. Nazwa 
instytucji wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w 
dokumencie. Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków 
specjalnych (np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą w 
opisie filmu (m.in. w metadanych pliku). Wpisuje się tylko datę roczną. 
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Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączny czas trwania. Wpisuje się tylko wartość 
numeryczną zgodnie ze schematem: hh:mm:ss. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 
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Wzór zestawu metadanych dla dokumentu filmowego 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
autor: dc.contributor.author tak tak 

współtwórca: dc.contributor.other nie tak 
tłumacz: dc.contributor.translator nie tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 
czas trwania: dc.description.physical tak nie 

uwagi: dc.description.additional nie nie 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 

abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 

język: dc.language tak tak 
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Przykłady 
tytuł: Makroekonomia 

wariant tytułu: Macroeconomy 
autor: Meyer, Ron 

współtwórca: 

Dziedzic, Zbigniew 
Kochanowicz, Jacek 
Ray, Richard 
Lelek, Marek 

miejsce wydania;wydawca: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 
data wydania: 1999 

seria: 

Gospodarka Rynkowa : to, co należy o niej 
wiedzieć 
Wideokasety Edukacyjne Dla Dzieci, 
Młodzieży i Dorosłych 

ISBN: 83-01-12941-7 
978-83-01-12941-5 

czas trwania: 00:29:24 
uwagi: 1 kas. wiz., broszura : [1] k. złoż. 

słowa kluczowe w j. polskim: filmy edukacyjne 
język: pol 
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Atlas, mapa 
Ten typ dokumentu obejmuje publikacje zawierające zbiór map, ale także 
pojedyncze mapy nie wydane w publikacjach zbiorowych. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu atlasu lub mapy. Dane 
przejmuje się z głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu 
rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym 
samym języku jako główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego 
pola trafia uznana za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane 
do pola „wariant tytułu”. 

Nie opisuje się map będących częścią większej publikacji. Uwzględnia się ich 
autorstwo przy opisywaniu publikacji zbiorowej. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanym atlasie lub mapie, ale także pochodzące spoza nich. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w 
innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do 
identyfikacji atlasu lub mapy, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Skala <dc:description.scale> 
Pole jest niepowtarzalne i podaje się w nim skalę mapy wydawniczo samoistnej. W 
atlasach to pole pozostaje niewypełnione. Wpisuje się tylko wartość numeryczną 
pomijając wszelkie przedrostki, np.: 1:250000. 
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Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów atlasu lub mapy. Każdego autora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Współtwórca <dc:contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców publikacji, którzy nie zostali 
uznani za głównego autora: autor przedmowy, wstępu, posłowia, suplementu, 
indeksu, załącznika, bibliografii, komentarza itp. dodatków opublikowanych w 
opisywanym dokumencie – niestanowiących odrębnego dzieła, dalej: wydawcy 
naukowego, ilustratora. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym polu. Dla 
pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter 
z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: 
nazwisko, imię lub imiona. 

Tłumacz <dc:contributor.translator> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich tłumaczy atlasu lub mapy. Każdego 
tłumacza dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych 
pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli tłumacz nie jest 
pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Redaktor <dc:contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów atlasu. Każdego redaktora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
atlasu lub mapy. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną 
nazwę, bez używania skrótów. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 
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Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony 
tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą na 
dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 

Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na atlas. 
Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, „p.”. Strony 
nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron numerowanych 
oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności występowania ich w 
atlasie. 

Przy opisywaniu mapy wydawniczo samoistnej należy podać liczbę map lub arkuszy, 
np.: 4 mapy, mapa w 4 ark. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 
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Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 

Wzór zestawu metadanych dla atlasu, mapy 
Nazwa pola: atrybut Obow. Powt. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
skala: dc.description.scale tak tak 
autor: dc.contributor.author tak tak 

współtwórca: dc.contributor.other nie tak 
tłumacz: dc.contributor.translator nie tak 
redaktor: dc.contributor.editor nie tak 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation nie tak 
język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

tytuł: Barrington atlas of the Greek and 
Roman world 

redaktor: Talbert, Richard J. A. 
Bagnall, Roger S. 

miejsce wydania;wydawca: Princeton : Princeton University Press 
data wydania: 2000 

ISBN: 978-0-691-03169-9 
strony: xxviii, 102 
język: eng 
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Bibliografia 
Ten typ dokumentu obejmuje tekst zwarty, którego treścią główną są dane 
bibliograficzne. 

Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

Tytuł <dc:title> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera tytuł i dodatki do tytułu. Dane przejmuje się z 
głównej strony tytułowej, ekranu tytułowego. Dodatki do tytułu rozdzielane są ":" z 
odstępem po obu stronach. Spośród kilku stron tytułowych w tym samym języku jako 
główną traktuje się stronę z najpóźniejszą datą wydania. Do tego pola trafia uznana 
za najważniejszą jedna wersja tytułu. Kolejne tytuły są wpisywane do pola „wariant 
tytułu”. 

Tom <dc:description.volume> 
Pole jest niepowtarzalne, zawiera wartość numeryczną określającą numer tomu. 
Nieużywane są oznaczenia dookreślające nazwę tomu (np.: "T.", "Cz.", "Vol.").  

Tytuł tomu <dc.title.volume> 
Jeżeli opisywany tom dokumentu posiada odrębny tytuł, wyróżniający go w ramach 
wielotomowej grupy publikacji, lub tytuł niewyróżniający, wówczas tą informacje 
wprowadza się w tym polu. Sposób opisu książki wielotomowej o strukturze złożonej 
został opisany w rozdziale pt.: Strefy opisu bibliograficznego. 

Wariant tytułu <dc:title.alternative> 
Pole jest powtarzalne i zawiera odmiany tytułu właściwego, przede wszystkim 
występujące w opisywanej bibliografii, ale także pochodzące spoza tej książki. 
Wpisywane powinny być tutaj tytuły spośród pozostałych stron tytułowych, tytuły w 
innych językach (w tym również tytuł oryginału) i pozostałe tytuły konieczne do 
identyfikacji bibliografii, również zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych. 

Autor <dc:contributor.author> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich autorów bibliografii. Każdego autora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Współtwórca <dc:contributor.other> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich twórców publikacji, którzy nie zostali 
uznani za głównego autora: autor przedmowy, wstępu, posłowia, suplementu, 
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indeksu, załącznika, komentarza itp. dodatków opublikowanych w opisywanym 
dokumencie – niestanowiących odrębnego dzieła, dalej: wydawcy naukowego, 
ilustratora. Każdego współtwórcę dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ 
lista haseł osobowych pojawia się po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli 
autor nie jest pracownikiem UJ, należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub 
imiona. 

Redaktor <dc:contributor.editor> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkich redaktorów bibiografii. Każdego redaktora 
dodaje się w osobnym polu. Dla pracowników UJ lista haseł osobowych pojawia się 
po wpisaniu trzech kolejnych liter z nazwiska. Jeżeli autor nie jest pracownikiem UJ, 
należy go wpisać wg wzoru: nazwisko, imię lub imiona. 

Instytucja sprawcza <dc:contributor.institution> 
Pole jest powtarzalne i zawiera wszystkie instytucje mające udział przy tworzeniu 
bibliografii. Każdą instytucję dodaje się w osobnym polu podając jej pełną nazwę, bez 
używania skrótów. 

Strefa wydania 

Wydanie <dc:description.edition> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera wartość numeryczną dotyczącą numeru wydania 
i określenie słowne, np.: 2 popr., 3 zm. Nie należy wpisywać przed numerem wydania 
określenia „wydanie” itp. W przypadku gdy opisywany dokument jest wydaniem 
pierwszym, pole nie wypełnia się. 

Strefa adresu wydawniczego 

Miejsce wydania z wydawcą <dc.pubinfo> 
Pole jest powtarzalne i składa się z dwóch elementów. W pierwszym podaje się 
miejsce wydania, np.: Kraków, a w drugim wydawcę. Dane przyjmuje się ze strony 
tytułowej lub z innego miejsca identyfikującego dokument. Nazwa instytucji 
wydawniczej powinna być podana w języku, w jakim występuje w dokumencie. 
Wpisuje się pełną nazwę bez używania form skróconych i bez znaków specjalnych 
(np. nie wpisuje się nazwy w nawiasie kwadratowym). 

Data wydania <dc:date.issued> 
Pole jest niepowtarzalne i wpisuje się datę wydania najpóźniejszą występującą na 
dokumencie. Wpisuje się tylko datę roczną. 
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Strefa opisu fizycznego 

Opis fizyczny <dc:description.physical> 
Pole jest niepowtarzalne i zawiera łączną liczbę stron składających się na bibliografię. 
Wpisuje się tylko wartość numeryczną, bez dookreślenia takiego jak „s.”, „p.”. Strony 
nienumerowane dopisuje się w nawiasie kwadratowym. Liczby stron numerowanych 
oraz nie objętych numerowaniem należy podawać w kolejności występowania ich w 
bibliografii. 

Strefa serii 

Seria <dc:description.series> 
Pole jest powtarzalne i składa się z czterech elementów.  

1. Tytuł serii wydawniczej. Dane definiujące tytuł serii są równoważne i 
wpisywane do pola w taki sam sposób (bez znaków specjalnych). Dodatki do 
tytułu serii rozdzielane są ":" z odstępem po obu stronach. 

2. Nr ISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
3. Nr eISSN (w formularzu wpisuje się tylko wartość numeryczną). 
4. Nr opisywanego dokumentu w obrębie serii. Wpisuje się numer cyframi 

arabskimi, a towarzyszące mu określenie stosując skróty, takie jak „t.”, 
„vol.”, „nr” itp. 

Inne 
Sposoby wprowadzania pozostałych pól zostały opisane w rozdziale pt.: Strefy opisu 
bibliograficznego. 



 116 Instrukcja katalogowania dokumentów w Bibliografii Publikacji Pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wzór zestawu metadanych dla bibliografii 

Nazwa pola: atrybut Obow
. 

Powt
. 

tytuł: dc.title tak nie 
tom: dc.description.volume nie nie 

wariant tytułu: dc.title.alternative nie tak 
autor: dc.contributor.author tak tak 

współtwórca: dc.contributor.other nie tak 
redaktor: dc.contributor.editor nie nie 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution nie tak 
wydanie: dc.description.edition nie nie 

miejsce wydania;wydawca: dc.pubinfo tak tak 
data wydania: dc.date.issued tak nie 

seria: dc.description.series nie tak 
ISBN: dc.identifier.isbn nie tak 

eISBN: dc.identifier.eisbn nie tak 
DOI: dc.identifier.doi nie nie 

adres URL: dc.identifier.weblink nie tak 
data dostępu: dc.date.accession nie tak 

strony: dc.description.physical tak nie 
uwagi: dc.description.additional nie nie 

abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl nie nie 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en nie nie 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other nie nie 

słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl nie tak 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en nie tak 

słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject nie tak 

punktacja wydziałowa: dc.description.points nie nie 

liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publicatio
n nie nie 

wydział:Instytut/Zakład/Katedra
: dc.affiliation nie tak 

język: dc.language tak tak 
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Przykłady 

tytuł: 
Bibliografia 1956-1996 : jubileusz 40-
lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w 
Krakowie 

redaktor: Czarnowski, Marian 
Gładysz, Maria 

instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Zakład Fizjologii 
Roślin im. Franciszka Górskiego 

miejsce wydania;wydawca: Kraków : PAN. Zakład Fizjologii Roślin 
data wydania: 1996 

seria: 
Monografie - Polska Akademia Nauk. 
Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka 
Górskiego, ISSN 1427-4396; 3 

ISBN: 83-86878-04-5 
978-83-86878-04-8 

strony: 137 
uwagi: Indeks aut. 
język: pol 

 

tytuł: Byzantinische Zeitschrift. 
Supplementum Bibliographicum 

tom: 1 
wariant tytułu: Supplementum bibliographicum 

autor: 
Schreiner, Peter 
Belting, Hans 
Ševčenko, Ihor 

miejsce wydania;wydawca: Stuttgart 
Leipzig : Teubner 

data wydania: 1994 
ISSN 0947-854X 

uwagi: Suplement do: Byzantinische Zeitschrift, 
ISSN 0007-7704 

język: ger 
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Sprawozdania i raporty 
W BPP UJ istnieje możliwość sporządzenia listy publikacji pracowników związanych z 
poszczególnymi wydziałami, instytutami lub innymi jednostkami UJ, oraz 
indywidualnej bibliografii pracownika Uniwersytetu. Do sporządzenia listy publikacji 
danej jednostki służy filtr „afiliacja” w zakładce „szukaj” - szukanie zaawansowane. 
Po wybraniu odpowiedniego rodzaju filtra z listy wybiera się jednostkę, dla której ma 
być sporządzony raport. 

Nazwa wydziału znajduje się zawsze przed dwukropkiem w metadanych opisujących 
daną publikację. Jeżeli z listy zostanie wybrany wpis bez dwukropka, oznaczać to 
będzie sporządzenie raportu dla całego wydziału. Natomiast po dwukropku znajduje 
się nazwa jednostki podległej danemu wydziałowi (instytut, zakład lub katedra). 

Podobny raport można utworzyć dla pojedynczego pracownika. W zakładce „szukaj” 
wybiera się filtr „autor”, po czym wpisuje się nazwisko i imię autora. Również 
zakładka „przeglądaj” pozwala na przeszukiwanie indeksu wszystkich autorów w BPP 
UJ. 

Raport można również sporządzić wg dat wydania i typu dokumentu. Generuje się 
go w podobny sposób wykorzystując filtry w zakładce „szukaj”.
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Eksport i import danych w formatach zewnętrznych 

Wstęp 
W Repozytorium UJ możliwe jest importowanie i eksportowanie danych w formatach 
zewnętrznych. Wspierane standardy to: BiBteX i RIS. Zalogowany użytkownik może 
utworzyć nowy rekord bibliograficzny, w którym metadane zostaną uzupełnione na 
podstawie dostarczonego pliku zapisanego w odpowiednim formacie. Pliki 
przesyłane do Repozytorium powinny być kodowane w UTF-8 bez BOM. 

Należy zaznaczyć, że formaty BiBteX i RIS w znacznym stopniu różnią się od schematu 
metadanych Dublin Core przyjętym w BPP UJ. W związku z tym eksport i import 
metadanych pomiędzy formatami zawsze obarczony będzie sporym uproszczeniem. 
Przyjęto zasadę, że w przypadku gdy jedno pole z formatu źródłowego jest 
przyporządkowane do kilku pól w formacie eksportu, metadane nie są importowane. 
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Typy dokumentów 

Format BiBTeX 
Nazwa polska atrybut BiBteX 
Książka, monografia Book book 
Podręcznik Handbook book 
Skrypt Script booklet 
Doktorat, praca dyplomowa Thesis phdthesis 
Artykuł (rozdział) w książce BookSection incollection 
Artykuł w materiałach konferencyjnych ConferenceProceedings inproceedings 
Hasło w encyklopedii, słowniku EncyclopediaArticle inbook 
Artykuł w czasopiśmie JournalArticle article 
Redakcja serii BookSeriesEditorship book 
Redakcja czasopisma JournalEditorship misc 
Redakcja materiałów konferencyjnych ConferenceProceedingsEditorship proceedings 
Redakcja publikacji zbiorowej BookEditorship book 
Redakcja encyklopedii, słownika EncyclopediaEditorship book 
Recenzja Review article 
Norma Norm book 
Patent Patent patent 
Materiał nieopublikowany WorkingPaper unpublished 
Dokument dźwiękowy AudioDocument misc 
Dokument filmowy Audio-VisualDocument misc 
Atlas, mapa AtlasMap book 
Bibliografia Bibliography book 
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Format RIS 
Nazwa polska atrybut RIS 
Książka, monografia Book BOOK 
Podręcznik Handbook BOOK 
Skrypt Script BOOK 
Doktorat, praca dyplomowa Thesis THES 
Artykuł (rozdział) w książce BookSection CHAP 
Artykuł w materiałach konferencyjnych ConferenceProceedings CPAPER 
Hasło w encyklopedii, słowniku EncyclopediaArticle CHAP 
Artykuł w czasopiśmie JournalArticle JOUR 
Redakcja serii BookSeriesEditorship SER 
Redakcja czasopisma JournalEditorship JFULL 
Redakcja materiałów konferencyjnych ConferenceProceedingsEditorship CONF 
Redakcja publikacji zbiorowej BookEditorship EDBOOK 
Redakcja encyklopedii, słownika EncyclopediaEditorship ENCYC 
Recenzja Review JOUR 
Norma Norm STAND 
Patent Patent PAT 
Materiał nieopublikowany WorkingPaper UNPD 
Dokument dźwiękowy AudioDocument SOUND 
Dokument filmowy Audio-VisualDocument VID 
Atlas, mapa AtlasMap MAP 
Bibliografia Bibliography BOOK 
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Metadane 
  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Książka, monografia, 

Podręcznik, skrypt book BOOK 

tytuł: title title T1 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
redaktor: dc.contributor.editor editor A2 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Doktorat, praca dyplomowa phdthesis THES 
tytuł: dc.title title T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
autor: dc.contributor.author author A1 
promotor: dc.contributor.advisor - - 
recenzent: dc.contributor.reviewer - C4 
miejsce powstania: dc.place location - 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation school - 
data obrony: dc.date.submitted - - 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Artykuł (rozdział) w 

książce incollection CHAP 

tytuł artykułu lub rozdziału: dc.title title T1 
wariant tytułu artykułu 
lub rozdziału: dc.title.alternative - J2 

autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
język publikacji zbiorowej: dc.language.container - - 
tytuł publikacji zbiorowej: dc.title.container booktitle T2 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
redaktor: dc.contributor.editor editor A2 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
ISSN: dc.identifier.issn issn SN 
eISSN: dc.identifier.eissn issn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SP 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Artykuł w materiałach 

konferencyjnych inproceedings CPAPER 

tytuł artykułu w publikacji 
konferencyjnej: dc.title title T1 

wariant tytułu artykułu: dc.title.alternative - J2 
autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution organization A4 
język publikacji zbiorowej: dc.language.container - - 
tytuł publikacji konferencyjnej: dc.title.container booktitle T2 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
redaktor: dc.contributor.editor editor A2 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher C1;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SP 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
typ konferencji: dc.description.conftype     
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Hasło w encyklopedii, 

słowniku inbook CHAP 

hasło: dc.title title C1 
wariant hasła: dc.title.alternative - - 
autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
tytuł encyklopedii, słownika: dc.title.container booktitle T2 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
redaktor: dc.contributor.editor editor A2 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SP 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 

 

  



 129 Eksport i import danych w formatach zewnętrznych

  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Artykuł w czasopiśmie article JOUR 
tytuł artykułu: dc.title title T1 
wariant tytułu artykułu: dc.title.alternative - J2 
autor: dc.contributor.author author A1 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
język czasopisma: dc.language.container - - 
tytuł czasopisma: dc.title.journal journal T2 
data nominalna: dc.date.created - - 
tom: dc.description.volume volume VL 
numer: dc.description.number number IS 
tytuł numeru: dc.title.volume chapter C3 
data wydania: dc.date.issued year PY 
ISSN: dc.identifier.issn issn SN 
eISSN: dc.identifier.eissn issn SN 
seria: dc.description.series series T3;SV 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SP 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Redakcja serii book SER 
tytuł serii: dc.title title T3 
numeracja serii: dc.title.volume chapter C3 
wariant tytułu: dc.title.alternative - - 
redaktor serii: dc.contributor.editor editor A3 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
ISSN: dc.identifier.issn issn SN 
eISSN: dc.identifier.eissn issn SN 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Redakcja czasopisma misc JFULL 
tytuł czasopisma: dc.title title T1 
data powstania: dc.date.created - - 
tom: dc.description.volume volume VL 
numer: dc.description.number number IS 
tytuł numeru: dc.title.volume chapter C3 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
redaktor czasopisma: dc.contributor.editor editor A2 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
ISSN: dc.identifier.issn issn SN 
eISSN: dc.identifier.eissn issn SN 
seria: dc.description.series series T3;SV 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Redakcja materiałów 

konferencyjnych proceedings CONF 

tytuł: dc.title title T1 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
redaktor materiału 
konferencyjnego: dc.contributor.editor editor A2 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution organization A4 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher C1;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
typ konferencji: dc.description.conftype     
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Redakcja publikacji 

zbiorowej book BOOK 

tytuł: dc.title title T1 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
redaktor publikacji zbiorowej: dc.contributor.editor editor A2 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Redakcja encyklopedii, 

słownika book BOOK 

tytuł: dc.title title T1 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
redaktor: dc.contributor.editor editor A2 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Recenzja article JOUR 
tytuł publikacji recenzowanej: - - TT 
warianty tytułu publikacji 
recenzowanej: dc.title.alternative - J2 

tytuł recenzji: dc.title title T1 
autor materiału 
recenzowanego: dc.contributor.author author A1 

recenzent: dc.contributor.reviewer - C4 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
język publikacji macierzystej: dc.language.container - - 
tytuł czasopisma: dc.title.journal journal T2 
data opublikowania tekstu 
recenzowanego: dc.date.created - - 

tom: dc.description.volume volume VL 
numer: dc.description.number number IS 
tytuł numeru: dc.title.volume chapter C3 
ISSN: dc.identifier.issn issn SN 
eISSN: dc.identifier.eissn issn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SP 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Norma book STAND 
numer normy: - - CN 
tytuł: dc.title title T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
członek zespołu 
normalizacyjnego: dc.contributor.author author A1 

instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution A2 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Patent 

zgłoszenie patentowe patent PAT 

tytuł: dc.title title T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - T3 
wynalazca: dc.contributor.author author A1 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution PB 
miejsce zgłoszenia patentu: dc.place location CY 
data zgłoszenia: dc.date.created - C3 
data opublikowania: dc.date.issued year C2 
numer zgłoszenia: dc.identifier.other - M1 
symbol międzynarodowej 
klasyfikacji patentowej: dc.identifier.govdoc - ET 

numer patentu lub prawa 
ochronnego: dc.description.govdocpl - SN 

język czasopisma: dc.language.container - - 
tytuł czasopisma: dc.title.journal journal T2 
tom: dc.description.volume volume VL 
numer: dc.description.number number IS 
tytuł numeru: dc.title.volume chapter C3 
ISSN: dc.identifier.issn issn SN 
eISSN: dc.identifier.eissn issn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. dokumentu: dc.subject.other keywords KW 
punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Materiał nieopublikowany unpublished UNPD 
tytuł: dc.title title T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
miejsce powstania: dc.place location - 
data powstania: dc.date.created - - 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages SE 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Dokument dźwiękowy misc SOUND 
tytuł: dc.title title T1 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
czas trwania: dc.description.physical pages C3 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Dokument filmowy misc VID 
tytuł: dc.title title T1 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
czas trwania: dc.description.physical pages C3 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 

 

  



 141 Eksport i import danych w formatach zewnętrznych

  atrybut BiBteX RIS 
Typ: Atlas, mapa book MAP 
tytuł: dc.title title T1 
tom: dc.description.volume volume VL 
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1 
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2 
skala: dc.description.scale - - 
autor: dc.contributor.author author A1 
współtwórca: dc.contributor.other - - 
tłumacz: dc.contributor.translator - A4 
redaktor: dc.contributor.editor editor A2 
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution - 
wydanie: dc.description.edition edition ET 
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB 
data wydania: dc.date.issued year PY 
seria: dc.description.series series T3;SV 
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN 
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN 
DOI: dc.identifier.doi - DO 
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR 
data dostępu: dc.date.accession - Y2 
strony: dc.description.physical pages C1 
uwagi: dc.description.additional annote N1 
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB 
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB 
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB 
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW 
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW 
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other keywords KW 

punktacja wydziałowa: dc.description.points - - 
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - - 
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation - 
język: dc.language language LA 
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atrybut BiBteX RIS
Typ: Bibliografia book BOOK
tytuł: dc.title title T1
tom: dc.description.volume volume VL
tytuł tomu: dc.title.volume chapter T1
wariant tytułu: dc.title.alternative - J2
autor: dc.contributor.author author A1
współtwórca: dc.contributor.other - -
redaktor: dc.contributor.editor editor A2
instytucja sprawcza: dc.contributor.institution institution -
wydanie: dc.description.edition edition ET
miejsce wydania : wydawca: dc.pubinfo adress;publisher CY;PB
data wydania: dc.date.issued year PY
seria: dc.description.series series T3;SV
ISBN: dc.identifier.isbn isbn SN
eISBN: dc.identifier.eisbn isbn SN
DOI: dc.identifier.doi - DO
adres URL: dc.identifier.weblink URL UR
data dostępu: dc.date.accession - Y2
strony: dc.description.physical pages SE
uwagi: dc.description.additional annote N1
abstrakt w j. polskim: dc.abstract.pl abstract AB
abstrakt w j. angielskim: dc.abstract.en abstract AB
abstrakt w j. dokumentu: dc.abstract.other abstract AB
słowa kluczowe w j. polskim: dc.subject.pl keywords KW
słowa kluczowe w j. angielskim: dc.subject.en keywords KW
słowa kluczowe w j. 
dokumentu: dc.subject.other keywords KW

punktacja wydziałowa: dc.description.points - -
liczba arkuszy wydawniczych: dc.description.publication - -
wydział:Instytut/Zakład/Katedra: dc.affiliation affiliation -
język: dc.language language LA
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Załączniki 

Załącznik 1 – Instrukcja korzystania z interfejsu BPP UJ 
Aby rozpocząć proces dodawania pozycji, trzeba się najpierw zalogować, a następnie 
z górnego menu wybrać zakładkę Moje konto, a następnie Nowa pozycja. Przed 
rozpoczęciem wprowadzania dokumentu należy najpierw wybrać kolekcję, do której 
rekord ma zostać przypisany. 
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Następnie w pierwszym kroku wybiera się typ dokumentu. 

 
W drugim kroku uzupełnia się informacje bibliograficzne opisujące dokument. 
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W następnym kroku ujęto m.in. dane niezbędne przy generowaniu raportów i 
połączeniu informacji w BPP UJ z systemem parametryzacji jednostek. Na tym 
etapie należy zaznaczyć właściwą afiliację na podstawie listy utworzonej z 
uwzględnieniem numerów osobowych autorów publikacji. 

 

 
 

Import pozycji z innych formatów (BiBTeX i RIS) jest dostępny z górnego menu, po 
zalogowaniu należy wybrać z zakładki Moje Konto opcje Import pozycji. 
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Utworzenie bibliografii danego autora można wykonać poprzez indeks autorski, lub 
wyszukiwanie fasetami po lewej. 

 
Aby wyświetlić właściwe publikacje, należy z zakładki Przeglądaj wybrać indeks 
autorów. 

 
 



 147 Załączniki 

Po wybraniu zakładki Szukaj pojawiają się fasety po lewej stronie, które pozwalają 
na dalsze zawężanie wyników wyszukiwania. Aby sporządzić raport z publikacji 
danej jednostki UJ, należy wybrać właściwą nazwę z sekcji Afiliacja. 
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Załącznik 2 – schemat procedury dodawania rekordu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sprawdzenie, czy rekord 
nie został już dodany 

Rekord dodany, ale jeden 
lub więcej autorów nie ma 

przypisanej afiliacji 

Zgłoszenie pracownikowi 
BPP UJ poprawki 

Rekord dodany wcześniej 

Rekord jeszcze nie dodany 

Dodanie rekordu, 
wypełnienie pól opisu 

bibliograficznego 

Zaznaczenie afiliacji 

Oczekiwanie na redakcje 

Opis przyjęty 

Opis odrzucony 

Poprawienie rekordu 

Usunięcie rekordu 
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Załącznik 3 – schemat współpracy użytkowników z BPP UJ 

Schemat I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekarz instytutowy 

Utworzenie opisu 
dokumentu 

Bibliotekarz 
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Dostarczenie oryginału lub 
kopii dokumentu 
bibliotekarzowi 

Potwierdzenie opisu z 
autopsji 

Ewentualna korekta 
metadanych 

Autor/pracownik naukowy 

Weryfikacja opisu pod 
kątem zgodności z 

funkcjonalnościami BPP UJ 

Wprowadzenie rekordu do 
BPP UJ 

Opis wymaga poprawy 
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Schemat III 
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