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Czasopisma

Publikacje, których głównym elementem jest 
tekst lub obraz z tekstem towarzyszącym, 
wydawane pod wspólnym tytułem w 
następujących po sobie częściach noszących 
oznaczenia numeryczne lub chronologiczne, 
ukazujące się regularnie (od dziennika do 
rocznika) lub nieregularnie, w zamierzeniu 
kontynuowane bez określonego zakończenia. 



Opis bibliograficzny czasopisma  
zawiera następujące elementy:

• strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności,

• strefa wydania,

• strefa numeracji,

• strefa adresu wydawniczego,

• strefa opisu fizycznego,

• strefa serii,

• strefa uwag,

• strefa identyfikatora i sposobu uzyskania 
czasopisma.



W katalogowanej pozycji większość 
elementów może:

• wystąpić kilkakrotnie w tym samym języku 
i/lub systemie pisma, zawierając kolejne dane 
(np. kilka dodatków do tytułu, miejsc wydania)

• być powtórzona w innym języku i/lub systemie 
pisma jako tak zwany element równoległy (np. 
tytuł równoległy, dodatek równoległy do 
tytułu, równoległe oznaczenie wydania).



Strefa tytułu i oznaczenia 
odpowiedzialności obejmuje:

• tytuł właściwy

• dodatek (dodatki) do tytułu

• oznaczenie (oznaczenia) podserii/sekcji

• tytuł (tytuły) podserii/sekcji

• oznaczenie (oznaczenia) odpowiedzialności



Przykładowe schematy układu 
elementów:

• Tytuł właściwy / oznaczenie odpowiedzialności

• Tytuł właściwy : dodatek do tytułu / 
oznaczenie odpowiedzialności

• Tytuł właściwy : dodatek do tytułu = Tytuł 
równoległy : równoległy dodatek do tytułu / 
oznaczenie odpowiedzialności ; oznaczenie 
odpowiedzialności innego rodzaju



Strefa wydania obejmuje:

• oznaczenie wydania

• oznaczenie odpowiedzialności dotyczące 
wydania

• dodatkowe oznaczenie wydania

• oznaczenie odpowiedzialności dotyczące 
dodatkowego oznaczenia wydania



Strefa numeracji 
zawiera informacje o numeracji zeszytu / 
zeszytów

Przykładowe schematy układu 
elementów:

• Data pierwszego zeszytu lub części-

• Data pierwszego zeszytu lub części-

-data ostatniego zeszytu lub części



Strefa adresu wydawniczego 
obejmuje:

• nazwę wydawcy, producenta i/lub 
dystrybutora

• datę wydania, produkcji i/lub dystrybucji

• miejsce druku lub wytworzenia

• nazwę drukarni lub wytwórcy

• datę druku lub wytworzenia



Przykładowe schematy układu 
elementów:

• Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data 
wydania

• Miejsce wydania : nazwa wydawcy ; miejsce 
wydania : nazwa wydawcy, data wydania

• Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data 
wydania (miejsce druku : nazwa drukarni)



Strefa opisu fizycznego obejmuję:
• określenie formy czasopisma i/lub objętości
• oznaczenie ilustracji
• format
• dodatek
Przykładowe schematy układu elementów:
• Format
• Format + dodatek
• Określenie formy czasopisma ; format
• Określenie formy czasopisma : oznaczenie ilustracji ; 

format
• Określenie formy czasopisma : oznaczenie ilustracji ; 

format + dodatek (objętość dodatku : inne cechy 
fizyczne dodatku ; wymiary dodatku)



Strefa serii obejmuje:

• tytuł właściwy serii

• dodatki do tytułu serii

• oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii

• oznaczenie podserii

• tytuł podserii

• ISSN

• numeracja związana z serią/podserią



Przykładowe schematy układu 
elementów:

a. Seria główna
• (Tytuł serii)
• (Tytuł serii ; numeracja)
• (Tytuł serii, ISSN ; numeracja)

b. Podseria
• (Tytuł serii. Niewyróżniający tytuł podserii ; numeracja 

podserii)
• (Tytuł serii. Niewyróżniający tytuł podserii, ISSN podserii ; 

numeracja podserii)
• (Tytuł serii. Oznaczenie podserii, Niewyróżniający tytuł 

podserii, ISSN podserii ; numeracja podserii)



Strefa uwag

W tej strefie podaje się:

• dane należące do innych stref opisu 
bibliograficznego, których przepisy nie 
pozwalają włączyć do odpowiedniej strefy lub 
też nakazują czy pozwalają podać je tylko w 
strefie uwag

• dane wyjaśniające informacje podane w 
innych strefach opisu bibliograficznego

• dodatkowe informacje uznane za ważne.



Kolejność uwag
dotyczące opisu bibliograficznego jako 

całości
1. uwagi o częstotliwości,
2. uwaga o zeszycie stanowiącym podstawę 
opisu,
3. uwaga o źródle tytułu właściwego,
4. uwagi o języku czasopisma,
5. uwagi o systemie pisma,
6. sformalizowana uwaga o zawartości,
7. uwagi dotyczące związków opisywanego 
czasopisma z innymi wydawnictwami,
8. uwagi o ograniczonym rozpowszechnianiu.



Kolejność uwag
dotyczące poszczególnych stref opisu

1. uwagi dotyczące tytułu,
2. uwagi dotyczące oznaczenia 
odpowiedzialności,
3. uwagi dotyczące wydania,
4. uwagi dotyczące numeracji,
5. uwagi dotyczące adresu wydawniczego,
6. uwagi dotyczące opisu fizycznego,
7. uwagi dotyczące serii,
8. uwagi dotyczące identyfikatora (ISSN) 
i sposobu uzyskania czasopisma.



Strefa identyfikatora i sposobu 
uzyskania czasopisma zawiera 

informacje o :

• identyfikatorze (ISSN)

• tytule kluczowym

• sposobie uzyskania czasopisma i/lub cenie.



Przykładowe schematy układu 
elementów:

• ISSN

• ISSN : sposób uzyskania czasopisma

• ISSN = Tytuł kluczowy

• ISSN = Tytuł kluczowy : sposób uzyskania 
czasopisma

• ISSN = Tytuł kluczowy : sposób uzyskania 
czasopisma (informacja uzupełniająca)

• ISSN (informacja uzupełniająca)



ISSN

• Międzynarodowy znormalizowany numer 
wydawnictwa ciągłego (ISSN) nadawany jest 
publikacjom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom 
numerowanym, rocznikom itp.) niezależnie od nośnika, 
na którym się ukazują, służy do jednoznacznej 
identyfikacji danego tytułu. ISSN składa się z akronimu 
„ISSN” i 8 cyfr oddzielonych łącznikiem między czwartą 
i piątą cyfrą.

• ISSN przejmuje się z zeszytu czasopisma stanowiącego 
podstawę opisu, jeżeli wiadomo, że jest on prawidłowy



Tytuł kluczowy

Tytuł kluczowy jest nadawany przez narodowy 
ośrodek ISSN. Do opisu przejmuje się go tylko 
w przypadku, gdy różni się od tytułu 
właściwego czasopisma. Tytuł kluczowy 
przejmuje się z bazy ISSN w formie, w jakiej 
został nadany, z zachowaniem ortografii, 
interpunkcji, dużych i małych liter. Tytuł 
kluczowy przejmuje się z dopowiedzeniami. 
Dopowiedzenia ujęte są w nawiasy zwykłe.



Sposób uzyskania czasopisma

Cenę oraz inne warunki dostępności przejmuje się 
wyłącznie z zeszytu stanowiącego podstawę opisu 
czasopisma.
Cenę czasopisma (cena pojedynczego zeszytu) podaje 
się cyframi arabskimi poprzedzonymi odpowiednim 
symbolem waluty lub kodem ISO 4217, zależnie od 
formy występującej w czasopiśmie. Zdawkowe 
jednostki pieniężne (np. grosze, centy) zapisuje się po 
przecinku. Kolejne ceny w różnych walutach oddziela 
się przecinkiem i odstępem. W razie potrzeby po cenie 
dodaje się zwięzłą informację wyjaśniającą ujętą w 
nawias zwykły.



Zmiany wymagające i niewymagające 
nowego opisu

• Jeżeli w czasie ukazywania się czasopisma 
tytuł uznany za właściwy ulega w dalszych 
zeszytach niewielkim zmianom, zmiany te lub 
tylko informacje o nich podaje się w strefie 
uwag.

• W przypadku istotnych zmian tytułu 
właściwego (i niektórych innych elementów) 
należy sporządzić nowy opis bibliograficzny, 
podając poprzedni tytuł w strefie uwag.



Podstawa opisu czasopisma

• Podstawą opisu czasopisma powinien być 
pierwszy zeszyt wliczony w ciąg numeracji.

• W przypadku istotnej zmiany tytułu lub 
istotnej zmiany nazwy instytucji sprawczej, 
przy tytule będącym nazwą rodzajową, 
podstawą opisu powinien być pierwszy zeszyt, 
w którym nastąpiła ta zmiana.

• Podstawę opisu ciągu zeszytów powinien 
stanowić pierwszy zeszyt opisywanego ciągu. 



Opis czasopisma w formacie Marc 
046 k 2017 

245 0 0 a Edukacja Wczesnoszkolna : b zeszyty kieleckie / c [redaktor naczelny Zuzanna 
Zbróg]. 

260 _ _aKielce : b Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, c 2017/2018-. 

300_ _c 21 cm. 

310_ _a Kwartalnik 

336_ _a Tekst b txt 2 rdacontent

337_ _a Bez urządzenia pośredniczącego b n 2 rdamedia

338_ _a Wolumin b nc 2 rdacarrier

380_ _a Czasopisma 

3881 _a 2001-

650_ 7a Nauczanie początkowe 2 DBN 

655_ 7a Czasopismo pedagogiczne 2 DBN 

655_ 7a Czasopismo polskie 2 DBN 

658_ _a Edukacja i pedagogika 

7001 _a Zbróg, Zuzanna e Redakcja 

7102 _a Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 4 pbl


