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Indeks terminów
Własności w przestrzeni nazw 
/terms/

abstract, accessRights, accrualMethod, accrualPeriodicity, 
accrualPolicy, alternative, audience, available, 
bibliographicCitation, conformsTo, contributor, coverage, 
created, creator, date, dateAccepted, dateCopyrighted, 
dateSubmitted, description, educationLevel, extent, 
format, hasFormat, hasPart, hasVersion, identifier, 
instructionalMethod, isFormatOf, isPartOf, 
isReferencedBy, isReplacedBy, isRequiredBy, issued, 
isVersionOf, language, license, mediator, medium, 
modified, provenance, publisher, references, relation, 
replaces, requires, rights, rightsHolder, source, spatial, 
subject, tableOfContents, temporal, title, type, valid

Własności w dawnej 
przestrzeni 
nazw /elements/1.1/

contributor, coverage, creator, date, description, format, 
identifier, language, publisher, relation, rights, source, 
subject, title, type

Słownikowe schematy 
kodowania danych

DCMIType, DDC, IMT, LCC, LCSH, MESH, NLM, 
TGN, UDC

Syntaktyczne schematy 
kodowania danych

Box, ISO3166, ISO639-2, ISO639-3, Period, Point, 
RFC1766, RFC3066, RFC4646, URI, W3CDTF

Klasy Agent, AgentClass, BibliographicResource, FileFormat, 
Frequency, Jurisdiction, LicenseDocument, 
LinguisticSystem, Location, 
LocationPeriodOrJurisdiction, MediaType, 
MediaTypeOrExtent, MethodOfAccrual, 
MethodOfInstruction, PeriodOfTime, PhysicalMedium, 
PhysicalResource, Policy, ProvenanceStatement, 
RightsStatement, SizeOrDuration, Standard
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Rozdział 1: Wstęp i definicje
Niniejszy  dokument  definiuje  aktualną  wersję  specyfikacji  wszystkich  elementów 
metadanych  utrzymywanych  przez  DCMI (Dublin  Core  Metadata  Initiative).  Wśród nich 
znajduje się zestaw piętnastu elementów metadanych Dublin Core (Dublin Core Metadata 
Element Set), który został wydany także w formie IETF RFC 5013 [RFC5013], ANSI/NISO 
Z39.85-2007 [NISOZ3985] oraz ISO 15836-21003 [ISO15836]. Definicje użyte przez DCMI 
dostępne są również w wersji RDF [RDFSCHEMAS]. 

Każdy termin opisany jest następującym podstawowym zestawem atrybutów: 

Nazwa: Jednoznaczne oznaczenie terminu, niepowtarzalne wśród 
terminów DCMI występujących w przestrzeni nazw.

Etykieta: Zrozumiała dla człowieka etykieta terminu.

URI: Uniform Resource Identifier stosowany dla jednoznacznej 
identyfikacji terminu.

Definicja: Objaśnienie terminu, jego znaczenie i cechy.

Rodzaj terminu: Rodzaj terminu zgodnie z definicją określoną w 
abstrakcyjnym modelu DCMI (DCMI Abstract Model) 
[DCAM].

Dodatkowe informacje zostały – tam gdzie to konieczne – opisane za  pomocą następujących 
atrybutów:

Komentarz: Dodatkowe informacje o terminie lub jego użyciu.

Zob.: Skierowanie do dokumentów źródłowych powiązanych z 
terminem.

Odniesienie: Źródło wskazane w Komentarzu lub Definicji.

Uszczegóławia: Własność, względem której opisywany termin jest 
“podwłasnością”.

Szerszy niż: Klasa, względem której opisywany termin jest “nadklasą”.

Węższy niż: Klasa, względem której opisywany termin jest 
“podklasą”.

Należy do dziedziny: Klasa, której instancją jest źródło opisywane danym 
terminem.

Należy do zakresu: Klasa, względem której przypadek stanowi wartość 
opisana danym terminem.

Składnik: Wykaz źródeł (słownikowy schemat kodowania danych), 
którego elementem jest opisywany termin.

Przypadek: Klasa, której przypadkiem jest opisywany termin.
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Wersja: Szczegóły dotyczące historii powstania terminu.

Cała dokumentacja utrzymywana jest przez Komisję DCMI ds. użytkowania (DCMI Usage 
Board)  zgodnie  z  wytycznymi  o  przestrzeni  nazwowej  DCMI (DCMI Namespace  Policy 
[NAMESPACE]).  Według  nich  terminy  DCMI  identyfikowane  są  za  pomocą  Uniform 
Resource  Identifiers  (URI).  Ograniczone  są  możliwości  zmian  redakcyjnych  w etykietach 
nazw terminów DCMI, ich definicjach oraz we wskazówkach ich użytkowania,  zgodnie z 
zasadą  mówiącą,  że  dane  URI  powinno  być  przypisane  do  jednego  źródła.  Według  tych 
zasad, każda zmiana znaczenia, która „miałaby istotny wpływ na automatyczne przetwarzanie 
terminu  DCMI  lub  jego  funkcję  znaczeniową”  powoduje  stworzenie  nowego,  osobnego 
terminu z odrębnym URI. Więcej informacji na temat wcześniejszych ustaleń w tym zakresie 
oraz  odpowiednich  decyzji  Komisji  ds.  użytkowania  znajduje  się  w  dokumencie  DCMI 
Metadata Terms: A complete historical record [HISTORY].

Bieżąca wersja “Terminów metadanych DCMI” zawiera zmiany redakcyjne zatwierdzone od 
grudnia 2006 roku, a zwłaszcza:

• poprawione definicje, etykiety nazwowe oraz komentarze o zastosowaniu terminu

• rozróżnienie  schematów  kodowania  danych  na  syntaktyczne  schematy  kodowania 
danych  (Syntax  Encoding  Schemes)  i  słownikowe  schematy  kodowania  danych 
(Vocabulary Encoding Schemes) oraz ich poprawione definicje

• zaktualizowane odnośniki do norm utrzymywanych przez  Internet Engineering Task 
Force oraz International Organization for Standardization (ISO)

• dwa nowe terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI (DCMI Abstract Model 
[DCAM])

• wyjaśnienie  w abstrakcyjnym modelu DCMI (DCMI Abstract  Model [DCAM]), że 
słownikowy schemat kodowania danych to „ściśle określony zestaw danych” (jak np. 
Słownik typów DCMI - DCMI Type Vocabulary, zestaw klas) oraz

• specyfikację formalnych zakresów i dziedzin (a w niektórych przypadkach związki 
„pod-własności”) własności DCMI, co omówione zostało poniżej.

 Powyższe zmiany szerzej omówiono w dokumentach  Revisions to DCMI Metadata Terms 
[REVISIONS] oraz Domains and Ranges for DCMI Properties [DOMAINS]. 
Formalne  dziedziny  i  zakresy  określają,  jakiego  rodzaju  opisane  zasoby  i  ich  wartości 
związane  są  z  określoną  własnością.  Wyrażają  znaczenia  domniemane  w  definicjach 
sformułowanych w języku naturalnym, ale w jednoznacznej formie, która jest użyteczna przy 
automatycznym  przetwarzaniu  ciągów  logicznych.  Po  natrafieniu  na  daną  własność 
oprogramowanie wnioskujące może wykorzystać dziedziny i zakresy przyporządkowane jej 
przez DCMI do formułowania konkluzji dotyczących określanych przez nią zasobów.

Dla zachowania zgodności pomiędzy istniejącymi implementacjami „prostego Dublin Core” 
w  RDF  nie  precyzowano  dziedzin  i  zakresów  dla  piętnastu  własności  dc:  namespace 
(http://purl.org/dc/elements/1.1/).  Tych  piętnaście  elementów  zostało  utworzonych  w 
dcterms: namespace (http://purl.org/dc/terms/) jako nowe własności o nazwach identycznych, 
jak te wymienione w DCMES w wersji 1.1 (Dublin Core Metadata Element Set). Zostały one 
zdefiniowane  jako  „podwłasności”  odpowiednich  własności  DCMES  wersji  1.1  z 
odpowiednio  przypisanymi  dziedzinami  i  zakresami,  o  czym  mowa  w  dalszej  części 
niniejszego dokumentu.

Osoby  zajmujące  się  implementacją  Dublin  Core  mogą  swobodnie  wybierać  pomiędzy 
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stosowaniem  piętnastu  elementów  we  wcześniejszej  wersji  dc: (np. 
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator)  a  dcterms: (np.  http://purl.org/dc/terms/creator), 
stosownie do wymagań aplikacji. W schematach RDF dla przestrzeni nazw DCMI opisano 
relację “podwłasności” zachodzącą pomiędzy elementami  dcterms: creator a  dc:creator, co 
można wykorzystać w semantycznych aplikacjach w sieci Web. Z czasem jednak będzie się 
zachęcać  do  korzystania  z  bardziej  jednoznacznych  własności  dcterms,  jako  że  pełniej 
nadążają za wyłaniającymi  się podstawami dobrych praktyk  w dziedzinie  automatycznego 
przetwarzania metadanych.

Niniejszy  dokument  odzwierciedla  terminologię  występującą  w  poprawionej  wersji 
abstrakcyjnego modelu DCMI (DCMI Abstract Model), przyjętego w Zaleceniu DCMI z 2007 
(DCMI  Recommendation in  2007  [DCAM]).  Obie  terminologie  zestawiono  w  poniższej 
tabeli. 

Zasady gramatyczne 
DCMI
DCMI Grammatical  
Principles [DCGRAM]

Abstrakcyjny model DCMI 
DCMI Abstract Model [DCAM]

termin słownikowy 

vocabulary term
zasób

resource 

element

element
dana własność/element

property or element 

uszczegółowienie elementu

element refinement
dana własność z relacją “podwłasności”

property with sub-property of relation

schemat kodowania

encoding scheme
syntaktyczny  schemat  kodowania/słownikowy  schemat 
kodowania

syntax encoding scheme or vocabulary encoding scheme 

syntaktyczny schemat 
kodowania

syntax encoding scheme

syntaktyczny schemat kodowania

syntax encoding scheme 

kwalifikator

qualifier
dana własność z relacją “podwłasności”/syntaktyczny schemat 
kodowania/słownikowy schemat kodowania

property with sub-property of relation, syntax encoding 
scheme, or vocabulary encoding scheme 

słownikowy schemat 
kodowania

vocabulary encoding 
scheme

słownikowy schemat kodowania

vocabulary encoding scheme 
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DCMI, w ramach swojej witryny,  utrzymuje podstronę WWW z odnośnikami do znanych 
przekładów  terminologii  Dublin  Core  oraz  powiązanej  z  tym  dokumentacji  DCMI 
[TRANSLATIONS] 

Odnośniki:
[DCAM] http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/ 
[DCMES-CHANGES] http://dublincore.org/usage/decisions/2006/2006-03.dcmes-
changes.shtml 
[DCGRAM] http://dublincore.org/usage/documents/principles/ 
[DOMAINS] http://dublincore.org/documents/2008/01/14/domain-range/ 
[HISTORY] http://dublincore.org/usage/terms/history/ 
[ISO15836] http://www.iso.org/iso/search.htm?
qt=15836&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on 
[NAMESPACE] http://dublincore.org/documents/dcmi-namespace/ 
[NISOZ3985] http://www.niso.org/standards/z39-85-2007/ 
[RDFSCHEMAS] http://dublincore.org/schemas/rdfs/ 
[REVISIONS] http://dublincore.org/usage/decisions/2008/dcterms-changes/ 
[RFC5013] http://www.ietf.org/rfc/rfc5013.txt 
[TRANSLATIONS] http://dublincore.org/resources/translations/ 
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Rozdział 2: Własności w przestrzeni nazw /terms/ 

Nazwa terminu: abstract

URI: http://purl.org/dc/terms/abstract 

Etykieta: Abstrakt

Definicja: Streszczenie zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/description 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/description 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#abstract-003 

Nazwa terminu: accessRights

URI: http://purl.org/dc/terms/accessRights 

Etykieta: Prawa dostępu

Definicja: Informacje o tym, kto ma dostęp do zasobu lub wskazanie statusu 
bezpieczeństwa.

Komentarz: Prawa dostępu mogą zawierać informacje o dostępie lub jego 
ograniczeniach ze względu na ochronę prywatności, bezpieczeństwo lub 
inne reguły. 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/rights 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/RightsStatement 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002 

Nazwa terminu: accrualMethod
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URI: http://purl.org/dc/terms/accrualMethod 

Etykieta: Metoda uzupełnienia zbioru

Definicja: Metoda, według której jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Należy do 
dziedziny: 

http://purl.org/dc/terms/Collection 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualMethod-002 

Nazwa terminu: accrualPeriodicity

URI: http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity 

Etykieta: Częstotliwość uzupełniania zbioru 

Definicja: Częstotliwość, z jaką jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Należy do 
dziedziny: 

http://purl.org/dc/terms/Collection 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Frequency 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002 

Nazwa terminu: accrualPolicy

URI: http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy 

Etykieta: Reguły uzupełniania zbioru

Definicja: Reguły rządzące dodawaniem jednostek do zbioru.

Rodzaj Property 
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http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy
http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPeriodicity-002
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terminu: 

Należy do 
dziedziny: 

http://purl.org/dc/terms/Collection 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Policy 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#accrualPolicy-002 

Nazwa terminu: alternative

URI: http://purl.org/dc/terms/alternative 

Etykieta: Wariant tytułu

Definicja: Inna nazwa zasobu.

Komentarz: Rozróżnienie między tytułami i ich wariantami zależy od indywidualnie 
przyjętych zasad.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/title 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/title 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#alternative-003 

Uwaga: Termin ten jest obecnie używany głównie dla wartości literałowych; zdarza 
się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterałowych. Od grudnia 
2007 Komisja DCMI ds. użytkowania (DCMI Usage Board) pozostawia 
ten zakres tymczasowo niezdefiniowanym.

Nazwa terminu: audience

URI: http://purl.org/dc/terms/audience 

Etykieta: Odbiorcy

Definicja: Kategoria jednostek, do których zasób jest kierowany, lub dla których jest 
on użyteczny.

Rodzaj 
terminu: 

Property 
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Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/AgentClass 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#audience-003 

Nazwa terminu: available

URI: http://purl.org/dc/terms/available 

Etykieta: Data udostępnienia

Definicja: Data (często zakres dat), kiedy zasób jest lub będzie dostępny.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#available-003 

Nazwa terminu: bibliographicCitation

URI: http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation 

Etykieta: Cytata bibliograficzna

Definicja: Opis bibliograficzny zasobu.

Komentarz: Należy podawać możliwie najpełniejszy opis zasobu, aby uniknąć 
ewentualnych wieloznaczności.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/identifier 

Należy do 
dziedziny: 

http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource 

http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource
http://purl.org/dc/terms/identifier
http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
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Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#bibliographicCitation-002 

Nazwa terminu: conformsTo

URI: http://purl.org/dc/terms/conformsTo 

Etykieta: Zgodny z

Definicja: Uznany standard, z którym zgodne jest opisywane źródło.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Standard 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#conformsTo-003 

Nazwa terminu: contributor

URI: http://purl.org/dc/terms/contributor 

Etykieta: Współtwórca

Definicja: Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.

Komentarz: Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj 
nazwa Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Agent 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributorT-001 
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Nazwa terminu: coverage

URI: http://purl.org/dc/terms/coverage 

Etykieta: Zasięg

Definicja: Umiejscowienie treści zasobu w czasie i przestrzeni, zakres jego 
zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.

Komentarz: Umiejscowienie treści zasobu w danej przestrzeni lub zasięg jego 
zastosowania określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne 
geograficzne. Umiejscowienie treści zasobu w czasie określa się podając 
nazwę okresu, datę lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się 
nazwę jednostki administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się 
zasób. Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurus 
Nazw Geograficznych (Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Lepiej 
jest podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za 
pomocą wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne 
i daty. 

Odniesienie: [TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverageT-001 

Nazwa terminu: created

URI: http://purl.org/dc/terms/created 

Etykieta: Data utworzenia

Definicja: Data utworzenia zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

http://purl.org/dc/terms/date
http://purl.org/dc/elements/1.1/date
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Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#created-003 

Nazwa terminu: creator

URI: http://purl.org/dc/terms/creator 

Etykieta: Twórca

Definicja: Jednostka w głównej mierze odpowiedzialna za powstanie zasobu. 

Komentarz: Twórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa 
Twórcy powinna wskazywać jednostkę.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/creator 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/contributor 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Agent 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#creatorT-001 

Nazwa terminu: date

URI: http://purl.org/dc/terms/date 

Etykieta: Data

Definicja: Pojedyncza data lub okres związany ze zdarzeniem, mającym miejsce w 
cyklu istnienia zasobu.

Komentarz: Daty możemy używać do wyrażenia wszelkiego typu danych o czasie. 
Najlepiej zastosować któryś ze schematów kodowania, np. W3CDTF profil 
ISO 8601 [W3CDTF].

Odniesienie: [W3CDTF] http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime

Rodzaj 
terminu: 

Property 
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Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateT-001 

Nazwa terminu: dateAccepted

URI: http://purl.org/dc/terms/dateAccepted 

Etykieta: Data przyjęcia

Definicja: Data zatwierdzenia zasobu.

Komentarz: Przykładem zasobów mających Datę przyjęcia są rozprawy naukowe 
(zaaprobowane przez dany wydział szkoły wyższej) lub artykuły (przyjęte 
przez dane czasopismo).

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002 

Nazwa terminu: dateCopyrighted

URI: http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted 

Etykieta: Data copyright

Definicja: Data copyright

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

http://purl.org/dc/terms/date
http://purl.org/dc/elements/1.1/date
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted
http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateAccepted-002
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://purl.org/dc/terms/date
http://purl.org/dc/elements/1.1/date
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http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
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Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateCopyrighted-002 

Nazwa terminu: dateSubmitted

URI: http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted 

Etykieta: Data złożenia

Definicja: Data przedłożenia zasobu.

Komentarz: Przykładem zasobów mających Datę złożenia są rozprawy naukowe 
(złożone na danym wydziale szkoły wyższej) lub artykuły (złożone do 
wydawnictwa).

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#dateSubmitted-002 

Nazwa terminu: description

URI: http://purl.org/dc/terms/description 

Etykieta: Opis

Definicja: Opis zasobu.

Komentarz: Opis może zawierać m.in.: streszczenie, spis treści, graficzne 
przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.  

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/description 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#descriptionT-001 
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Nazwa terminu: educationLevel

URI: http://purl.org/dc/terms/educationLevel 

Etykieta: Poziom edukacyjny odbiorcy

Definicja: Kategoria osób, do których adresowany jest opisywany zasób, rozumiana w 
kontekście osiągniętego poziomu edukacji.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/audience 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/AgentClass 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#educationLevel-002 

Nazwa terminu: extent

URI: http://purl.org/dc/terms/extent 

Etykieta: Rozmiary

Definicja: Wielkość lub czas trwania zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/format 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/format 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003 

Nazwa terminu: format

URI: http://purl.org/dc/terms/format 

http://purl.org/dc/terms/format
http://dublincore.org/usage/terms/history/#extent-003
http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration
http://purl.org/dc/terms/format
http://purl.org/dc/elements/1.1/format
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Definicja: Format pliku, nośnik lub wymiary zasobu.

Komentarz: Wymiarami są np. wielkość zasobu i czas jego trwania. Najlepiej używać 
do tego  słownictwa kontrolowanego, jak np. wykazu Internet Media Types 
[MIME].

Odniesienie: [MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/format 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#formatT-001 

Nazwa terminu: hasFormat

URI: http://purl.org/dc/terms/hasFormat 

Etykieta: Ma format

Definicja: Zasób o tej samej zawartości co zasób źródłowy, lecz w odmiennym 
formacie.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasFormat-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: hasPart

URI: http://purl.org/dc/terms/hasPart 

Etykieta: Ma część
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Etykieta: Ma część

Definicja: Zasób, który stanowi fizyczną lub logiczną część opisywanego zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasPart-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: hasVersion

URI: http://purl.org/dc/terms/hasVersion 

Etykieta: Ma wersję

Definicja: Zasób będący inną wersją, wydaniem lub adaptacją opisywanego zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#hasVersion-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: identifier

URI: http://purl.org/dc/terms/identifier 

Etykieta: Identyfikator

http://purl.org/dc/terms/identifier
http://dublincore.org/documents/abstract-model/
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Komentarz: Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów 
znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN).

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#identifierT-001 

Nazwa terminu: instructionalMethod

URI: http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod 

Etykieta: Metoda szkolenia

Definicja: Proces pogłębiania wiedzy, kształtowania zachowań i rozwijania 
umiejętności, wspierany opisywanym zasobem. 

Komentarz: Metoda szkolenia zawiera najczęściej sposoby prezentacji materiałów 
szkoleniowych lub prowadzenia szkoleń, schematy interakcji zachodzących 
pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz samymi uczniami, a także 
sposoby sprawdzania indywidualnego i grupowego poziomu wiedzy. 
Metody szkolenia zawierają wszelkiego typu procesy nauczania i uczenia 
się, począwszy od opracowania programu, poprzez jego wdrożenie, a 
skończywszy na ocenie i wynikach.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#instructionalMethod-002 

Nazwa terminu: isFormatOf

URI: http://purl.org/dc/terms/isFormatOf 

Etykieta: Jest w formacie

Definicja: Zasób identyczny pod względem zawartości z opisywanym zasobem, lecz 
w odmiennym formacie. 
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w odmiennym formacie. 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isFormatOf-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: isPartOf

URI: http://purl.org/dc/terms/isPartOf 

Etykieta: Jest częścią 

Definicja: Zasób, którego część fizyczną lub logiczną stanowi opisywany zasób.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isPartOf-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: isReferencedBy

URI: http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy 

Etykieta: Ma odniesienie w 

Definicja: Zasób, w którym znajduje się odniesienie, cytat lub skierowanie do 
opisywanego zasobu.
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terminu: 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReferencedBy-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: isReplacedBy

URI: http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy 

Etykieta: Zastąpiony przez 

Definicja: Zasób, który zastąpił opisywany zasób.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isReplacedBy-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: isRequiredBy

URI: http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy 

Etykieta: Jest wymagany przez

Definicja: Zasób, który wymaga opisywanego zasobu do prawidłowego działania, 
przekazywania lub pozostawania spójnym.

Rodzaj 
terminu: 

Property 
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terminu: 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isRequiredBy-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: issued

URI: http://purl.org/dc/terms/issued 

Etykieta: Data wydania

Definicja: Data oficjalnego wydania (np. publikacji) zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#issued-003 

Nazwa terminu: isVersionOf

URI: http://purl.org/dc/terms/isVersionOf 

Etykieta: Jest wersją

Definicja: Zasób, którego wersją, wydaniem lub adaptacją jest opisywany zasób.

Komentarz: Odmienność wersji oznacza raczej różnice w zawartości (treści), niż w 
formie.

Rodzaj 
terminu: 

Property 
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Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#isWersjaOf-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: language

URI: http://purl.org/dc/terms/language 

Etykieta: Język

Definicja: Język zasobu.

Komentarz: Najlepiej korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. RFC 4646 
[RFC4646].

Odniesienie: [RFC4646] http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/language 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#languageT-001 

Nazwa terminu: license

URI: http://purl.org/dc/terms/license 

Etykieta: Licencja

Definicja: Dokument prawny oficjalnie pozwalający na dysponowanie danym 
zasobem.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights 
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Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/rights 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#license-002 

Nazwa terminu: mediator

URI: http://purl.org/dc/terms/mediator 

Etykieta: Pośrednik

Definicja: Jednostka pośrednicząca w dostępie do zasobu, a także taka do której zasób 
jest kierowany lub dla której jest on użyteczny.

Komentarz: W nauczaniu takim pośrednikiem może być rodzic, nauczyciel, trener lub 
opiekun. 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/audience 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/AgentClass 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#mediator-003 

Nazwa terminu: medium

URI: http://purl.org/dc/terms/medium 

Etykieta: Nośnik

Definicja: Materiał lub fizyczny nośnik zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/format 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/format 
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Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#medium-003 

Nazwa terminu: modified

URI: http://purl.org/dc/terms/modified 

Etykieta: Data modyfikacji

Definicja: Data zmiany zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#modified-003 

Nazwa terminu: provenance

URI: http://purl.org/dc/terms/provenance 

Etykieta: Pochodzenie

Definicja: Opis wszelkich zmian we własności i nadzorze nad zasobem od czasu jego 
powstania, które mają istotne znaczenie dla jego autentyczności, 
integralności i interpretacji.

Komentarz: Opis może zawierać wszelkie zmiany w zasobie, których dokonywały 
następujące po sobie osoby sprawujące nadzór.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002 
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Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#provenance-002 

Nazwa terminu: publisher

URI: http://purl.org/dc/terms/publisher 

Etykieta: Wydawca

Definicja: Jednostka odpowiedzialna za udostępnienie zasobu. 

Komentarz: Wydawcą może być na przykład osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj 
jednostkę tę powinna określać nazwa Wydawcy.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Agent 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisherT-001 

Nazwa terminu: references

URI: http://purl.org/dc/terms/references 

Etykieta: Odniesienia

Definicja: Zasób, do którego znajduje się odniesienie, lub który jest cytowany czy w 
inny sposób wskazywany w opisywanym zasobie. 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#references-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.
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URI: http://purl.org/dc/terms/relation 

Etykieta: Powiązanie

Definicja: Powiązany zasób.

Komentarz: Zasób najlepiej jest identyfikować za pomocą sformalizowanych ciągów 
znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN). 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#relationT-001 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: replaces

URI: http://purl.org/dc/terms/replaces 

Etykieta: Zastępuje

Definicja: Zasób, który został zastąpiony, wyparty lub zmieniony przez opisywany 
zasób. 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#replaces-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: requires
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URI: http://purl.org/dc/terms/requires 

Etykieta: Wymaga

Definicja: Zasób, który jest potrzebny opisywanemu zasobowi do prawidłowego jego 
działania, dostarczenia lub zachowania spójności.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#requires-003 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: rights

URI: http://purl.org/dc/terms/rights 

Etykieta: Prawa

Definicja: Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu. 

Komentarz: Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw 
własności związanych z zasobem, w tym praw własności intelektualnej.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/RightsStatement 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsT-001 

Nazwa terminu: rightsHolder
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Etykieta: Właściciel praw

Definicja: Osoba lub instytucja mająca prawa do zasobu lub nimi zarządzająca.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Agent 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#rightsHolder-002 

Nazwa terminu: source

URI: http://purl.org/dc/terms/source 

Etykieta: Źródło

Definicja: Zasób, z którego pochodzi opisywany zasób. 

Komentarz: Opisywany zasób może pochodzić w całości lub części z innego 
powiązanego źródła, który  najlepiej jest identyfikować za pomocą 
sformalizowanych ciągów znaków, zgodnie z danym systemem 
identyfikacji (np. ISBN).

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/source 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/relation 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#sourceT-001 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: spatial

URI: http://purl.org/dc/terms/spatial 

Etykieta: Zasięg przestrzenny

Definicja: Charakterystyka zasięgu przestrzennego zasobu.
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Definicja: Charakterystyka zasięgu przestrzennego zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/coverage 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/Location 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#spatial-003 

Nazwa terminu: subject

URI: http://purl.org/dc/terms/subject 

Etykieta: Temat

Definicja: Tematyka opisywanego zasobu.

Komentarz: Tematy podawane są zazwyczaj w formie słów kluczowych, wyrażeń 
kluczowych lub oznaczeń klasyfikacyjnych. Najlepiej czerpać je ze 
słowników kontrolowanych. Tematy opisujące zasięg przestrzenny lub 
czasowy podajemy w elemencie Zasięg. 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/subject 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#subjectT-001 

Uwaga: Zgodnie z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(http://dublincore.org/documents/abstract-model/) terminu tego używamy 
do podawania wartości nieliterałowych. Od grudnia 2007 r. Komisja DCMI 
ds. użytkowania pracuje nad sformalizowaniem tego zapisu.

Nazwa terminu: tableOfContents

URI: http://purl.org/dc/terms/tableOfContents 

Etykieta: Spis treści

Definicja: Spis jednostek wchodzących w skład zasobu. 
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terminu: 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/description 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/description 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003 

Nazwa terminu: temporal

URI: http://purl.org/dc/terms/temporal 

Etykieta: Zasięg czasowy

Definicja: Charakterystyka zasięgu czasowego zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/coverage 

Należy do 
zakresu: 

http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003 

Nazwa terminu: title

URI: http://purl.org/dc/terms/title 

Etykieta: Tytuł

Definicja: Nazwa zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/title 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001 

Uwaga: Termin ten jest obecnie używany głównie dla wartości literowych; zdarza 
się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterowych. Od grudnia 

31

http://dublincore.org/usage/terms/history/#titleT-001
http://purl.org/dc/elements/1.1/title
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/terms/title
http://dublincore.org/usage/terms/history/#temporal-003
http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
http://purl.org/dc/terms/coverage
http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/terms/temporal
http://dublincore.org/usage/terms/history/#tableOfContents-003
http://purl.org/dc/terms/description
http://purl.org/dc/elements/1.1/description
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property


się jednak, że jest użyty również dla wartości nieliterowych. Od grudnia 
2007 Komisja DCMI ds. użytkowania (DCMI Usage Board) pozostawia 
ten zakres tymczasowo niezdefiniowanym.

Nazwa terminu: type

URI: http://purl.org/dc/terms/type 

Etykieta: Rodzaj

Definicja: Typ lub rodzaj zasobu.

Komentarz: Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. Słownik 
typów DCMI (DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]). Format pliku, 
obiekt fizyczny czy wymiary zasobu podajemy w elemencie Format. 

Odniesienie: [DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/type 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001 

Nazwa terminu: valid

URI: http://purl.org/dc/terms/valid 

Etykieta: Data ważności

Definicja: Data (często zakres dat) aktualności zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/elements/1.1/date 

Uszczegóławia: http://purl.org/dc/terms/date 

Należy do 
zakresu: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
http://purl.org/dc/terms/date
http://purl.org/dc/elements/1.1/date
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/terms/valid
http://dublincore.org/usage/terms/history/#typeT-001
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
http://purl.org/dc/elements/1.1/type
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/terms/type
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Rozdział 3: Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/

Nazwa terminu: contributor

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor 

Etykieta: Współtwórca

Definicja: Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.

Komentarz: Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa 
Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu. 

Nazwa terminu: coverage

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage 

Etykieta: Zasięg

Definicja: Umiejscowienie treści zasobu w czasie i przestrzeni, przestrzeń jego 
zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.

Komentarz: Umiejscowienie treści zasobu w przestrzeni lub zakres jego zastosowania 
określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne geograficzne. 
Umiejscowienie treści zasobu w czasie określa się podając nazwę okresu, datę 
lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się nazwę jednostki 
administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się zasób. Najlepiej 
jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurus Nazw 
Geograficznych (Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Lepiej jest 
podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za pomocą 
wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne i daty.  

Odniesienie: [TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006 
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http://dublincore.org/usage/terms/history/#valid-003


Rozdział 3: Własności w dawnej przestrzeni nazw /elements/1.1/

Nazwa terminu: contributor

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor 

Etykieta: Współtwórca

Definicja: Jednostka mająca udział w powstaniu zasobu.

Komentarz: Współtwórcą może być np. osoba, organizacja lub usługa. Zazwyczaj nazwa 
Współtwórcy powinna wskazywać jednostkę.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu. 

Nazwa terminu: coverage

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage 

Etykieta: Zasięg

Definicja: Umiejscowienie treści zasobu w czasie i przestrzeni, przestrzeń jego 
zastosowania lub jurysdykcja, której podlega.

Komentarz: Umiejscowienie treści zasobu w przestrzeni lub zakres jego zastosowania 
określa się podając nazwę miejsca lub współrzędne geograficzne. 
Umiejscowienie treści zasobu w czasie określa się podając nazwę okresu, datę 
lub zakres dat. Na oznaczenie jurysdykcji podaje się nazwę jednostki 
administracyjnej lub nazwę miejsca, do którego odnosi się zasób. Najlepiej 
jest korzystać ze słowników kontrolowanych jak Tezaurus Nazw 
Geograficznych (Thesaurus of Geographic Names [TGN]). Lepiej jest 
podawać słownie nazwy miejsc lub okresów, niż identyfikować je za pomocą 
wartości numerycznych, jakimi są m.in. współrzędne geograficzne i daty.  

Odniesienie: [TGN] http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006 

http://dublincore.org/usage/terms/history/#coverage-006
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage
http://dublincore.org/usage/terms/history/#contributor-006
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor
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Nazwa terminu: description

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/description 

Etykieta: Opis

Definicja: Opis zasobu.

Komentarz: Opis może - ale nie musi - zawierać: abstrakt, spis treści, graficzne 
przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.  

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: format

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/format 

Etykieta: Format

Definicja: Format pliku, fizycznego obiektu lub wymiary zasobu.

Komentarz: Wymiary zawierają przykładowo wielkość i czas trwania. Najlepiej użyć 
słownika kontrolowanego jak np. Internet Media Types [MIME].

Odniesienie: [MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: identifier

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier 
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Nazwa terminu: description

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/description 

Etykieta: Opis

Definicja: Opis zasobu.

Komentarz: Opis może - ale nie musi - zawierać: abstrakt, spis treści, graficzne 
przedstawienie treści lub opis zasobu w formie swobodnego tekstu.  

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: format

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/format 

Etykieta: Format

Definicja: Format pliku, fizycznego obiektu lub wymiary zasobu.

Komentarz: Wymiary zawierają przykładowo wielkość i czas trwania. Najlepiej użyć 
słownika kontrolowanego jak np. Internet Media Types [MIME].

Odniesienie: [MIME] http://www.iana.org/assignments/media-types/

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: identifier

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier 

Etykieta: Identyfikator

http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier
http://dublincore.org/usage/terms/history/#format-007
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/elements/1.1/format
http://dublincore.org/usage/terms/history/#description-006
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
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Komentarz: Wydawcą  może  być  osoba,  organizacja  lub  usługa.  Zazwyczaj  nazwa 
Wydawcy powinna określać jednostkę.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: relation

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Etykieta: Powiązanie

Definicja: Powiązany zasób.

Komentarz: Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów 
znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN). 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: rights

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights 

Etykieta: Prawa

Definicja: Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu. 

Komentarz: Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw 
własności związanych z zasobem, w tym praw intelektualnych.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#rights-006 
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Komentarz: Wydawcą  może  być  osoba,  organizacja  lub  usługa.  Zazwyczaj  nazwa 
Wydawcy powinna określać jednostkę.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#publisher-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: relation

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/relation 

Etykieta: Powiązanie

Definicja: Powiązany zasób.

Komentarz: Najlepiej jest identyfikować zasób za pomocą sformalizowanych ciągów 
znaków, zgodnie z danym systemem identyfikacji (np. ISBN). 

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: rights

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/rights 

Etykieta: Prawa

Definicja: Informacje o prawach zawartych w zasobie lub o prawach do zasobu. 

Komentarz: Zazwyczaj informacje o prawach zawierają klauzule dotyczące praw 
własności związanych z zasobem, w tym praw intelektualnych.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property
http://purl.org/dc/elements/1.1/rights
http://dublincore.org/usage/terms/history/#relation-006
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Nazwa terminu: title

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/title 

Etykieta: Tytuł

Definicja: Nazwa zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: type

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/type 

Etykieta: Rodzaj

Definicja: Istota lub gatunek zasobu.

Komentarz: Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. DCMI Type 
Vocabulary [DCMITYPE]. Format pliku, obiekt fizyczny czy wymiary zasobu 
podajemy w elemencie Format.

Odniesienie: [DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.
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niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: title

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/title 

Etykieta: Tytuł

Definicja: Nazwa zasobu.

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#title-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.

Nazwa terminu: type

URI: http://purl.org/dc/elements/1.1/type 

Etykieta: Rodzaj

Definicja: Istota lub gatunek zasobu.

Komentarz: Najlepiej jest korzystać ze słowników kontrolowanych, jak np. DCMI Type 
Vocabulary [DCMITYPE]. Format pliku, obiekt fizyczny czy wymiary zasobu 
podajemy w elemencie Format.

Odniesienie: [DCMITYPE] http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/

Rodzaj 
terminu: 

Property 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#type-006 

Uwaga: Druga własność o tej samej nazwie występuje w przestrzeni nazwowej 
dcterms (http://purl.org/dc/terms/). Wyjaśnienie znajduje się we wstępie do 
niniejszego dokumentu.
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Rozdział 4: Słownikowe schematy kodowania danych

Nazwa terminu: DCMIType

URI: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Etykieta: Słownik typów DCMI (DCMI Type Vocabulary)

Definicja: Wykaz kategorii służący do klasyfikowania zasobów.

Zob.: http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/ 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#DCMIType-003 

Nazwa terminu: DDC

URI: http://purl.org/dc/terms/DDC 

Etykieta: DDC

Definicja: Zestaw pojęć Klasyfikacji Dziesiętnej Dewey’a.

Zob.: http://www.oclc.org/dewey/ 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#DDC-003 

Nazwa terminu: IMT

URI: http://purl.org/dc/terms/IMT 

Etykieta: IMT

Definicja: Rodzaje mediów zdefiniowane przez IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority).

Zob.: http://www.iana.org/assignments/media-types/ 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 
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Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#IMT-004 

Nazwa terminu: LCC

URI: http://purl.org/dc/terms/LCC 

Etykieta: LCC

Definicja: Zestaw pojęć Klasyfikacji Biblioteki Kongresu.

Zob.: http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/lcco/lcco.html 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCC-003 

Nazwa terminu: LCSH

URI: http://purl.org/dc/terms/LCSH 

Etykieta: LCSH

Definicja: Zestaw haseł przedmiotowych Biblioteki Kongresu (Library of Congress  
Subject Headings).

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LCSH-003 

Nazwa terminu: MESH

URI: http://purl.org/dc/terms/MESH 

Etykieta: MeSH

Definicja: Zestaw haseł przedmiotowych z zakresu medycyny (Medical Subject  
Headings).

Zob.: http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MESH-003 
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Nazwa terminu: NLM

URI: http://purl.org/dc/terms/NLM 

Etykieta: NLM

Definicja: Zestaw symboli i pojęć klasyfikacji Narodowej Biblioteki Medycznej 
(National Library of Medicine Classification).

Zob.: http://wwwcf.nlm.nih.gov/class/ 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#NLM-002 

Nazwa terminu: TGN

URI: http://purl.org/dc/terms/TGN 

Etykieta: TGN

Definicja: Wykaz miejsc wg Tezaurusa nazw geograficznych Gettiego (Getty Thesaurus 
of Geographic Names).

Zob.: http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/tgn/index.html 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#TGN-003 

Nazwa terminu: UDC

URI: http://purl.org/dc/terms/UDC 

Etykieta: UDC

Definicja: Zestaw symboli i pojęć Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (Universal  
Decimal Classification).

Zob.: http://www.udcc.org/ 

Rodzaj 
terminu: 

http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 
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terminu: 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#UDC-003 
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Rozdział 5: Syntaktyczne schematy kodowania danych 

Nazwa terminu: Box

URI: http://purl.org/dc/terms/Box 

Etykieta: DCMI Box

Definicja: Wykaz obszarów z ich współrzędnymi geograficznymi wg  schematu 
kodowania DCMI Box (DCMI Box Encoding Scheme).

Zob.: http://dublincore.org/documents/dcmi-box/ 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Box-003 

Nazwa terminu: ISO3166

URI: http://purl.org/dc/terms/ISO3166 

Etykieta: ISO 3166

Definicja: Wykaz kodów nazw krajów wg ISO 3166-1.

Zob.: http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-
lists/list-en1.html 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO3166-004 

Nazwa terminu: ISO639-2

URI: http://purl.org/dc/terms/ISO639-2 

Etykieta: ISO 639-2

Definicja: Trzyliterowe kody nazw języków wg ISO639-2.

Zob.: http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html 

Rodzaj Datatype 
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terminu: 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-2-003 

Nazwa terminu: ISO639-3

URI: http://purl.org/dc/terms/ISO639-3 

Etykieta: ISO 639-3

Definicja: Zestaw trzyliterowych kodów nazw języków wg ISO 639-3.

Zob.: http://www.sil.org/iso639-3/ 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ISO639-3-001 

Nazwa terminu: Period

URI: http://purl.org/dc/terms/Period 

Etykieta: DCMI Period

Definicja: Wykaz odstępów czasowych określonych zakresami wg schematu kodowania 
czasu DCMI (DCMI Period Encoding Scheme).

Zob.: http://dublincore.org/documents/dcmi-period/ 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Period-003 

Nazwa terminu: Point

URI: http://purl.org/dc/terms/Point 

Etykieta: DCMI Point

Definicja: Wykaz miejsc oznaczonych współrzędnymi geograficznymi wg Schematu 
Kodowania Miejsc DCMI (DCMI Point Encoding Scheme).

Zob.: http://dublincore.org/documents/dcmi-point/ 
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Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Point-003 

Nazwa terminu: RFC1766

URI: http://purl.org/dc/terms/RFC1766 

Etykieta: RFC 1766

Definicja: Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 1766,  służących do 
identyfikacji języków.

Zob.: http://www.ietf.org/rfc/rfc1766.txt 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC1766-003 

Nazwa terminu: RFC3066

URI: http://purl.org/dc/terms/RFC3066 

Etykieta: RFC 3066

Definicja: Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 3066, służących do 
identyfikacji języków.

Komentarz: RFC 3066 został zastąpiony przez RFC 4646.

Zob.: http://www.ietf.org/rfc/rfc3066.txt 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC3066-002 

Nazwa terminu: RFC4646

URI: http://purl.org/dc/terms/RFC4646 

Etykieta: RFC 4646
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Definicja: Zestaw znaczników, tworzonych zgodnie z RFC 4646, służących do 
identyfikacji języków.

Komentarz: RFC 4646 zastępuje RFC 3066.

Zob.: http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RFC4646-001 

Nazwa terminu: URI

URI: http://purl.org/dc/terms/URI 

Etykieta: URI

Definicja: Zestaw identyfikatorów tworzonych zgodnie ze standardową gramatyką 
Uniform Resource Identifiers opracowaną przez Internet Engineering Task 
Force.

Zob.: http://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#URI-003 

Nazwa terminu: W3CDTF

URI: http://purl.org/dc/terms/W3CDTF 

Etykieta: W3C-DTF

Definicja: Zestaw dat i czasów tworzonych zgodnie z wytycznymi Date and Time 
Formats Specification opracowanymi przez Konsorcjum 3W.

Zob.: http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime 

Rodzaj 
terminu: 

Datatype 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#W3CDTF-003 
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Rozdział 6: Klasy

Nazwa terminu: Agent

URI: http://purl.org/dc/terms/Agent 

Etykieta: Agent

Definicja: Jednostka, która działa lub może działać.

Komentarz: Przykładem może być osoba, instytucja lub agent software’u.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Przypadek: http://purl.org/dc/terms/AgentClass 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Agent-001 

Nazwa terminu: AgentClass

URI: http://purl.org/dc/terms/AgentClass 

Etykieta: Klasa agentów

Definicja: Grupa agentów.

Komentarz: Przykładem mogą być grupy stanowiące jakąś kategorię, np. studenci, kobiety, 
instytucje charytatywne, wykładowcy.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Narrower 
Than: 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#AgentClass-001 

Nazwa terminu: BibliographicResource

URI: http://purl.org/dc/terms/BibliographicResource 

Etykieta: Źródło bibliograficzne

Definicja: Książka, artykuł lub inne źródło dokumentacyjne.
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Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#BibliographicResource-001 

Nazwa terminu: FileFormat

URI: http://purl.org/dc/terms/FileFormat 

Etykieta: Format pliku

Definicja: Format zasobu cyfrowego.

Komentarz: Przykładem mogą być formaty wymienione w Internet Media Types.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/MediaType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#FileFormat-001 

Nazwa terminu: Frequency

URI: http://purl.org/dc/terms/Frequency 

Etykieta: Częstotliwość

Definicja: Tempo, w jakim coś następuje.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Frequency-001 

Nazwa terminu: Jurisdiction

URI: http://purl.org/dc/terms/Jurisdiction 

Etykieta: Jurysdykcja

Definicja: Rozmiary lub zakres władzy sądowniczej, organów porządku publicznego lub 
innej władzy.
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Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Jurisdiction-001 

Nazwa terminu: LicenseDocument

URI: http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument 

Etykieta: Licencja

Definicja: Dokument prawny dający legalne możliwości dysponowania Zasobem.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/RightsStatement 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LicenseDocument-001 

Nazwa terminu: LinguisticSystem

URI: http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem 

Etykieta: System językowy

Komentarz: Przykłady obejmują języki pisane, mówione, znakowe i informatyczne.

Definicja: System znaków, symboli, dźwięków, gestów lub reguł używanych w 
komunikowaniu się.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LinguisticSystem-001 

Nazwa terminu: Location

URI: http://purl.org/dc/terms/Location 

Etykieta: Lokalizacja
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Definicja: Obszar lub miejsce o nadanej nazwie.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Location-001 

Nazwa terminu: LocationPeriodOrJurisdiction

URI: http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction 

Etykieta: Lokalizacja, okres lub jurysdykcja

Definicja: Lokalizacja, okres lub jurysdykcja.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#LocationPeriodOrJurisdiction-001 

Nazwa terminu: MediaType

URI: http://purl.org/dc/terms/MediaType 

Etykieta: Typ nośnika

Definicja: Format pliku lub nośnik fizyczny.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaType-001 

Nazwa terminu: MediaTypeOrExtent

URI: http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent 

Etykieta: Typ nośnika lub rozmiary
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Definicja: Typ nośnika lub rozmiary.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MediaTypeOrExtent-001 

Nazwa terminu: MethodOfAccrual

URI: http://purl.org/dc/terms/MethodOfAccrual 

Etykieta: Zasady uzupełnienia zbioru

Definicja: Zasady, według której jednostki dodawane są do zbioru/kolekcji.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfAccrual-001 

Nazwa terminu: MethodOfInstruction

URI: http://purl.org/dc/terms/MethodOfInstruction 

Etykieta: Metoda instruktażu

Definicja: Proces pogłębiania wiedzy, kształtowania zachowań i rozwijania umiejętności. 

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MethodOfInstruction-001 

Nazwa terminu: PeriodOfTime

URI: http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime 

Etykieta: Okres

Definicja: Nazwa przedziału czasu lub daty jego początku i końca.

Rodzaj 
terminu: 

Class
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Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/LocationPeriodOrJurisdiction 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PeriodOfTime-001 

Nazwa terminu: PhysicalMedium

URI: http://purl.org/dc/terms/PhysicalMedium 

Etykieta: Obiekt fizyczny

Definicja: Nośnik fizyczny lub materiał.

Komentarz: Przykładem może być papier, płótno, DVD.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/MediaType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalMedium-001 

Nazwa terminu: PhysicalResource

URI: http://purl.org/dc/terms/PhysicalResource 

Etykieta: Zasób fizyczny

Definicja: Rzecz materialna.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalResource-001 

Nazwa terminu: Policy

URI: http://purl.org/dc/terms/Policy 

Etykieta: Strategia

Definicja: Plan lub kierunek działań podejmowanych przez dane władze, wpływający na 
decyzje, wykonywane czynności itp.
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Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Policy-001 

Nazwa terminu: ProvenanceStatement

URI: http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement 

Etykieta: Oznaczenie pochodzenia

Definicja: Oświadczenie wszelkich zmian we własności i sprawowaniu pieczy nad 
zasobem od czasu jego powstania, które mają istotne znaczenie dla jego 
autentyczności, spójności i interpretacji.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#ProvenanceStatement-001 

Nazwa terminu: RightsStatement

URI: http://purl.org/dc/terms/RightsStatement 

Etykieta: Oznaczenie praw

Definicja: Oświadczenie o prawie do własności intelektualnej (IPR) zawartym lub 
sprawowanym nad Zasobem, dokument prawny dający legalne możliwości 
dysponowaniem nim lub klauzula o prawie do jego dostępu.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#RightsStatement-001 

Nazwa terminu: SizeOrDuration

URI: http://purl.org/dc/terms/SizeOrDuration 

Etykieta: Wielkość lub czas trwania

Definicja: Wymiary, rozmiary lub czas odtwarzania.

Komentarz: Przykładem może być: liczba stron, określona wysokość, szerokość i 
głębokość, lub czas trwania w godzinach, minutach i sekundach.
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Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#SizeOrDuration-001 

Nazwa terminu: Standard

URI: http://purl.org/dc/terms/Standard 

Etykieta: Standard

Definicja: Podstawa do porównań; punkt odniesienia, względem którego można oceniać 
inne rzeczy. 

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001 

http://dublincore.org/usage/terms/history/#Standard-001
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Rozdział 7: Słownik typów DCMI (DCMI Type Vocabulary)

Nazwa terminu: Collection

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Collection 

Etykieta: Kolekcja

Definicja: Zbiór zasobów.

Komentarz: Kolekcję opisujemy jako grupę; jej części można również opisywać oddzielnie.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Collection-003 

Nazwa terminu: Dataset

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset 

Etykieta: Zestaw danych

Definicja: Dane ułożone w zdefiniowanej strukturze.

Komentarz: Przykładem mogą być: wykazy, listy, tabele, bazy danych. Zestaw danych 
może być użyteczny do bezpośredniego przetwarzania komputerowego.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Dataset-003 

Nazwa terminu: Event

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Event 

Etykieta: Zdarzenie

Definicja: Jednostkowe wydarzenie w czasie.
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Komentarz: Podając metadane dla zdarzenia otrzymujemy podstawowe informacje o 
celowości danego zdarzenia, miejscu, czasie trwania i jednostkach za nie 
odpowiedzialnych. Przykładem może być: wystawa, transmisja „na żywo” 
przez internet, konferencja, warsztaty, dni otwarte, przedstawienie, bitwa, 
rozprawa sądowa, uroczystość ślubna, spotkanie, pożar.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Event-003 

Nazwa terminu: Image

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Image 

Etykieta: Obraz

Definicja: Graficzne przedstawienie treści inne niż tekst. 

Komentarz: Przykładem może być: obraz lub zdjęcie obiektu fizycznego, malowidło, 
grafika, rysunek, animacje i obrazy ruchome, film, wykresy, mapy, zapisy 
nutowe. Zwróćmy uwagę, że Obraz może być równocześnie obiektem 
fizycznym i elektronicznym.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Szerszy 
niż: 

http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage 

Szerszy 
niż: 

http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage 

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004 

Nazwa terminu: InteractiveResource

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource 

Etykieta: Zasób interaktywny

Definicja: Zasób, którego zrozumienie, wykonanie, doświadczenie wymaga od 
użytkownika wejścia w określoną interakcję.

http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource
http://dublincore.org/usage/terms/history/#Image-004
http://purl.org/dc/terms/DCMIType
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http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
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Komentarz: Przykładem mogą być formularze internetowe, aplety, multimedia edukacyjne, 
czaty, środowiska rzeczywistości wirtualnej.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#InteractiveResource-003 

Nazwa terminu: MovingImage

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage 

Etykieta: Obraz ruchomy

Definicja: Szereg wizualnych przedstawień, które - gdy są pokazane sekwencyjnie - 
sprawiają wrażenie ruchu.

Komentarz: Przykładem mogą być: filmy animowane, filmy fabularne, programy 
telewizyjne, wideo, zoetropy lub wizualizacje z symulatora. Przypadki Obrazu 
ruchomego powinny dać się opisać również jako przypadki szerszego rodzaju 
jakim jest Obraz.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/dcmitype/Image 

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#MovingImage-003 

Nazwa terminu: PhysicalObject

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject 

Etykieta: Obiekt fizyczny

Definicja: Nieożywiony, trójwymiarowy obiekt lub substancja.

Komentarz: Zwróćmy uwagę, że cyfrowe wersje – lub formy zastępcze - tych obiektów 
powinny być opisane w elemencie Obraz, Tekst lub innym terminem. 

Rodzaj 
terminu: 

Class
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terminu: 

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003 

Nazwa terminu: Service

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Service 

Etykieta: Usługa

Definicja: System, który dostarcza jednej lub wielu funkcji.

Komentarz: Przykładem mogą być: usługi kserograficzne, usługi bankowe, usługi 
uwierzytelniania, wypożyczanie międzybiblioteczne, serwis Z39.50 lub serwer 
WWW.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003 

Nazwa terminu: Software

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Software 

Etykieta: Oprogramowanie

Definicja: Kod źródłowy programu komputerowego lub jego postać wykonywalna.

Komentarz: Przykładem może być: plik źródłowy C, program wykonywalny.exe systemu 
MS-Windows, skrypt w języku Perl.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003 

Nazwa terminu: Sound

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Sound 

http://purl.org/dc/dcmitype/Sound
http://dublincore.org/usage/terms/history/#Software-003
http://purl.org/dc/terms/DCMIType
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http://dublincore.org/usage/terms/history/#Service-003
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http://dublincore.org/usage/terms/history/#PhysicalObject-003
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Etykieta: Dźwięk

Definicja: Zasób, który z założenia ma być słyszalny.

Komentarz: Przykładem może być: dźwiękowa płyta CD, nagranie dźwięku lub mowy, plik 
muzyczny.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Sound-003 

Nazwa terminu: StillImage

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage 

Etykieta: Obraz nieruchomy

Definicja: Obraz statyczny.

Komentarz: Przykładem może być: malowidło, rysunek, plan, mapa. Najlepiej jest 
powiązać rodzaj Tekst do obrazów tekstowych. Przypadki Obrazów 
nieruchomych powinny dać się opisać jako przypadki szerszego rodzaju jakim 
jest Obraz.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Węższy 
niż: 

http://purl.org/dc/dcmitype/Image 

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#StillImage-003 

Nazwa terminu: Text

URI: http://purl.org/dc/dcmitype/Text 

Etykieta: Tekst

Definicja: Zasób składający się głównie ze słów, które można przeczytać.
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Komentarz: Przykładem mogą być: książki, listy, czasopisma, artykuły, archiwa list 
adresowych. Zwróćmy uwagę, że faksymile lub obrazy tekstów należą do 
kategorii Tekstu.

Rodzaj 
terminu: 

Class

Składnik: http://purl.org/dc/terms/DCMIType 

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003 

http://dublincore.org/usage/terms/history/#Text-003
http://purl.org/dc/terms/DCMIType
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
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Rozdział 8: Terminy związane z abstrakcyjnym modelem DCMI 
(DCMI Abstract Model)

Nazwa terminu: memberOf

URI: http://purl.org/dc/dcam/memberOf 

Etykieta: Składnik

Definicja: Związek zachodzący pomiędzy zasobem a słownikowym schematem kodowania; 
relacja wskazująca, że zasób stanowi część danego zestawu.

Zob.: http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/ 

Rodzaj 
terminu: 

Property

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#memberOf-001 

Nazwa terminu: VocabularyEncodingScheme

URI: http://purl.org/dc/dcam/VocabularyEncodingScheme 

Etykieta: Słownikowy Schemat Kodowania 

Definicja: Określony zestaw zasobów.

Zob.: http://dublincore.org/documents/2007/06/04/abstract-model/ 

Rodzaj 
terminu: 

Class

Wersja: http://dublincore.org/usage/terms/history/#VocabularyEncodingScheme-001 
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