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Deskryptory Biblioteki Narodowej: szkolenia 2018 

 

 

 

Terminarz 2018 
 
 

Edycja wiosna/lato 
 

21 marca Deskryptor osobowy Aula im. S. Dembego 
18 kwietnia Deskryptor korporatywny i imprezy Aula im. S. Dembego 

23 maja Deskryptor geograficzny Aula im. S. Dembego 

20 czerwca Deskryptory formy/rodzaju/gatunku Aula im. S. Dembego 
19 września Deskryptory przedmiotowe i ujęciowe Aula im. S. Dembego 

 
Edycja jesień/zima 

 

17 października Deskryptor tytułu ujednoliconego i 
tytułu serii 

Sala 200 

14 listopada Publikacje naukowe, fachowe, 
dydaktyczne i religijne 

Sala 200 

12 grudnia Teksty literackie, literatura faktu, eseje 
i publicystyka 

Sala 200 
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Deskryptor osobowy (21.03) 

 

10:00-10:30 • wybór formy nazwy,  

• źródła informacji,  

• kilka nazw dla jednej osoby 

Anna Święcicka 

10:30-11:00 • skróty i dopowiedzenia dla deskryptora 

osobowego 

• rekord wzorcowy deskryptora osobowego 

• atrybuty deskryptorów osobowych 

Kamil Pawlicki 

11:00-11:15 – przerwa 

11:15-12:15 • nazwy starożytne, średniowieczne i renesansowe 

• nazwy władców i członków rodzin panujących, 

nazwy kościelne 

• nazwy rodów i rodzin 

• pseudonimy i postacie fikcyjne 

Małgorzata Witkowska 

12:15-13:15 – przerwa 

13:15-14:15 • opracowanie materiałów biograficznych 

(biografie, pamiętniki i wspomnienia, listy, księgi 

pamiątkowe, katalogi twórczości, katalogi 

wystaw) 

Kacper Trzaska 

14:15-14:30 – przerwa 

14:30-15:00 • opracowanie materiałów na temat osób, grup 

osób i kategorii osób 

Szymon Kiełpiński 

15:00-15:30 • opracowanie materiałów na temat ludów, 

narodów i grup etnograficznych 

Klara Spurgiasz 
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Deskryptor korporatywny i imprezy (18.04) 

 

10:00-10:30 • wybór formy nazwy, źródła informacji, kilka nazw 

dla jednego ciała zbiorowego lub imprezy 

Agnieszka Monczak 

10:30-11:00 • skróty i dopowiedzenia dla deskryptora 

korporatywnego i imprezy 

• rekord wzorcowy deskryptora korporatywnego i 

imprezy 

• atrybuty deskryptorów korporatywnych i imprezy 

Kamil Pawlicki 

11:00-11:15 – przerwa 

11:15-12:15 • zmiana nazwy ciała zbiorowego 

• nazwy wcześniejsze i późniejsze 

• instytucje nadrzędne i podrzędne 

• instytucje kościelne 

• instytucje państwowe i samorządowe 

• instytucje zagraniczne, międzynarodowe i 

mniejszości narodowych 

• szkoły wyższe, jednostki naukowe i instytucje 

badawczo-rozwojowe 

Agnieszka Monczak 

12:15-13:15 – przerwa 

13:15-13:45 • opracowanie materiałów opublikowanych przez 

ciała zbiorowe (statuty, regulaminy, biuletyny, 

materiały promocyjne, katalogi zbiorów, katalogi 

wystaw) 

Szymon Kiełpiński 

13.45-14.15 • opracowanie materiałów związanych z imprezą 

(materiały konferencyjne, publikacje 

pokonkursowe) 

Kacper Trzaska 

14:15-14:30 – przerwa 

14:30-15:00 • wyrażanie typu i lokalizacji instytucji lub imprezy 

w opracowaniu 

Małgorzata Witkowska 

15:00-15:30 • opracowanie materiałów na temat wydarzeń 

historycznych (wojny, bitwy) 

Bartłomiej 

Kaczorowski 
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Deskryptor geograficzny (23.05) 

 

10:00-10:30 • wybór formy nazwy, źródła informacji, kilka nazw 

dla jednej miejscowości 

Anna Kuklińska 

10:30-11:00 • skróty i dopowiedzenia dla deskryptora 

geograficznego 

• rekord wzorcowy deskryptora geograficznego 

• atrybuty deskryptora geograficznego 

Małgorzata Uba 

11:00-11:15 – przerwa 

11:15-12:15 • miasta, części miast, wsie i inne jednostki 

osadnicze  

• województwa, powiaty, gminy i inne jednostki 

podziału administracyjnego 

• państwa, grupy państw, części państw, części 

świata, morza i oceany 

• obiekty fizjograficzne zlokalizowane na terenie 

jednego państwa 

• obiekty fizjograficzne zlokalizowane na terenie 

kilku państw 

• parki narodowe, krajobrazowe i inne obszary 

chronione 

Anna Kuklińska 

12:15-13:15 – przerwa 

13:15-14:00 • opracowanie zbiorów kartograficznych (mapy, 

atlasy, plany miast) 

• deskryptory rodzaju/gatunku stosowane w 

opracowaniu zbiorów kartograficznych 

• deskryptory ujęciowe powiązane z 

poszczególnymi typami map 

Małgorzata Uba 

14:00-14:15 • opracowanie publikacji na temat obiektów  w 

miejscowościach (kościoły, pomniki, ulice, 

budynki instytucji) 

Małgorzata Witkowska 

14:15-14:30 – przerwa 

14:30-15:00 • wyrażanie zakresu geograficznego w 

opracowaniu publikacji naukowych, literatury 

faktu i utworów literackich 

Kacper Trzaska 

15:00-15:30 • opracowanie publikacji na temat miejscowości i 

obiektów fizjograficznych (przewodniki 

turystyczne, informatory, materiały promocyjne) 

Szymon Kiełpiński 
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Deskryptory formy/rodzaju/gatunku (20.06) 

 

10:00-11:00 • rozdzielne wyrażanie formy i rodzaju/gatunku 

• deskryptory formy: wykaz i zasady stosowania 

• trzy grupy deskryptorów formy (cechy fizyczne, 

funkcja i literatura): zasady stosowania 

Kamil Pawlicki 

11:00-11:15 – przerwa 

11:15-12:15 • zasady określania i wyrażania czasu powstania 

dzieła 

• zasady określania i wyrażania grupy odbiorców 

• zasady określania i wyrażania typów zawartości, 

odtwarzania i nośnika 

Anna Święcicka 

12:15-13:15 – przerwa 

13:15-13:35 • wyrażanie rodzaju/gatunku w opracowaniu 

publikacji naukowych i fachowych 

Joanna Perlińska 

13:35-13:55 • wyrażanie rodzaju/gatunku w opracowaniu 

publikacji dydaktycznych i poradników 

Małgorzata Witkowska 

13:55-14:15 • wyrażanie rodzaju/gatunku w opracowaniu 

tekstów literackich 

• wyrażanie rodzaju/gatunku w opracowaniu 

literatury faktu, esejów i publicystyki 

Szymon Kiełpiński 

14:15-14:30 – przerwa 

14:30-14:50 • wyrażanie rodzaju/gatunku w opracowaniu 

filmów i seriali 

Magdalena Kosałka 

14:50-15:10 • wyrażanie rodzaju/gatunku w opracowaniu 

muzykaliów 

Maria Wróblewska 

15:10-15:30 • wyrażanie rodzaju/gatunku w opracowaniu 

druków ulotnych 

Agnieszka Alberska 
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Deskryptory przedmiotowe i ujęciowe (19.09) 

 

10:00-11:00 • rozdzielne wyrażanie tematu publikacji od jego 

ujęcia 

• deskryptory ujęciowe: wykaz i zasady stosowania 

• dwie grupy deskryptorów ujęciowych (dziedziny 

nauki i sztuki oraz sfery życia) 

Kacper Trzaska 

11:00-11:15 – przerwa 

11:15-12:15 • skróty i dopowiedzenia dla deskryptora 

przedmiotowego 

• rekord wzorcowy deskryptora przedmiotowego 

• odsyłacze uzupełniające (terminy szersze, węższe 

i kojarzone) dla deskryptora przedmiotowego 

• odsyłacze całkowite (terminy odrzucone) dla 

deskryptora przedmiotowego 

Małgorzata Witkowska 

12:15-13:15 – przerwa 

13:15-13:30 • kody kategorii tematycznej: narzędzie 

pomocnicze do systematyzacji deskryptorów 

przedmiotowych 

Bartłomiej 
Kaczorowski 

13:30-13:45 • zasady określania i wyrażania zakresu 

chronologicznego treści 

Monika Komuda 

13:45-14:00 • poziom szczegółowości deskryptorów 

przedmiotowych w opracowaniu publikacji 

naukowych i fachowych 

Joanna Perlińska 

14:00-14:15 • deskryptory przedmiotowe wyrażające obiekty w 

miejscowościach (budynki, place, ulice, pomniki): 

zasady stosowania 

Klara Spurgiasz 

14:15-14:30 – przerwa 

14:30-15:00 • wyrażanie przedmiotu publikacji i jego ujęcia w 

opracowaniu publikacji naukowych i fachowych 

• wyrażanie przedmiotu publikacji i jego ujęcia w 

opracowaniu publikacji dydaktycznych i 

poradników 

Kacper Trzaska 

15:00-15:30 • wyrażanie przedmiotu publikacji i jego ujęcia w 

opracowaniu tekstów literackich 

• wyrażanie przedmiotu publikacji i jego ujęcia w 

opracowaniu literatury faktu, esejów i 

publicystyki 

• wyrażanie przedmiotu publikacji i jego ujęcia w 

opracowaniu filmów i seriali 

Szymon Kiełpiński 
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Deskryptor tytułu ujednoliconego i tytułu serii (17.10) 

 

11:00-12:00 • wybór formy tytułu,  

• źródła informacji,  

• kilka wersji tytułu 

Monika Komuda 

12:00-13:00 • dopowiedzenia dla deskryptora tytułowego 

• rekord wzorcowy deskryptora tytułowego 

• atrybuty deskryptorów tytułowych 

Anna Święcicka 

13:00-13:30 - przerwa 

13:30-14:30 • stosowanie deskryptorów tytułowych w opisie 

bibliograficznym 

Agnieszka Monczak 

14:30-15:00 • stosowanie deskryptorów tytułowych w opisie 

przedmiotowym 

Kacper Trzaska 

 

Publikacje naukowe, fachowe, dydaktyczne i religijne (15.11) 
 

11:00-11:30 • forma, rodzaj/gatunek: zasady określania i 

wyrażania 

Szymon Kiełpiński 

11:30-12:00 • czas powstania: zasady określania i wyrażania Kamil Pawlicki 

12:00-12:30 • grupa odbiorców: zasady określania i wyrażania Monika Komuda 

12:30-13:00 - przerwa 

13:00-13:30 • przedmiot i ujęcie: zasady określania i wyrażania Kacper Trzaska 

13:30-14:00 • zakres chronologiczny treści: zasady określania i 

wyrażania 

Małgorzata Witkowska 

14:00-14:30 • zakres geograficzny treści: zasady określania i 

wyrażania 

Klara Spurgiasz 

 

Teksty literackie, literatura faktu, eseje i publicystyka (12.12) 
 

11:00-11:30 • forma, rodzaj/gatunek: zasady określania i 

wyrażania 

Szymon Kiełpiński 

11:30-12:00 • czas powstania: zasady określania i wyrażania Kamil Pawlicki 

12:00-12:30 • grupa odbiorców: zasady określania i wyrażania Monika Komuda 

12:30-13:00 • przynależność kulturowa: zasady określania i 

wyrażania 

Bartłomiej 

Kaczorowski 

13:00-13:30 - przerwa 

13:30-14:00 • przedmiot i ujęcie: zasady określania i wyrażania Kacper Trzaska 

14:00-14:30 • zakres chronologiczny treści: zasady określania i 

wyrażania 

Małgorzata Witkowska 

14:30-15:00 • zakres geograficzny treści: zasady określania i 

wyrażania 

Klara Spurgiasz 

 


