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 rękopisy,

 stare druki, 

 druki muzyczne (nuty), 

 zbiory ilustracyjne (graficzne), 

 dokumenty kartograficzne, 

 dokumenty życia społecznego,

 dokumenty patentowe i techniczno-handlowe 
(firmowe),

 dokumenty normalizacyjne,

 dokumenty dźwiękowe, 

 dokumenty filmowe, 

 dokumenty elektroniczne.

RODZAJE DOKUMENTÓW SPECJALNYCH



ZBIORY AUDIOWIZUALNE GROMADZONE 

W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH

Dokumenty filmowe

Dokumenty dźwiękowe

Dokumenty elektroniczne



Dokumenty kartograficzne

Dokumenty ilustracyjne

Dokumenty normalizacyjne



PODZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

 samoistne wydawniczo

 dodatki dołączone do książek

 dodatki do innych typów wydawnictw

oraz

 inwentarzowe

 nieinwentarzowe



EWIDENCJA MATERIAŁÓW 

BIBLIOTECZNYCH

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zasad ewidencji materiałów

bibliotecznych. 

(Dziennik Ustaw 2008 Nr 205 poz. 1283)



Ewidencja wpływów prowadzona jest na podstawie 

dowodów  wpływów i obejmuje;

• wstępną ewidencję sumaryczną (akcesję) - w rejestrze

sumarycznym,

• ewidencję szczegółową w księdze inwentarzowej  

zbiorów specjalnych,

• roczne zestawienie zinwentaryzowanych wpływów.

EWIDENCJA ZBIORÓW SPECJALNYCH



Wpisano do księgi inwentarzowej zbiorów specjalnych   

(np. DVD)

od Nr …………………     do Nr ………………

(DT do DVD)

od Nr ………………….     do Nr ………………

Data ……………               podpis bibliotekarza……………….



JEDNOSTKA EWIDENCYJNA

Jednostką ewidencyjną, której nadaje się odrębny 

numer inwentarzowy jest każda jednostka fizyczna: 

jedna płyta, lub jedna kaseta.

Np. 2 płyty zawierające nagranie danego filmu 

stanowią dwie jednostki ewidencyjne.



PODZIAŁ ZBIORÓW NA RODZAJE 

ZE WZGLĘDU NA POSTAĆ NOŚNIKA FIZYCZNEGO 

ORAZ ZAWARTEGO NA NIM PRZEKAZU

Płyty DVD – przekaz wideo w postaci filmu.

W opisie katalogowym są to filmy.

Płyty CD  – przekaz audio w postaci nagrania dźwiękowego.

W opisie katalogowym są to dokumenty dźwiękowe.

Płyty CD-ROM – przekaz elektroniczny, wykorzystujący technologię  

komputerową. W opisie katalogowym są to dokumenty 

elektroniczne.



Księga inwentarzowa ..nr 1.. zbiorów specjalnych

Zawiera …196… stron ponumerowanych

Częstochowa dnia  ……………

……………………… ………………………..

(pieczęć) (podpis księgowej)



CD – Płyty kompaktowe (audio)  – str. 1

DVD – Płyty wideo – str. 51

CD-ROM – Płyty CD-ROM – str. 101

V – Kasety wideo – str. 151

DT do CD – Druk towarzyszący – str. 171   

DT do DVD – Druk towarzyszący             – str. 181

DT do CD-ROM – Druk towarzyszący             – str. 191

Wspólną księgę inwentarzową zbiorów specjalnych należy 

podzielić na części, ze skorowidzem (legendą) na stronie tytułowej,

np.:



Archiwizowanie zbiorów a prawo autorskie

Ustawa o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych – w nowelizacji z dnia 1.04.2004 

(Dz.U. 2004 Nr 91 poz. 869) zezwala 

bibliotekom na archiwizowanie, czyli 

wykonywanie kopii archiwalnych posiadanych 

dokumentów.



ZASADY KATALOGOWANIA 

ZBIORÓW SPECJALNYCH

PN-N-01152-13: 2000 Opis bibliograficzny. 

Dokumenty elektroniczne;

PN-N-01152-12: 1994 Opis bibliograficzny. Film;

PN-N-01152-7: 1985 Opis bibliograficzny. Dokumenty 

dźwiękowe;

PN-N-01152-1: 1982 Opis bibliograficzny. Książki.

określają następujące normy:



KATALOGOWANIE 

ZBIORÓW SPECJALNYCH

Opis katalogowy to zespół informacji 

dotyczących jednego dokumentu bibliotecznego, 

sporządzony na karcie katalogowej lub w postaci 

wpisu do komputerowej bazy danych. 



 JEDNOSTKA KATALOGOWA - (jednostka fizyczna lub 

zespół jednostek) – to dokument dla którego sporządza 

się odrębny opis katalogowy:

- w katalogu kartkowym – zwany pozycją katalogową, 

- w bazie danych – rekordem bibliograficznym.

 JEDNOSTKA OPISU to jednostka (samoistny dokument 

lub niesamoistny utwór współwydany), dla której 

sporządza się pozycję katalogową, a w bazie rekord 

bibliograficzny.



W katalogach bibliotek szkolnych stosuje się

drugi stopień szczegółowości opisu 

bibliograficznego obejmujący elementy 

obowiązkowe i zalecane, bliżej charakteryzujące 

dokument. 

Niektóre elementy zalecane, trudne do ustalenia 

(np. czas odtwarzania nagrania) można pominąć.



KATALOGOWANIE  FILMÓW

PN-N-1152-12: 1994  Opis bibliograficzny. Filmy

Jednostką opisu dla biblioteki szkolnej może być: 

I. Film jednoczęściowy;

II. Film wieloczęściowy (całość, jedna część filmu);

III. Film jako zespół jednostek fizycznych (jeden film   

zajmuje dwie kasety czy płyty);

IV. Film jako jednostka fizyczna zawierająca zbiór  

nagrań wydanych pod wspólnym tytułem.



WYKAZ ELEMENTÓW OPISU I ZNAKÓW UMOWNYCH WG PN-N-01152-12

Nazwa 

strefy 
Nazwa strefy Znak 

umowny

Element opisu

1
Strefa tytułu

i oznaczenia 

odpowiedzialności 

[ ]

=

:

/

;

Tytuł właściwy

Określenie typu dokumentu

Tytuł równoległy

Dodatek do tytułu

Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności

Następne oznaczenia odpowiedzialności

2
Strefa wersji

. -

/

;

Oznaczenie wersji

Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności 

dotyczące wersji

Następne oznaczenie odpow. dotyczące wersji 

4
Strefa wydania, 

dystrybucji i produkcji

. -

:

,

(

:

,)

Miejsce dystrybucji

Nazwa dystrybutora

Data dystrybucji

Miejsce produkcji

Nazwa producenta

Data produkcji

5
Strefa opisu fizycznego

. -

;

+ 

Określenie postaci filmu i (czas odtwarzania) 

Inne cechy fizyczne 

Oznaczenie dokumentu towarzyszącego

6 Strefa serii (cyklu)

(. -

=

: )

Tytuł właściwy cyklu

Równoległy tytuł cyklu

Dodatek do tytułu cyklu 

7 Strefa uwag . - Uwagi

8 Strefa ISBN - u 

Elementy obowiązkowe wyróżniono czcionką pogrubioną, zalecane kursywą. 



UKŁAD ELEMENTÓW 

OPISU KATALOGOWEO FILMÓW

Tytuł właściwy [Określenie typu dokumentu] = tytuł równoległy : dodatek do 

tytułu / pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; następne oznaczenie 

odpowiedzialności. – Oznaczenie wersji

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, rok wydania – (Miejsce produkcji : 

nazwa producenta, data produkcji). – Określenie formy i liczby nośników 

fizycznych (czas odtwarzania) : inne cechy fizyczne ; wymiary + oznaczenie 

dokumentu towarzyszącego 

(Tytuł właściwy cyklu/serii : dodatek do tytułu ; numeracja w obrębie cyklu lub 

serii)

Uwagi

Numer znormalizowany. 

Oznaczenie katalogowe wydawcy



I. OPIS FILMU JEDNOCZĘŚCIOWEGO

VABANK

Vabank [Film] / reż. i scen. Juliusz Machulski ; zdj. Jerzy 

Łukaszewicz ; w rolach gł. Jan Machulski „Kwinto” … [i in.]

Warszawa : Agencja Producentów Filmowych, [ok. 1991]. – 1 

kas. wid. (160 min) : dźw., kolor.

(Filmy Polskie ; 34)



II. OPIS FILMU WIELOCZĘŚCIOWEGO JAKO CAŁOŚCI

(metodą na dwóch poziomach) 

PODRÓŻE 

Podróże Pana Kleksa [Film] / scen. i reż. na motywach bajki 

Jana Brzechwy Krzysztof Gradowski ; muz. Andrzej Korzyński ;  

scenogr. Andrzej Kowalczyk ; wyk. Piotr Fronczewski …[i in.]

Łódź : Agencja „Star-System” [dystr.], [ok. 1992] (ZF „Zodiak, 

1986). – 2 kas. wideo : dźw., kolor.

Cz. 1: Wysłannicy Bajdocji. – 1 kas. wideo (87 min)

Cz. 2: Wyspa wynalazców. – 1 kas. wideo (80 min)



OPIS JEDNEJ CZĘŚĆ FILMU WIELOCZĘŚCIOWEGO

PODRÓŻE

Podróże Pana Kleksa [Film] / scen. i reż. na  motywach bajki    

Jana Brzechwy  Krzysztof Gradowski ; muz. Andrzej Korzyński ; 

scenogr. Andrzej Kowalczyk ; wyk. Piotr Fronczewski …[i in.]

Łódź : Agencja „Star-System” [dystr.], [ok. 1992] („Zodiak, 1986) 

Cz. 2: Wyspa wynalazców. – 1 kas. wideo (80 min) : dźw., kolor.



III. OPIS NAGRANIA JAKO ZESPOŁU JEDNOSTEK     

FIZYCZNYCH (film zajmuje dwie kasety lub płyty )

POTOP

Potop [Film] / reż. Jerzy Hoffman ; scen. [wg powieści H. 

Sienkiewicza pod tym samym tytułem] Jerzy Hoffman, Adam 

Kersten, Wojciech Żukrowski ; zdj. Jerzy Wójcik ; muz. Kazimierz 

Serocki ; w roli gł. Daniel Olbrychski „Kmicic”, Małgorzata 

Braunek „Oleńka” …[i in.]

Łódź : Agencja „Star-System” [dystr.], [ok. 1992] (PRF 

„Białoruś-film”, 1974). – 2 kasety wideo (314 min) : dźw., kolor.



IV.OPIS NAGRANIA JAKO JEDNOSTKI FIZYCZNEJ 

ZAWIERAJĄCEJ ZBIÓR NAGRAŃ WYDANYCH 

POD WSPÓLNYM TYTUŁEM

PLASTYKA

Plastyka [Film] cz. III

Warszawa : Przedsiębiorstwo Uspołecznione „Nauka” S.A., 

1994. – 1 kas. wid. : dźw., kolor.

Opis z pudełka. – Zawiera: 1. Plakaty (10 min) ; 2. Formizm (14 

min) ; 3. Jacek Mierzejewski (14 min) ; 4. Eugeniusz Eibisch (17 

min) ; 5. Ten kolor jedno ma imię (20 min) ; 6. Nieoficjalni (12min) ; 

7. Sztuka Afryki (18 min) 



SZTUKA

Sztuka Afryki 

W: Plastyka [Film] cz. III

Warszawa : Przedsiębiorstwo Uspołecznione „Nauka”   

S.A.,1994. – 1 kas. wideo

7. (18 min)

OPIS NAGRANIA JAKO CZĘŚCI JEDNOSTKI FIZYCZNEJ 

ODRĘBNEGO FILMU WSPÓŁWYDANEGO WRAZ Z INNYMI 

POD WSPÓLNYM TYTUŁEM



DOKUMENTY 

ELEKTRONICZNE



NORMA OPISU ORAZ JEJ ZAKRES

PN-N-01152-13: 2000

Opis bibliograficzny. 

Dokumenty elektroniczne



JEDNOSTKI OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO

• dokument elektroniczny jednoczęściowy;

• dokument elektroniczny wieloczęściowy; 

- całość, 

- określona liczba części,

- jedna część;

• część dokumentu elektronicznego 

niesamoistna wydawniczo.



PODZIAŁ DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

o dostępie lokalnym

• istniejące w postaci fizycznej,

zamieszczone na nośniku 

fizycznym, np. płyta CD, płyta 

DVD, przeznaczonym do 

włożenia przez użytkownika do 

komputera. 

o dostępie zdalnym

• nie posiadające postaci fizycznej, 

czyli nie zapisane na nośniku; 

pomimo braku fizycznej postaci 

posiadają lokalizację (miejsce, gdzie 

są utrwalone); to dokumenty 

istniejące w Internecie, czyli strony 

WWW, książki w Internecie, artykuły 

z czasopism elektronicznych, itp. 

Dokumenty elektroniczne



 źródła wewnętrzne

– ekran tytułowy

– główne menu

– pierwsza wyświetlona informacja

– tekst, który pojawia się u góry każdego wielostronicowego 

dokumentu

– strona domowa

– inna wyświetlona informacja identyfikująca dokument

 etykiety na stałe naklejone na nośnik fizyczny lub odbite na nim

 dokumentacja

 pojemniki

 inne dokumenty towarzyszące np. list wydawcy

 publikowane opisy dokumentów, np. w bibliograficznych bazach danych, 

przeglądach

 inne źródła

ŹRÓDŁA OPISU



STREFY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO 

DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

1.   Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności.

2.  Strefa wydania.

3.  Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju

i wielkości dokumentu.

4.  Strefa adresu wydawniczego.

5.  Strefa opisu fizycznego.

6.  Strefa serii.

7.  Strefa uwag.

8.  Strefa międzynarodowego znormalizowanego  

numeru i sposobu uzyskania dokumentu.



Strefa 1 

Strefa 2 

Strefa 4 

Strefa 6 

- tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 

- wydania

- adresu wydawniczego

- serii 

Źródła wewnętrzne, etykiety 

na nośniku fizycznym, 

dokumentacja, pojemniki lub 

inne materiały towarzyszące

Strefa 3

Strefa 5

Strefa 7

Strefa 8 

- szczegółowego oznaczenia rodzaju 

i wielkości dokumentu

- opisu fizycznego

- uwag

- Międzynarodowego 

znormalizowanego numeru i sposobu 

uzyskania dokumentu elektronicznego

Jakiekolwiek źródło

PODSTAWA OPISU I ŹRÓDŁA DANYCH
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Strefa 
Dokument elektroniczny 

o dostępie lokalnym 

Dokument elektroniczny 

o dostępie  zdalnym 

3 Strefa szczegółowego

oznaczenia rodzaju i   

wielkości dokumentu

Element zalecany

Bibliograficzna baza danych

Element obowiązkowy

Czasopismo elektroniczne

5 Strefa opisu   

fizycznego 
Element stosowany

Nośnik fizyczny może być opisany 

np.

1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., 

kolor ; 12 cm

Element pomijany

Nośnik fizyczny nie może być opisany 

– charakterystykę dokumentu podaje 

się w strefie 3

7 Strefa uwag Obowiązkowa uwaga o 

wymaganiach systemowych

Wymagania systemowe: Komputer 

zgodny z IBM PC 486DX; 16 MB 

RAM; MS Windows 3.1 lub nowsze; 

napęd CD-ROM poczwórnej 

prędkości; karta dźwiękowa 

Obowiązkowa uwaga o trybie dostępu

Tryb dostępu: http://www.un.org

RÓŻNICE W OPISIE



Tytuł właściwy [Określenie typu dokumentu] : dodatek do tytułu / pierwsze 

oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie 

odpowiedzialności. – Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie 

odpowiedzialności dotyczące wydania. – Szczegółowe oznaczenie rodzaju 

dokumentu (wielkość dokumentu)

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania. – Określenie formy i

liczby nośników fizycznych : oznaczenie innych cech fizycznych ; wymiary +

oznaczenie dokumentu towarzyszącego

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie serii lub

podserii)

Wymagania systemowe

Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania

Data aktualizacji/nowelizacji

Inne uwagi

Numer znormalizowany

Dokument elektroniczny o dostępie lokalnym



Dokument elektroniczny o dostępie zdalnym

Tytuł właściwy [Określenie typu dokumentu] : dodatek do tytułu / 

pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; każde następne oznaczenie 

odpowiedzialności. – Oznaczenie wydania / pierwsze oznaczenie 

odpowiedzialności dotyczące wydania. – Szczegółowe oznaczenie 

rodzaju dokumentu (wielkość dokumentu)

Miejsce wydania : nazwa wydawcy, data wydania

(Tytuł serii lub podserii, ISSN serii lub podserii ; numeracja w obrębie 

serii lub podserii)  

Tryb dostępu

Źródło tytułu właściwego i oznaczenia wydania

Data aktualizacji / nowelizacji

Inne uwagi

Numer znormalizowany



PRZYKŁADY OPISÓW 

DOKUMENTÓW 

ELEKTRONICZNYCH



OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 

JEDNOCZĘŚCIOWEGO O DOSTĘPIE LOKALNYM

WIELKA

Wielka encyklopedia tatrzańska [Dokument  elektroniczny] / Zofia 

Paryska, Witold Paryski. – Multimedia interakcyjne

Warszawa : Wydawnictwo PWN, 1999. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) 

: dźw., kolor ; 12 cm

Wymagania systemowe: 20 MB wolnego miejsca na dysku; 95/98

lub Windows NT; tryb graficzny 800x600 (lub lepszy); 250 kolorów 

(przynamniej)

Tytuł z ekranu tytułowego

ISBN 83-01-12863-4



OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 

JEDNOCZĘŚCIOWEGO O DOSTĘPIE LOKALNYM

ENCYKLOPEDIA

ENCYKLOPEDIA multimedialna PWN [Dokument elektroniczny] / [red. 

prow. Piotr Senatorski]. – Edycja 1996, wersja 1.02. – Multimedia

interakcyjne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. – 1 dysk 

optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm + Instrukcja

Wymagania systemowe: komputer PC 486 DX2; 8MB RAM; system 

operacyjny Windows 3.1 PL lub następne; karta SVGA  1 MB rozdzielczość 

800x600; karta dźwiękowa 16 bit; napęd dysków CD-ROM x4; głośniki. –

Tyt. Z ekranu tytułowego. – Oznaczenie wyd. z ekranu tytułowego, 

oznaczenie wersji po wybraniu opcji „pomoc”

PWN 004



OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO 

WIELOCZĘŚCIOWEGO O DOSTĘPIE LOKALNYM

LEKTURY

Lektury szkolne [Dokument elektroniczny]. Cz. 1-3

Warszawa : Emapa, 2004. – 3 dyski optyczne (CD-ROM) : kolor ; 12 cm

Wymagania systemowe : Procesor : Pentium 100MHz ; pamięć 32 MB ; 

CDROM 8x ; karta graficzna obsługująca TrueColor i 1024*768 punktów, 

obecny w systemie Microsoft Internet 5,5 lub nowszy ; Windows 

98/ME/NT/2000/XP

Tyt. z okł.



OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

JEDNOCZĘŚCIOWEGO O DOSTĘPIE ZDALNYM

KOPERNIK, Mikołaj (1473-1543)

De revolutionibus [Dokument elektroniczny] : autograf : około 1520-1541 

/ Mikołaj Kopernik. – Dane tekstowe

Kraków : Neurosoft, cop. 1996

Tryb dostępu: http://www.bjpl/bjamnus/revol/titlpg_p.html

Tyt. Z ekranu tytułowego. – Współwyd.: Dzieje autografu De 

revolutionibus Mikołaja Kopernika / Marian Zwiercan. – Wersja elektroniczna 

rps(u), oryg.: De revolutionibus orbium caelestium. Oryginał 

przechowywany w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, MS BJ 

10000. – Tekst w jęz. łac., spis treści w jęz. pol., łac. i ang., praca współwyd. 

w jęz. pol. i ang.



OPIS DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

JEDNOCZĘŚCIOWEGO O DOSTĘPIE ZDALNYM

BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna – biblioteką jakości [on-line] / Elżbieta     

Barbara Zybert

Warszawa : KWE SBP. – EBIB ; 2002 nr 31

[Dostęp 12 września 2010]

Tryb dostępu : http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/zybert.php



BIBLIOGRAFIA

• Zbiory specjalne – nieksiążkowe w bibliotekach : 

poradnik bibliotekarza / Lucyna Gołębiewska. –

Warszawa : Agencja SUKURS, 2008 

• Vademecum współczesnego nauczyciela 

bibliotekarza / Danuta Saniewska. – Warszawa : 

Agencja SUKURS, 2011

• Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. –

Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich, 2012 



Dziękuję za uwagę

Jolanta Janicka

janicka@womczest.edu.pl
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