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Źródła informacji 
 

Etykieta rekordu i pola danych kontrolnych 

001   Numer kontrolny rekordu (NP) 

005   Data ostatniej modyfikacji rekordu (NP) 

008   Dane kontrolne (NP) 

013   Dane kontrolne patentu (P) 

020   Międzynarodowy znormalizowany numer książki - ISBN (P) 

040  Instytucja sporządzająca opis (NP) 

041  Język dokumentu (P) 

044   Kod kraju miejsca wydania (NP) 

 

100-130 Główne punkty dostępu 
100  Główny punkt dostępu - nazwa osobowa (NP) 

110  Główny punkt dostępu - nazwa ciała zbiorowego (NP) 

111  Główny punkt dostępu - nazwa imprezy (NP) 

130  Główny punkt dostępu - tytuł ujednolicony (NP) 

 

240-260  Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, strefa 
wydania, strefa adresu wydawniczego, odmiany tytułu 

240  Tytuł ujednolicony (NP) 

245  Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności (NP) 

246  Wariant tytułu (P) 

250  Strefa wydania (NP) 

260  Strefa adresu wydawniczego (NP) 

300  Strefa opisu fizycznego (NP) 

336  Typ zawartości (P) 

337  Typ medium (P) 

338  Typ nośnika (P) 

490   Strefa serii i książki wielotomowej 

490   Strefa serii i książki wielotomowej (P) 

 

5XX Strefa uwag 
500  Uwaga ogólna (P) 

501  Uwaga dotycząca prac współwydanych (P) 

502  Uwaga dotycząca dysertacji (P) 

504  Uwaga dotycząca bibliografii załącznikowej (P) 

505  Uwaga dotycząca zawartości książki (P) 

506  Uwaga dotycząca ograniczeń w rozpowszechnianiu (P)   

510  Uwaga dotycząca cytaty bibliograficznej (P) 

520  Adnotacja wyjaśniająca lub analiza wskazująca (P) 



521  Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego (P) 

530  Uwaga dotycząca innej postaci fizycznej dokumentu (P) 

534  Uwaga dotycząca podstawy reprodukcji (P) 

536  Uwaga dotycząca finansowania książki (P) 

538  Uwaga dotycząca wymagań systemowych (P) 

546  Uwaga dotycząca języka (P) 

586  Uwaga dotycząca nagrody (P) 

590  Uwaga dotycząca normy (P) 

 

6XX   Punkty dostępu rzeczowego 
600  Punkt dostępu rzeczowego - nazwa osobowa (P) 

610  Punkt dostępu rzeczowego - nazwa ciała zbiorowego (P) 

611  Punkt dostępu rzeczowego - nazwa imprezy (P) 

630  Punkt dostępu rzeczowego - tytuł (P) 

650  Punkt dostępu rzeczowego - nazwa pospolita (P) 

651  Punkt dostępu rzeczowego - nazwa geograficzna (P) 

655  Punkt dostępu rzeczowego - nazwa gatunku formy (P) 

 

700-740 Dodatkowe punkty dostępu 
700  Dodatkowy punkt dostępu - nazwa osobowa (P) 

710  Dodatkowy punkt dostępu - nazwa ciała zbiorowego (P) 

711  Dodatkowy punkt dostępu - nazwa imprezy (P) 

730  Dodatkowy punkt dostępu - tytuł ujednolicony (P) 

740  Dodatkowy punkt dostępu - tytuł (P) 

 

800-830 Dodatkowe punkty dostępu do opisu książki 
wielotomowej i serii 

800  Dodatkowy punkt dostępu do opisu książki wielotomowej 

- nazwa osobowa (P) 

810  Dodatkowy punkt dostępu do opisu książki wielotomowej 

- nazwa ciała zbiorowego (P) 

811  Dodatkowy punkt dostępu do opisu książki wielotomowej 

- nazwa imprezy (P) 

830  Dodatkowy punkt dostępu do opisu książki wielotomowej 

i serii - tytuł ujednolicony/ tytuł (P) 

856   Lokalizacja i sposób dostępu do dokumentu elektronicznego (P) 

880   Zawartość pola wyrażona innym systemem pisma (P) 

 

Aneks 1. Rekord analityczny 
 
Aneks 2. Przykłady 
 
Aneks 3. Podstawowe zasady dotyczące stosowania skrótów 
 
Aneks 4. MARC 21 - wykaz pól, wskaźników i podpól stosowanych 
w katalogu centralnym NUKAT 
 
Aneks 5. Wykaz norm dotyczących transliteracji alfabetów 
niełacińskich 
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