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(Czcionką zieloną zostały opisane hasła niebędące typami publikacji)  
Dotychczasowy termin, 
który został zastąpiony 

Nowy termin Komentarz & Zakres znaczeniowy 

Abbreviations  
Skróty 

Abbreviations as Topic  
Skróty jako temat 

Komentarz Skrócone formy słów lub zwrotów na piśmie stosowane w celu zwiększenia 
zwięzłości. 
Zakres znaczeniowy Obejmuje akronimy. Nie mylić z typem publikacji Skróty. 

Abbreviations 
[Publication Type] 
Skróty [Typ Publikacji]  

Abbreviations 
Skróty 

Komentarz Hasło stosowane dla określenia typu publikacji. Do uŜytku tylko przez osoby 
katalogujące. NaleŜy je stosować w przypadku prac złoŜonych z pisemnych wykazów słów lub 
zwrotów, dla zwięzłości w formie skróconej. NaleŜą tu akronimy. Prace na temat skrótów 
powinny być indeksowane pod hasłem Skróty jako temat. 

Abstracts [Publication 
Type] 
Streszczenia [Typ 
Publikacji]  

Abstracts 
Streszczenia 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: uŜywać do bibliografii opatrzonych przypisami. Nie stosować wraz z 
typem publikacji Bibliografia . Nie stosować w przypadku streszczeń wystąpień podczas spotkań, 
w takim przypadku naleŜy uŜyć typu publikacji Zjazdy. Prace na temat streszczeń powinno się 
indeksować z uŜyciem hasła Streszczanie i indeksowanie jako temat. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z wykazów publikacji na dany temat, dostarczające pełnej 
informacji bibliograficznej opatrzonej przypisami wraz ze streszczeniami lub skrótowym 
przedstawieniem faktów, poglądów i opinii przedstawionych w kaŜdej z wymienionych 
publikacji. (wg LC Subject Cataloging Manual) 
Patrz równieŜ Bibliografia  
Patrz równieŜ Indeksy 
Patrz równieŜ Materiały źródłowe 



Academic Dissertations 
[Publication Type] 
Dysertacje i rozprawy 
akademickie [Typ 
Publikacji] 

Academic Dissertations 
Dysertacje i rozprawy 
akademickie 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Dzieła na temat rozpraw 
akademickich naleŜy indeksować pod hasłem Dysertacje i rozprawy akademickie jako temat. 
Ma zastosowanie tylko w przypadku prac historycznych. KATALOG: nie stosować w przypadku 
materiałów aktualnych. 
Zakres znaczeniowy Dzieła formalne przedkładane zwykle w celu spełnienia wymogów 
otrzymania stopnia akademickiego. 

Account Books 
[Publication Type] 
Księgi rachunkowe 
[Typ Publikacji]  

Account Books 
Księgi rachunkowe 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat ksiąg rachunkowych naleŜy indeksować pod hasłem Księgowość. 
Zakres znaczeniowy Księgi zawierające rachunki transakcji finansowych zarówno osób, jak i 
instytucji (wg Random House Unabridged Dictionary, 2d ed). 

Addresses [Publication 
Type] 
Przemówienia [Typ 
Publikacji]  

Addresses 
Przemówienia 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Nie mylić z typem publikacji Wykłady 
stosowanym zazwyczaj w przypadku materiałów wykorzystywanych w trakcie zajęć 
dydaktycznych. KATALOG: nie stosować dla materiałów bieŜących.  
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z przemówień, oracji lub pisemnych oświadczeń, zwykle 
oficjalnych, skierowanych do określonej grupy osób. Są czymś odrębnym od Wykładów 
wygłaszanych zazwyczaj podczas zajęć dydaktycznych. 

Advertisements 
[Publication Type] 
Reklamy [Typ 
Publikacji]  

Advertisements 
Reklamy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące w przypadku reklam w gazetach, czasopismach, na billboardach, w mediach 
elektronicznych itp. Dostępne są teŜ inne typy publikacji: Obwieszczenia , Plakaty , Prospekty. 
Prace na temat reklam naleŜy indeksować z uŜyciem hasła Reklama jako temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające publicznie rozpowszechniane zawiadomienia, zwykle 
jako płatne ogłoszenia w mediach takich jak gazety, czasopisma lub billboardy. NaleŜą tu filmy, 
reklamy telewizyjne i media elektroniczne.  

Advertising 
Reklama 

Advertising as Topic 
Reklama jako temat 

Komentarz IM; reklama medyczna: nie stosować z hasłem Medycyna; moŜna łączyć z 
przedmiotem reklamowanym oraz środkiem przekazu (IM). Nie mylić z typem publikacji 
Reklamy w przypadku reklamowania w gazetach, czasopismach, na billboardach itp. 
Zakres znaczeniowy Przyciąganie publicznego zainteresowania do produktu, usługi, potrzeby 
itp., szczególnie metodą płatnych ogłoszeń w gazetach, czasopismach, radiu i telewizji (Random 
House Unabridged Dictionary, 2d ed) 



Almanacs 
Almanachy 

Almanacs as Topic 
Almanachy jako temat 

Komentarz Hasło to stosuje się w przypadku almanachów medycznych, nie uŜywać z hasłem 
Medycyna. Nie mylić z typem publikacji Almanachy. 
Zakres znaczeniowy Publikacje, zwykle coroczne, zawierające kalendarz na nadchodzący rok z 
datami takich wydarzeń jak rocznice, wschody i zachody słońca, fazy księŜyca, pływy morskie, 
informacje meteorologiczne i statystyczne oraz z dziedzin pokrewnych. Almanachy to teŜ 
coroczne publikacje encyklopedyczne obejmujące uŜyteczne i interesujące fakty odnoszące się do 
krajów świata, dyscyplin sportu, rozrywki, grup ludnościowych itp. (Random House Unabridged 
Dictionary, 2d ed)  

Almanacs [Publication 
Type] 
Almanachy [Typ 
Publikacji]  

Almanacs 
Almanachy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat almanachów naleŜy indeksować z uŜyciem hasła Almanachy jako 
temat. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z kalendarza dni, tygodni i miesięcy wraz z takimi 
informacjami jak dane astronomiczne, róŜne dane statystyczne itp. (wg Genre Terms: A 
Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloguing, 2d ed) 

Anecdotes 
Anegdoty 

Anecdotes as Topic 
Anegdoty jako temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Anegdoty 
Zakres znaczeniowy Zwięzłe wyjaśnienie lub relacja z jakiegoś wydarzenia.  
Patrz równieŜ Narracja 

Anecdotes [Publication 
Type] 
Anegdoty [Typ 
Publikacji]  

Anecdotes 
Anegdoty 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat anegdot naleŜy indeksować pod hasłem Anegdoty jako temat 
Zakres znaczeniowy Dzieła, na które składają się zwięzłe wyjaśnienia lub relacje z jakichś 
wydarzeń.  
Patrz równieŜ Humor 

Animation [Publication 
Type] 
Animacja [Typ 
Publikacji]  

Animation 
Animacja 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące; dzieła na temat animacji naleŜy indeksować pod hasłem Filmy jako temat. Do 
uŜytku wyłącznie w odniesieniu do materiałów historycznych. KATALOG: nie stosować do 
materiałów bieŜących. 
Zakres znaczeniowy Film lub nagranie wideo stworzone w całości lub części metodą 
fotografowania rysunków, figur lub innych przedmiotów nieoŜywionych w taki sposób, Ŝe tworzy 
to złudzenie ruchu. Filmy mogą być równieŜ tworzone przy uŜyciu technik komputerowych. (wg 



Moving Image Materials: Genre Terms, 1988). 

Annual Reports 
Sprawozdania roczne  

Annual Reports As Topic 
Sprawozdania roczne 
jako temat 

Komentarz NaleŜy stosować z nazwą konkretnej organizacji lub stowarzyszenia (IM) + termin 
geograficzny; nie mylić z typem publikacji Sprawozdania roczne 
Zakres znaczeniowy Roczne raporty omawiające funkcjonowanie administracji i stan bieŜący 
oraz osiągnięcia instytucji lub organizacji. 

Annual Reports 
[Publication Type] 
Sprawozdania roczne 
[Typ publikacji]  

Annual Reports 
Sprawozdania roczne 

Komentarz Hasło to stosowane jest jako typ publikacji. Do uŜytku wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: nie stosować do materiałów bieŜących, prace na temat sprawozdań 
rocznych naleŜy indeksować pod hasłem Sprawozdania roczne jako temat 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z rocznych raportów, omawiających funkcjonowanie 
administracji i stan bieŜący oraz osiągnięcia instytucji lub organizacji. 

Architectural Drawings 
[Publication Type] 
Projekty 
architektoniczne [Typ 
Publikacji]  

Architectural Drawings 
Projekty 
architektoniczne 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Dzieła na temat projektów architektonicznych naleŜy indeksować pod hasłem 
Architektura jako temat . 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające rysunki architektoniczne oraz projekty, bez względu na 
to, czy zostały zrealizowane, czy nie. (Art & Architecture Thesaurus, 1990, v.2) 
Patrz równieŜ Rysunki 

Architecture 
Architektura 

Architecture as Topic 
Architektura jako temat  

Zakres znaczeniowy Sztuka i nauka projektowania budynków i konstrukcji. Bardziej ogólnie, 
jest to projektowanie całego otoczenia z planowaniem miast, urbanistyką i architekturą 
krajobrazu.  

Atlases 
Atlasy 

Atlases as Topic 
Atlasy jako temat 

Komentarz Nie mylić z Pierwszym kręgiem szczytowym , tzn. atlasem. Atlasy anatomiczne 
naleŜy katalogować z uŜyciem haseł Ilustracje medyczne (IM) + Anatomia plastyczna (IM) 
Zakres znaczeniowy Zbiory ilustracji, rysunków, itp. zwykle z objaśnieniami. 

Atlases [Publication 
Type] 
Atlasy [Typ Publikacji] 

Atlases 
Atlasy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: stosować do zbiorów ilustracji, rysunków, itp. oraz do prac 
zawierających zarówno ilustracje, jak i tekst, nawet gdy przewaŜa tekst jeśli celem tekstu jest 
objaśnienie ilustracji. Nie uŜywać do atlasów geograficznych i map, w tym przypadku naleŜy 
zastosować typ publikacji Mapy  
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające zbiory ilustracji, rysunków, itp. zwykle z objaśnieniami. 



Bibliography 
Bibliografia  

Bibliography as Topic 
Bibliografia jako temat  

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Bibliografia ; w przypadku bibliografii na konkretny 
temat, powinno się indeksować pod hasłem tematu (IM) + typ publikacji Bibliografia . NaleŜy 
odróŜnić od hasła Literatura . W przypadku bibliografii medycznych patrz opis przy Bibliografie 
Medyczne. Dla wykazów ksiąŜek naleŜy równieŜ wziąć pod uwagę hasło Wybór ksiąŜek 
Zakres znaczeniowy Omówienie list dzieł, dokumentów lub innych publikacji, zwykle mających 
ze sobą coś wspólnego, np. pochodzących od jednego autora, mających ten sam temat lub miejsce 
publikacji, ale róŜniących się od katalogu tym, Ŝe nie ograniczają się do zasobów jednej kolekcji, 
biblioteki lub grupy bibliotek (wg ALA Glossary of Library and Information Science, 1983) 
Patrz równieŜ Dokumentacja 

Bibliography 
[Publication Type] 
Bibliografia [Typ 
Publikacji] 

Bibliography 
Bibliografia  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Dzieła na temat bibliografii naleŜy 
indeksować pod hasłem Bibliografia jako temat . KATALOG: stosować do wykazów materiałów 
drukowanych lub niedrukowanych. W przypadku bibliografii opatrzonych komentarzami 
stosować typ publikacji Streszczenia 
Zakres znaczeniowy Dzieło złoŜone z wykazów ksiąŜek, artykułów, dokumentów, publikacji i 
innych pozycji zwykle na jeden temat lub kilka tematów pokrewnych. 
Patrz równieŜ Streszczenia 
Patrz równieŜ Biobibliografie 
Patrz równieŜ Indeksy 
Patrz równieŜ Materiały źródłowe 

Biobibliography 
Biobibliografie 

Biobibliography as Topic 
Biobibliografie jako 
temat 

Komentarz Dla biobibliografii osoby opisywanej naleŜy dobrać NIM z typem publikacji 
Bibliografia , nie mylić z typem publikacji Biobibliografie . 
Zakres znaczeniowy Jest to biografia zawierająca listę dzieł osoby opisywanej. 

Biobibliography 
[Publication Type] 
Biobibliografie [Typ 
Publikacji] 

Biobibliography 
Biobibliografie 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania tylko przez osoby 
katalogujące. Są to dzieła obejmujące dane biograficzne oraz listę dzieł tej osoby. Dzieła na temat 
biobibliografii naleŜy indeksować pod hasłem Biobibliografie jako temat 
Zakres znaczeniowy Dzieła obejmujące dane biograficzne oraz listy dzieł opisywanych osób. 
Patrz równieŜ Bibliografie 
Patrz równieŜ Biografie 

Biography Biography as Topic Komentarz NaleŜy uŜywać tylko w przypadku prac na temat biografii, prace o wspomnieniach 



Biografie Biografie jako temat powinny znaleźć się pod hasłem Biografie lub Autobiografie w zaleŜności od tego, które jest 
odpowiednie w danym przypadku. Dla biografii osób naleŜy uŜywać typu publikacji Biografie. 
Zakres znaczeniowy Opis pisemny Ŝycia danej osoby, a takŜe gałąź literatury zajmująca się 
Ŝyciem ludzi (wg Harrod's Librarians' Glossary, 7th ed) 
Patrz równieŜ Autobiografie 

Biography [Publication 
Type] 
Biografie [Typ 
Publikacji] 

Biography 
Biografie 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Stosując je, naleŜy dodać właściwe 
określenie stulecia. Obejmuje nekrologi. Dzieła na temat biografii naleŜy indeksować pod hasłem 
Biografie jako temat; KATALOG: stosować dla biografii indywidualnych i zbiorowych. W 
przypadku autobiografii naleŜy uŜyć typu publikacji Wspomnienia 
Zakres znaczeniowy Dzieła obejmujące opis zdarzeń, dzieł i osiągnięć osobistych oraz 
zawodowych na przestrzeni Ŝycia danej osoby. NaleŜą tu artykuły o działalności i osiągnięciach 
zarówno osób Ŝyjących, jak i zmarłych. 
Patrz równieŜ Biobibliografie 
Patrz równieŜ Wspomnienia 

Book Illustrations 
[Publication Type] 
Ilustracje ksiąŜkowe 
[Typ Publikacji]  

Book Illustrations 
Ilustracje ksiąŜkowe 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Dzieła na temat ilustracji ksiąŜkowych naleŜy indeksować pod hasłem KsiąŜki 
ilustrowane.  
Zakres znaczeniowy Dzieła obejmujące zdjęcia, ryciny, portrety, ilustracje, faksymile, wykresy, 
mapy, tabele oraz dane przedstawione inaczej, lecz w sposób systematyczny w celu wyjaśnienia 
lub ozdobienia treści publikacji. (wg The ALA Glossary of Library and Information Science, 1983, 
p114) 
Patrz równieŜ Albumy 

Book Reviews 
Recenzje ksiąŜek 

Book Reviews as Topic 
Recenzje ksiąŜek jako 
temat 

Komentarz nie naleŜy indeksować recenzji ksiąŜek; uŜywać w przypadku artykułów na temat 
recenzji ksiąŜek. 
Zakres znaczeniowy Analizy krytyczne ksiąŜek i innych dzieł monograficznych. 

Book Reviews 
[Publication Type] 
Recenzje ksiąŜek [Typ 
Publikacji]  

Book Reviews 
Recenzje ksiąŜek 

Komentarz Hasło to stosowane jest jako typ publikacji. Do uŜytku tylko przez partnerów 
współpracujących. KATALOG: nie stosować do materiałów bieŜących. 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające analizy krytyczne ksiąŜek lub innych prac 
monograficznych. 



Bookplates 
Ekslibrisy 

Bookplates as Topic 
Ekslibrisy jako temat 

Komentarz zaprojektowane specjalnie nalepki informujące o właścicielu ksiąŜki; w przypadku 
ekslibrisów medycznych nie łączyć z hasłem Medycyna; moŜna łączyć IM z tematem (IM); w 
przypadku ekslibrisów sławnych postaci związanych lub niezwiązanych z medycyną naleŜy 
połączyć IM z wymaganym hasłem biograficznym i historycznym oraz deskryptorem 
obowiązkowym. Nie mylić z typem publikacji Ekslibrisy  
Zakres znaczeniowy Nalepki umieszczane na ksiąŜkach dla wskazania ich właściciela, a czasami 
jako informacja o lokalizacji ksiąŜki w bibliotece. Prywatne ekslibrisy często są bogato zdobione i 
wykonane artystycznie, jeŜeli natomiast są proste, mniejsze i zawierają wyłącznie informację o 
właścicielu, nazywa się je etykietami. Umieszczane są zwykle z przodu ksiąŜki na wklejce. (wg 
Harrod, The Librarians' Glossary and Reference Book, 4th rev ed & Random House Unabridged 
Dictionary, 2d ed)  

Bookplates [Publication 
Type] 
Ekslibrisy [Typ 
Publikacji]  

Bookplates 
Ekslibrisy  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Dzieła na temat ekslibrisów naleŜy indeksować z uŜyciem hasła Ekslibrisy jako 
temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z etykiet identyfikacyjnych właścicieli ksiąŜek. 
Przeznaczone są do umieszczenia wewnątrz ksiąŜki lub podobnego przedmiotu (wg Thesaurus for 
Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Terms, 1995)  

Broadsides 
Obwieszczenia 

Broadsides as Topic 
Obwieszczenia jako 
temat 

Komentarz IM; naleŜy łączyć z tematem (IM); Nie mylić z typem publikacji Obwieszczenia 
Zakres znaczeniowy Wydane na papierze lub innym materiale i wydrukowane zwykle po jednej 
jego stronie z przeznaczeniem do czytania w stanie nieposkładanym, do rozwieszania/rozklejania, 
rozprowadzane publicznie lub sprzedawane (wg Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book 
and Special Collections Cataloguing, 2d ed)  

Broadsides [Publication 
Type] 
Obwieszczenia [Typ 
Publikacji]  

Broadsides 
Obwieszczenia 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące; dzieła na temat obwieszczeń indeksuje się pod hasłem Obwieszczenia jako temat. 
MoŜna teŜ zastosować typy publikacji Reklamy i Plakaty. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z wydanych na papierze lub innym materiale i 
wydrukowanych zwykle po jednej jego stronie z przeznaczeniem do czytania w stanie 
nieposkładanym, do rozwieszania/rozklejania, rozprowadzane publicznie lub sprzedawane, np. 
proklamacje, ulotki reklamowe, biuletyny itp. (wg Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare 
Book and Special Collections Cataloguing, 2d ed)  



Caricatures 
Karykatury 

Caricatures as Topic 
Karykatury jako temat  

Komentarz IM; naleŜy łączyć z tematem (IM) lub osobą wraz z hasłem dotyczącym biografii 
lub historii i deskryptorem pomocniczym. Nie mylić z typem publikacji Karykatury ; moŜliwe 
jest teŜ zastosowanie hasła Rysunki satyryczne jako temat 
Zakres znaczeniowy Portretowanie w sposób krytyczny lub niepowaŜny istniejącej osoby lub 
grupy osób, a takŜe rycina przedstawiająca typ społeczny, polityczny, etniczny lub rasowy. Efekt 
osiągany jest zwykle przez zniekształcenie lub wyolbrzymienie cech charakterystycznych. (Genre 
Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloguing, 2d ed) 

Caricatures [Publication 
Type] 
Karykatury [Typ 
Publikacji]  

Caricatures 
Karykatury  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat karykatur naleŜy indeksować z uŜyciem hasła Karykatury jako 
temat; moŜliwe jest teŜ zastosowanie określenia Rysunki satyryczne . 
Zakres znaczeniowy Dzieła portretujące w sposób krytyczny lub niepowaŜny istniejącą osobę 
lub grupę osób, a takŜe ryciny przedstawiające typ społeczny, polityczny, etniczny lub rasowy. 
Efekt osiągany jest zwykle przez zniekształcenie lub wyolbrzymienie cech charakterystycznych. 
(Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collection Cataloguing, 2d ed) 

Cartoons 
Rysunki satyryczne 

Cartoons as Topic 
Rysunki satyryczne jako 
temat 

Komentarz IM. Nie mylić z typem publikacji Rysunki satyryczne ; moŜliwe jest teŜ 
zastosowanie hasła Karykatury jako temat . 
Zakres znaczeniowy Szkice lub rysunki, zwykle humorystyczne, które symbolizują, ośmieszają 
lub przedstawiają karykaturę jakiegoś działania, tematu lub osoby wzbudzającej publiczne 
zainteresowanie. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed) 

Cartoons [Publication 
Type] Rysunki 
satyryczne [Typ 
Publikacji]  

Cartoons 
Rysunki satyryczne  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat karykatur naleŜy indeksować z uŜyciem hasła Rysunki satyryczne 
jako temat; moŜliwe jest teŜ zastosowanie hasła Karykatury . 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z humorystycznych, satyrycznych lub ośmieszających 
obrazków wykonanych w wersji rozszerzonej lub skróconej. 

Case Reports 
[Publication Type] 
Opisy przypadków 
[Typ Publikacji] 

Case Reports 
Opisy przypadków 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji; dozwolone jest jego uŜycie w 
opisach przypadków weterynaryjnych, nie stosuje się go natomiast do artykułów historycznych; 
opisy przypadków jako formę opisu naleŜy indeksować pod Dokumentacja medyczna lub pod 
innym szczegółowym hasłem dotyczącym dokumentacji i danych (IM); KATALOG: nie stosować 
do studiów nad przypadkami instytucji, naleŜy wówczas uŜyć hasła Opis przypadku organizacji. 



Zakres znaczeniowy Opisy kliniczne, którym mogą towarzyszyć rozwaŜania prowadzące 
ostatecznie do diagnozy. 

Catalogs 
Katalogi 

Catalogs as Topic 
Katalogi jako temat 

Komentarz Ogólne lub bliŜej nieokreślone, bardziej właściwe jest nadanie terminu 
szczegółowego. Nie mylić z typem publikacji Katalogi. 
Zakres znaczeniowy Uporządkowane opracowanie opisów przedmiotów oraz informacja 
pozwalająca na dotarcie do tych przedmiotów. 

Catalogs [Publication 
Type]  
Katalogi [Typ 
Publikacji]  

Catalogs 
Katalogi 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat katalogów naleŜy indeksować pod hasłem Katalogi jako temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła stworzone zgodnie ze szczegółowymi i jednolitymi zasadami, 
składające się z rekordów bibliograficznych kontrolowanych przez kartotekę wzorcową, która 
opisuje materiały zawarte w zbiorze, bibliotece lub grupie bibliotek. Hasło Katalogi obejmuje teŜ 
wykazy materiałów przygotowanych w jakimś celu, takie jak katalogi wystawowe, katalogi 
sprzedaŜy, ogrodnicze, zaopatrzenia medycznego. (wg The ALA Glossary of Library and 
Information Sciences, 1983) 
Patrz równieŜ Przewodniki po materiałach źródłowych  
Patrz równieŜ Katalogi wspólne 

Charts [Publication 
Type]  
Wykresy [Typ 
Publikacji]  

Charts 
Wykresy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Informacja przedstawiona w formie graficznej jako np. wykresy lub diagramy. 
Prace na temat wykresów naleŜy indeksować pod Statystyka jako temat 
Zakres znaczeniowy Informacja przedstawiona w formie graficznej jako np. wykresy lub 
diagramy. 
Patrz równieŜ Atlasy 
Patrz równieŜ Rysunki 
Patrz równieŜ Tabele 

Chronology 
Chronologia 

Chronology as Topic 
Chronologia jako temat 

Komentarz Hasło stosowane bardziej do katalogowania niŜ indeksowania. Nie mylić z hasłami 
Czas, Czynniki czasu ani Postrzeganie czasu. Hasło Chronologia jako temat stosuje się 
zwykle dla danych lub wydarzeń uszeregowanych w porządku czasowym lub pojawiania się.  

Chronology [Publication Chronology Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z list wydarzeń uszeregowanych w porządku 



Type] Chronologia 
[Typ Publikacji]  

Chronologia chronologicznym. 
Patrz równieŜ Tabele 

Classical Article 
[Publication Type] 
Artykuł przełomowy 
[Typ Publikacji]  

Classical Article 
Artykuł przełomowy  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Dzieło zawierające aktualne zaprezentowanie doniosłego artykułu, który był 
juŜ kiedyś wydrukowany, a który stanowi kamień milowy w historii medycyny lub nauki. Zwykle 
towarzyszą mu uwagi wprowadzające zwiastujące jego przedruk, często w rocznicę oryginalnej 
publikacji lub w rocznicę urodzin lub śmierci autora. Zazwyczaj przedruk jest pełny z kompletną 
listą piśmiennictwa, jak w oryginale.  

Clinical Conference 
[Publication Type] 
Konsultacja kliniczna 
[Typ Publikacji] 

Clinical Conference 
Konsultacja kliniczna 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Praca obejmująca naradę lekarzy na temat ich spostrzeŜeń poczynionych 
przy łóŜku chorego, a dotyczących stanu pacjenta, wyników badań diagnostycznych i 
laboratoryjnych, objawów klinicznych, wyników stosowanego leczenia itp. Konsultacja kliniczna 
zwykle kończy się potwierdzeniem lub zmianą wniosków płynących z obserwacji klinicznych na 
drodze badania patomorfologicznego dokonanego przez patomorfologa. „Konsultacja kliniczna” 
nazywana jest często „konsultacją kliniczno-patomorfologiczną”. 

Clinical Trial 
[Publication Type] 
Badanie kliniczne [Typ 
Publikacji] 

Clinical Trial 
Badanie kliniczne 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji; dla oryginalnych opisów przebiegu 
lub wyników konkretnych badań klinicznych. Inne hasło, Badania kliniczne jako temat 
stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. badań klinicznych. 
Zakres znaczeniowy Stosuje się w przypadku raportów z wcześniej zaplanowanych badań 
klinicznych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i schematów optymalnego dawkowania 
jednego lub większej liczby leków, urządzeń lub technik stosowanych u ludzi w celach 
diagnostycznych, leczniczych lub zapobiegawczych, wybranych zgodnie z ustalonymi wcześniej 
kryteriami i obserwowanych pod kątem działań poŜądanych i niepoŜądanych. Podczas gdy 
większość badań klinicznych dotyczy ludzi, ten typ publikacji moŜe być równieŜ stosowany w 
przypadku prac z dziedziny weterynarii klinicznej, o ile spełnia kryteria stawiane pracom 
dotyczącym ludzi. Istnieją teŜ hasła dla poszczególnych typów i faz badań klinicznych. 
Patrz równieŜ Badania oceniające 
Patrz równieŜ Badania walidacyjne 

Clinical Trial, Phase I Clinical Trial, Phase I Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji; dla oryginalnych raportów z 



[Publication Type] 
Badanie kliniczne fazy 
I [Typ Publikacji] 

Badanie kliniczne fazy I przebiegu lub wyników konkretnych badań klinicznych I fazy. Inne hasło, Badania kliniczne 
fazy I jako temat stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. badań 
klinicznych I fazy. 
Zakres znaczeniowy Dzieła będące raportami zaplanowanych wcześniej, zwykle kontrolowanych 
badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i schematów optymalnego 
dawkowania jednego lub większej liczby leków, urządzeń lub technik. Badania te prowadzone są 
na małej liczbie osób zdrowych w okresie około roku na terenie Stanów Zjednoczonych lub 
innego kraju. 

Clinical Trial, Phase II 
[Publication Type] 
Badanie kliniczne fazy 
II [Typ Publikacji] 

Clinical Trial, Phase II 
Badanie kliniczne fazy II 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji; dla oryginalnych raportów z 
przebiegu lub wyników konkretnych badań klinicznych II fazy. Inne hasło, Badania kliniczne 
fazy II jako temat stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. badań 
klinicznych II fazy. 
Zakres znaczeniowy Dzieła będące raportami zaplanowanych wcześniej, zwykle kontrolowanych 
badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i schematów optymalnego 
dawkowania jednego lub większej liczby leków, urządzeń lub technik. Badania te prowadzone są 
na setkach ochotników przez okres około dwóch lat na terenie Stanów Zjednoczonych lub innego 
kraju. 

Clinical Trial, Phase III 
[Publication Type] 
Badanie kliniczne fazy 
III [Typ Publikacji] 

Clinical Trial, Phase III 
Badanie kliniczne fazy 
III  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji; dla oryginalnych raportów z 
przebiegu lub wyników konkretnych badań klinicznych III fazy. Inne hasło, Badania kliniczne 
fazy III jako temat  stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań klinicznych III fazy. 
Zakres znaczeniowy Dzieła będące raportami zaplanowanych wcześniej, zwykle kontrolowanych 
badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności i schematów optymalnego 
dawkowania jednego lub większej liczby leków, urządzeń lub technik po badaniach II fazy. 
Wystarczająco duŜa grupa pacjentów podlega badaniu i ścisłemu monitorowaniu przez lekarzy 
pod kątem skutków niepoŜądanych długotrwałego stosowania w okresie około trzech lat na 
terenie Stanów Zjednoczonych lub innego kraju. 

Clinical Trial, Phase IV 
[Publication Type] 
Badanie kliniczne fazy 

Clinical Trial, Phase IV 
Badanie kliniczne fazy 
IV  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji; dla oryginalnych raportów z 
przebiegu lub wyników konkretnych badań klinicznych IV fazy. Inne hasło, Badania kliniczne 
fazy IV jako temat stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 



IV [Typ Publikacji] badań klinicznych IV fazy. 
Zakres znaczeniowy Dzieła będące raportami zaplanowanych wcześniej badań 
postmarketingowych dotyczących własności diagnostycznych, leczniczych lub zapobiegawczych 
leków, urządzeń lub technik zatwierdzonych do obrotu po badaniach klinicznych fazy I, II i III. 
Badania te prowadzone w Stanach Zjednoczonych lub innym kraju dostarczają często 
dodatkowych danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności produktu.  

Clinical Trials  
Badania kliniczne 

Clinical Trials as Topic 
Badania kliniczne jako 
temat 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań klinicznych. Inne hasło, Badanie kliniczne stosowane jest w przypadku raportu z 
konkretnego badania klinicznego. 
Zakres znaczeniowy Zaplanowane wcześniej badania bezpieczeństwa, skuteczności lub 
schematów optymalnego dawkowania (stosownie do przypadku) jednego lub większej liczby 
leków, urządzeń lub technik o działaniu diagnostycznym, leczniczym lub zapobiegawczym, 
dobranych zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami i obserwowanych pod kątem ustalonych z 
góry dowodów na działanie korzystne i niekorzystne. Pojęcie to dotyczy badań prowadzonych 
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. 

Clinical Trials, Phase I  
Badania kliniczne fazy 
I 

Clinical Trials, Phase I as 
Topic 
Badania kliniczne fazy I 
jako temat  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań klinicznych fazy I. Inne hasło, Badanie kliniczne fazy I stosowane jest w przypadku 
raportu z konkretnego badania klinicznego I fazy. 
Zakres znaczeniowy Badania prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa stosowania 
diagnostycznego, leczniczego lub zapobiegawczego leków, urządzeń lub technik u osób zdrowych 
w celu określenia zakresu bezpiecznego dawkowania (stosownie do przypadku). Badania te 
stosowane są teŜ w celu określenia własności farmakologicznych i farmakokinetycznych 
(toksyczność, metabolizm, wchłanianie, eliminacja i najlepsza droga podania). Obejmują 
niewielką liczbę osób i trwają zwykle około roku. Pojęcie to obejmuje badania I fazy prowadzone 
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. 

Clinical Trials, Phase II  
Badania kliniczne fazy 
II 

Clinical Trials, Phase II as 
Topic 
Badania kliniczne fazy II 
jako temat 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań klinicznych fazy II. Inne hasło, Badanie kliniczne fazy II stosowane jest w przypadku 
raportu z konkretnego badania klinicznego II fazy. 
Zakres znaczeniowy Badania, zwykle kontrolowane mające na celu ocenę skuteczności i 
dawkowania (stosownie do przypadku) leków, urządzeń lub technik diagnostycznych, leczniczych 



lub zapobiegawczych. Badania te prowadzone są na setkach ochotników, wśród których obecna 
jest ograniczona liczba pacjentów cierpiących na zaburzenie lub chorobę docelową dla badanego 
produktu. Trwają około dwóch lat. Pojęcie to obejmuje badania II fazy prowadzone zarówno w 
Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. 

Clinical Trials, Phase III  
Badania kliniczne fazy 
III 

Clinical Trials, Phase III 
as Topic 
Badania kliniczne fazy 
III jako temat  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań klinicznych fazy III. Inne hasło, Badanie kliniczne fazy III stosowane jest w przypadku 
raportu z konkretnego badania klinicznego III fazy. 
Zakres znaczeniowy Badania porównawcze mające na celu weryfikację skuteczności 
diagnostycznej, leczniczej lub zapobiegawczej leków, urządzeń lub technik określonej w 
badaniach II fazy. Podczas tych badań pacjenci są ściśle monitorowani przez lekarzy pod kątem 
jakichkolwiek działań niepoŜądanych związanych z długotrwałym uŜyciem. Badania prowadzi się 
na wystarczająco liczebnych grupach pacjentów, by rozpoznać działania niepoŜądane związane z 
długotrwałym stosowaniem i trwają one zwykle około trzech lat. Pojęcie to obejmuje badania III 
fazy prowadzone zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach. 

Clinical Trials, Phase IV  
Badania kliniczne fazy 
IV 

Clinical Trials, Phase IV 
as Topic 
Badania kliniczne fazy 
IV jako temat  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań klinicznych fazy IV. Inne hasło, Badanie kliniczne fazy IV stosowane jest w przypadku 
raportu z konkretnego badania klinicznego IV fazy. 
Zakres znaczeniowy Zaplanowane badania postmarketingowe leków, urządzeń lub technik 
diagnostycznych, leczniczych lub zapobiegawczych zatwierdzonych do obrotu handlowego. 
Badania te są często prowadzone w celu uzyskania dodatkowych danych na temat bezpieczeństwa 
i skuteczności produktu. Pojęcie to obejmuje badania IV fazy prowadzone zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w innych krajach. 

Collected 
Correspondence 
[Publication Type] 
Zbiór korespondencji 
[Typ Publikacji]  

Collected Correspondence 
Zbiór korespondencji 

Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z zebranych listów napisanych przez daną osobę, 
dotyczących osoby lub tematu. 
Patrz równieŜ List  

Collected Works 
[Publication Type] 

Collected Works 
Prace zebrane 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku tylko przez osoby 
katalogujące. 



Prace zebrane [Typ 
publikacji] 

Zakres znaczeniowy Dzieła składające się ze zbiorów prac uprzednio publikowanych. 
Patrz równieŜ Eseje 

Collections [Publication 
Type]  
Zbiory [Typ 
Publikacji]  

Collections 
Zbiory  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające zbiory przedmiotów. 

Comment [Publication 
Type]  
Komentarz [Typ 
Publikacji]  

Comment 
Komentarz 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Dotyczy uwag krytycznych lub 
objaśniających na temat artykułów  uprzednio opublikowanych. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Dzieło złoŜone z uwag krytycznych lub objaśniających mających na celu 
omówienie, potwierdzenie lub zakwestionowanie artykułu lub innej, wcześniej opublikowanej 
prezentacji. MoŜe mieć formę artykułu, listu, artykułu redakcyjnego itp. W publikacjach pojawia 
się pod wieloma nazwami: komentarz, komentarz redakcyjny, punkt widzenia itp. 

Congresses  
Zjazdy 

Congresses as Topic 
Zjazdy jako temat 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie w przypadku ogólnych prac o kongresach, konferencjach, 
zjazdach lub spotkaniach jako sposobie komunikowania się; nie naleŜy dodawać Współpraca 
międzynarodowa w przypadku zjazdów międzynarodowych, nie mylić z typem publikacji 
„Zjazdy” 
Zakres znaczeniowy Konferencje, kongresy lub spotkania formalne, których uczestnicy związani 
są z jakąś gałęzią wiedzy.  

Congresses [Publication 
Type] 
Zjazdy [Typ 
publikacji] 

Congresses 
Zjazdy 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Dzieła na temat zjazdów i kongresów 
naleŜy indeksować pod hasłem Zjazdy jako temat. KATALOG: stosować do materiałów 
konferencyjnych, prac napisanych w oparciu o zjazdy oraz do publikacji składających się z 
rozszerzonych (uaktualnionych) wersji prac prezentowanych podczas konferencji lub streszczeń 
takich wystąpień. Nie stosować tu typu publikacji Streszczenia zjazdowe. Nie naleŜy stosować w 
przypadku dzieł złoŜonych z jednej lub dwóch prac zjazdowych, ani dla omówień konferencji. 
Zakres znaczeniowy Opublikowane prace dostarczone na zjazd lub wydane z okazji zjazdu, 
konferencji lub spotkania, streszczenia prac dostarczone na zjazd, sprawozdania urzędników lub 
delegatów uczestniczących w konferencji oraz połączenie wyŜej wymienionych form, a takŜe 
materiały konferencyjne towarzystw, o ile nie dotyczą tylko spraw ich wewnętrznej organizacji. 
Patrz równieŜ Streszczenia zjazdowe 



Consensus Development 
Conference [Publication 
Type]  
Konferencja 
uzgodnieniowa [Typ 
Publikacji]  

Consensus Development 
Conference 
Konferencja 
uzgodnieniowa 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. NaleŜy je stosować w przypadku 
oryginalnych raportów z konkretnych konferencji uzgodnieniowych. JeŜeli w tytule brak nazwy 
konferencji, powinna zostać umieszczona w polu dla nazwy korporatywnej, o ile nazwa znajduje 
się w miejscu przeznaczonym dla autora, w tekście, przypisach lub na końcu artykułu. NaleŜy 
rozwaŜyć, czy nie jest to rodzaj pracy przeglądowej oraz, tylko jeśli dotyczy to tematu, dodać 
termin geograficzny. Inne hasło, Konferencje uzgodnieniowe jako temat ma zastosowanie w 
przypadku prac na temat ogólnego projektu konferencji uzgodnieniowych oraz sposobów 
komunikowania się w nauce. Istnieje równieŜ hasło Konferencja uzgodnieniowa NIH. 
Zakres znaczeniowy Dzieło złoŜone z oświadczeń o charakterze podsumowującym, 
wyraŜających opinię większości lekarzy, naukowców lub innych specjalistów spotykających się w 
celu wypracowania wspólnego stanowiska na wybrany temat.  

Consensus Development 
Conference, NIH 
[Publication Type] 
Konferencja 
uzgodnieniowa NIH 
[Typ Publikacji]  

Consensus Development 
Conference, NIH 
Konferencja 
uzgodnieniowa NIH 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Stosuje się je dla wszelkich artykułów w 
publikacjach NIH  Office of Medical Applications of Research (OMAR). NaleŜy rozwaŜyć, czy 
nie jest to rodzaj pracy przeglądowej. Inne hasło, Konferencje uzgodnieniowe NIH jako temat 
ma zastosowanie w przypadku prac na temat konferencji uzgodnieniowych NIH  oraz sposobów 
komunikowania się w nauce. NaleŜy dodać hasło Stany Zjednoczone. Istnieje równieŜ typ 
publikacji Konferencja uzgodnieniowa.  
Zakres znaczeniowy Dzieło złoŜone z oświadczeń o charakterze podsumowującym, 
wygłoszonych na konferencji sponsorowanej przez NIH , wyraŜających opinię większości lekarzy, 
naukowców lub innych specjalistów spotykających się w celu wypracowania konsensusu na 
wybrany temat. 

Consensus Development 
Conferences 
Konferencje 
uzgodnieniowe 

Consensus Development 
Conferences as Topic 
Konferencje 
uzgodnieniowe jako 
temat 

Komentarz IM; w przypadku prac na temat ogólnego projektu konferencji uzgodnieniowych 
oraz sposobów komunikowania się w nauce. Termin geograficzny naleŜy dodać tylko wtedy, gdy 
dotyczy to tematu. Inne hasło, Konferencja uzgodnieniowa stosowane jest w przypadku 
oryginalnych raportów z konkretnych konferencji uzgodnieniowych. 
Zakres znaczeniowy Dzieło złoŜone z oświadczeń o charakterze podsumowującym, 
wyraŜających opinię większości lekarzy, naukowców lub innych specjalistów spotykających się w 
celu wypracowania konsensusu na dany temat, często wraz z wynikami badań i z zaleceniami. 
Konferencja uzgodnieniowa z uczestnikami reprezentującymi naukowy punkt widzenia jest 
waŜnym sposobem oceny aktualnej myśli medycznej i odbiciem najnowszych postępów w 



badaniach naukowych w dziedzinie, której dotyczy. 
Patrz równieŜ Konsensus 

Consensus Development 
Conferences, NIH 
Konferencje 
uzgodnieniowe NIH 

Consensus Development 
Conferences, NIH as 
Topic 
Konferencje 
uzgodnieniowe NIH jako 
temat 

Komentarz IM; w przypadku prac na temat ogólnego projektu konferencji uzgodnieniowych 
NIH  oraz sposobów komunikowania się w nauce; naleŜy dodać NIH . Inne hasło, Konferencja 
uzgodnieniowa NIH stosowane jest w przypadku oryginalnych raportów z konkretnych 
konferencji uzgodnieniowych NIH . 
Zakres znaczeniowy Artykuły na temat konferencji sponsorowanych przez NIH , prezentujące 
oświadczenia o charakterze podsumowującym, wyraŜające opinię większości lekarzy, 
naukowców lub innych specjalistów spotykających się w celu wypracowania wspólnego 
stanowiska na wybrany temat. Hasło to stosuje się w przypadku konferencji uzgodnieniowych 
NIH  jako sposobów komunikowania się w nauce. Podczas indeksowania traktowany jest jako 
rodzaj artykułu przeglądowego i jako określnik dla artykułów pojawiających się w publikacjach 
NIH  Office of Medical Applications of Research (OMAR). 

Controlled Clinical Trial 
[Publication Type] 
Badanie kliniczne 
kontrolowane [Typ 
Publikacji] 

Controlled Clinical Trial 
Badanie kliniczne 
kontrolowane 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Stosowane jest w przypadku 
oryginalnych raportów z przebiegu lub wyników konkretnego badania klinicznego 
kontrolowanego. Inne hasło, Badania kliniczne kontrolowane jako temat, przeznaczone jest dla 
opisu ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. badań klinicznych. 
Zakres znaczeniowy Praca opisująca badanie kliniczne obejmujące jedno lub większą liczbę 
postępowań leczniczych poddawanych badaniu, co najmniej jedno postępowanie kontrolne, 
określone kryteria oceny poddawanych badaniom interwencji oraz wolną od obciąŜeń metodę 
kwalifikacji pacjentów. Przedmiotem postępowania mogą być leki, urządzenia i procedury badane 
ze względu na ich skuteczność diagnostyczną, leczniczą lub zapobiegawczą. Kryteria kontrolne 
obejmują placebo, lek aktywny, brak leczenia, róŜne formy i reŜimy dawkowania, porównania 
historyczne itp. JeŜeli do kwalifikacji pacjentów do postępowania leczniczego lub kontrolnego 
zastosuje się randomizację metodami matematycznymi, takimi jak tablica wartości losowych, to 
jest to wówczas Badanie kliniczne randomizowane. 

Controlled Clinical 
Trials 
Badania kliniczne 
kontrolowane 

Controlled Clinical Trials 
as Topic 
Badania kliniczne 
kontrolowane jako temat 

Komentarz stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. badań 
klinicznych. Inne hasło, Badanie kliniczne kontrolowane stosuje się do raportów z konkretnego 
badania klinicznego. 
Zakres znaczeniowy Badania kliniczne obejmujące jedno lub większą liczbę postępowań 



leczniczych poddawanych badaniu, co najmniej jedno postępowanie kontrolne, określone kryteria 
oceny poddawanych badaniom interwencji oraz wolną od obciąŜeń metodę kwalifikacji 
pacjentów. Przedmiotem postępowania mogą być leki, urządzenia i procedury badane ze względu 
na ich skuteczność diagnostyczną, leczniczą lub zapobiegawczą. Kryteria kontrolne obejmują 
placebo, lek aktywny, brak leczenia, róŜne formy i reŜimy dawkowania, porównania historyczne 
itp. JeŜeli do kwalifikacji pacjentów do postępowania leczniczego lub kontrolnego zastosuje się 
randomizację metodami matematycznymi, takimi jak tablica wartości losowych, to jest to 
wówczas Badania kliniczne randomizowane jako temat. 
Patrz równieŜ Grupy kontrolne 

Corrected and 
Republished Article 
[Publication Type] 
Artykuł poprawiony i 
ponownie 
opublikowany [Typ 
Publikacji]  

Corrected and 
Republished Article 
Artykuł poprawiony i 
powtórnie opublikowany 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Patrz równieŜ: typ publikacji Errata 
opublikowana. KATALOG: nie stosować.  
Zakres znaczeniowy Dzieło będące powtórną publikacją artykułu zawierającego tekst i dane 
poprawione, rozszerzone lub inaczej zmienione w porównaniu z wersją pierwotną. 

Correspondence 
Korespondencja 

Correspondence as Topic 
Korespondencja jako 
temat 

Komentarz Nie mylić z typami publikacji List  lub Zbiór korespondencji. 
Zakres znaczeniowy Porozumiewanie się osób, instytucji lub organizacji drogą wymiany listów.  
Na ogół hasło to stosowane jest do indeksowania i katalogowania materiałów historycznych i 
biograficznych. 

Database [Publication 
Type]  
Baza danych [Typ 
Publikacji]  

Database 
Baza danych 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat baz danych naleŜy indeksować pod hasłem Bazy danych jako temat 
względnie Bazy danych bibliograficzne, Banki danych faktograficzne lub tp.  
Zakres znaczeniowy Dzieło zawierające ustrukturyzowane pliki obejmujące informację lub 
zestaw danych pozostających w związkach logicznych. Pliki te są przechowywane i wyszukiwane 
z zastosowaniem metod komputerowych.  

Databases 
Bazy danych 

Databases as Topic 
Bazy danych jako temat 

Komentarz ogólne lub bliŜej nieokreślone, bardziej właściwe jest nadanie terminu 
szczegółowego. Nie mylić z typem publikacji Baza danych. 
Zakres znaczeniowy Zorganizowane zbiory rekordów komputerowych, wystandaryzowane pod 



względem formatu i zawartości, które przechowuje się w dowolny sposób pozwalający na odczyt 
komputerowy. Stanowią one podstawowe zestawy danych, z których powstają pliki komputerowe. 
(wg ALA Glossary of Library and Information Science, 1983)  

Diaries [Publication 
Type]  
Diariusze [Typ 
Publikacji]  

Diaries 
Diariusze 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z zapisów, zazwyczaj prywatnych, dotyczących 
doświadczeń, obserwacji, odczuć, postaw itp. Mogą to równieŜ być prace napisane w układzie 
kalendarzowym z notatkami o spotkaniach i temu podobnymi. (wg Random House Unabridged 
Dictionary, 2d ed).  

Dictionaries  
Słowniki 

Dictionaries as Topic 
Słowniki jako temat 

Komentarz nie mylić z typem publikacji Słowniki 
Zakres znaczeniowy Wykazy słów, zwykle w porządku alfabetycznym z informacją o ich formie, 
wymowie, etymologii, gramatyce i znaczeniu. 

Dictionary [Publication 
Type] 
Słowniki [Typ 
Publikacji] 

Dictionary 
Słowniki 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. W przypadku prac zawierających 
wykazy terminów z jakiejś dziedziny wraz z definicjami, naleŜy uŜyć nazwy tej dziedziny (IM) + 
typ publikacji Słowniki; jeŜeli natomiast słowniki są tematem opracowania, trzeba zastosować 
hasło Słowniki jako temat.  
Zakres znaczeniowy Publikacja encyklopedyczna zawierająca wykazy słów, zwykle w porządku 
alfabetycznym wraz z informacją o ich formie, wymowie, etymologii, gramatyce i znaczeniu. 
Słowniki języków obcych to alfabetyczne listy słów w jednym języku z ich znaczeniem i 
odpowiednikiem w drugim języku. 
Patrz równieŜ Mianownictwo 

Directories 
Informatory  

Directories as Topic 
Informatory jako temat  

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Informatory . 
Zakres znaczeniowy Listy osób lub organizacji, zazwyczaj uporządkowane alfabetycznie lub 
według kategorii, zawierające adresy, afiliacje itp. w przypadku osób oraz adresy, nazwiska 
przedstawicieli, funkcje i podobne dane w przypadku organizacji. (ALA Glossary of Library and 
Information Science, 1983)  

Directory [Publication 
Type]  

Directory 
Informatory  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. NaleŜy je stosować w przypadku 
informatorów i list członków towarzystw, akademii itp. NaleŜy indeksować stosując specjalność 



Informatory [Typ 
Publikacji]  

(IM) + Towarzystwa lub inne szczegółowe hasło zbiorowe (IM) + termin geograficzny (NIM) + 
typ publikacji Informatory . Prace na temat informatorów powinny być indeksowane z uŜyciem 
hasła Informatory jako temat . 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z list nazwisk, organizacji, przedmiotów, itp. w porządku 
alfabetycznym lub według kategorii, zwykle z podaniem tytułów, adresów, afiliacji i innych 
danych zawodowych. 
Patrz równieŜ Przewodniki po materiałach źródłowych 

Dissertations, Academic  
Dysertacje i rozprawy 
akademickie 

Dissertations, Academic 
as Topic 
Dysertacje i rozprawy 
akademickie jako temat 

Komentarz nie mylić z typem publikacji Dysertacje i rozprawy akademickie 
Zakres znaczeniowy Rozprawy zawierające wyniki oryginalnych badań naukowych, zwłaszcza 
uzasadniające określone poglądy, np. powaŜne dzieła napisane przez kandydatów na stopnie 
akademickie pod kierunkiem profesora lub prace napisane przez studentów pragnących uzyskać 
zaliczenie lub wyróŜnienie. 

Documentaries and 
Factual Films 
[Publication Type] 
Programy i filmy 
dokumentalne [Typ 
Publikacji]  

Documentaries and 
Factual Films 
Programy i filmy 
dokumentalne 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat programów i filmów dokumentalnych oraz innych filmów naleŜy 
indeksować pod hasłem Filmy jako temat. KATALOG: nie stosować w przypadku materiałów 
bieŜących. 
Zakres znaczeniowy Dzieła obejmujące filmy, nagrania wideo lub programy przedstawiające 
aktualne wydarzenia lub osoby. Nie obejmuje dzieł będących wiernym odtworzeniem 
historycznym, ani nie stanowi oceny prawdziwości prezentowanych wydarzeń w filmie opartym 
na faktach lub dokumentalnym. (wg Moving Image Materials: Genre Terms, 1988)  

Drawings [Publication 
Type] Rysunki [Typ 
Publikacji]  

Drawings 
Rysunki 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z graficznych przedstawień obiektów lub idei za pomocą 
linii. 
Patrz równieŜ Projekty architektoniczne 
Patrz równieŜ Atlasy 

Duplicate Publication 
Publikacja zdublowana 

Duplicate Publication as 
Topic 
Publikacja zdublowana 

Komentarz tylko IM dla publikacji zdublowanej jako problemu wydawniczego lub 
bibliotecznego oraz w przypadku uwag, Ŝe dany artykuł został opublikowany podwójnie. Nie 
mylić z typem publikacji Publikacja zdublowana stosowanym w przypadku pojedynczego 



jako temat przypadku stwierdzenia publikacji zdublowanej. Nie mylić z Plagiatem. 
Zakres znaczeniowy Jednoczesne lub następujące po sobie opublikowanie identycznego lub 
prawie identycznego materiału w dwóch lub większej liczbie źródeł bez podania o tym informacji. 
RóŜnica między przedrukiem polega na tym, Ŝe przedruk podaje źródło. Od Plagiatu róŜni się 
tym, Ŝe obie prace są tego samego autorstwa, podczas gdy w przypadku plagiatu publikowana jest 
praca lub fragment cudzej pracy pod nazwiskiem plagiatora. 

Duplicate Publication 
[Publication Type] 
Publikacja zdublowana 
[Typ Publikacji]  

Duplicate Publication 
Publikacja zdublowana 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. NaleŜy stosować w przypadkach 
wykrycia publikacji zdublowanych. 
Zakres znaczeniowy KsiąŜka lub artykuł zawierający materiał identyczny lub prawie identyczny, 
co inna publikacja wydana w tym samym czasie lub wcześniej, bez podania informacji o tej 
wcześniejszej publikacji. 

Editorial [Publication 
Type]  
Artykuł redakcyjny 
[Typ Publikacji]  

Editorial 
Artykuł redakcyjny  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji.; KATALOG: nie stosować.  
Zakres znaczeniowy Praca złoŜona z oświadczeń na temat opinii, przekonań i polityki redakcji 
lub wydawcy czasopisma, zwykle dotyczących spraw bieŜących, waŜnych z punktu widzenia 
nauki lub medycyny dla świata medycznego lub całego społeczeństwa. Artykuły redakcyjne 
będące głosem redakcji czasopisma, które jest oficjalnym organem towarzystwa lub organizacji 
mają na ogół szczególne znaczenie. 

Encyclopedias 
Encyklopedie 

Encyclopedias as Topic 
Encyklopedie jako temat 

Komentarz nie mylić z typem publikacji Encyklopedie . 
Zakres znaczeniowy Opracowania obejmujące artykuły o charakterze informacyjnym z 
wszystkich dziedzin wiedzy, zwykle w porządku alfabetycznym. NaleŜą tu teŜ opracowania z 
zakresu jednej dziedziny. (wg The ALA Glossary of Library and Information Science, 1983) 

Encyclopedias 
[Publication Type] 
Encyklopedie [Typ 
Publikacji] 

Encyclopedias 
Encyklopedie 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku tylko przez osoby 
katalogujące; encyklopedie jako temat naleŜy indeksować pod hasłem Encyklopedie jako temat. 
Zakres znaczeniowy Opracowania obejmujące artykuły o charakterze informacyjnym z 
wszystkich dziedzin wiedzy, zwykle w porządku alfabetycznym. NaleŜą tu teŜ opracowania z 
zakresu jednej dziedziny. (wg The ALA Glossary of Library and Information Science, 1983) 

Ephemera [Publication 
Type]  

Ephemera 
Efemerydy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat efemeryd naleŜy indeksować pod hasłem szczegółowym dla 



Efemeryda [Typ 
Publikacji]  

konkretnego typu druków ulotnych, takimi jak Reklama jako temat, Korespondencja jako 
temat, Broszury, itp.  
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z pozycji nietrwałych, zwykle wydrukowanych na papierze, o 
konkretnym przeznaczeniu, które po przeczytaniu najczęściej są wyrzucane. (wg Genre Terms: A 
Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloguing, 2d ed & The ALA Glossary 
of Library and Information Science, 1983) 

Epidemiologic Study 
Characteristics  
Charakterystyka 
badań 
epidemiologicznych 

Epidemiologic Study 
Characteristics as Topic 
Charakterystyka badań 
epidemiologicznych jako 
temat 

Komentarz stosowane do wyszukiwania: osoby indeksujące i katalogujące uŜywają haseł 
bardziej szczegółowych. 
Zakres znaczeniowy Typy i opracowania badań stosowane w badaniach epidemiologicznych i 
klinicznych. 

Essays [Publication 
Type] 
Eseje [Typ Publikacji] 

Essays 
Eseje 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku tylko przez osoby 
katalogujące. KATALOG: stosować tylko w przypadku publikacji oryginalnych, dla prac juŜ 
wcześniej publikowanych naleŜy uŜywać typu publikacji Prace zebrane. 
Zakres znaczeniowy Publikacje złoŜone ze zbioru wcześniej niepublikowanych prac lub 
utworów literackich o charakterze opisowym. 
Patrz równieŜ Prace zebrane 

Eulogies [Publication 
Type] Panegiryki [Typ 
Publikacji]  

Eulogies 
Panegiryki 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Nie mylić z typem publikacji Mowy pogrzebowe , stosowanym dla panegiryków 
wygłaszanych podczas ceremonii pogrzebowych. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z przemówień lub tekstów pisanych o charakterze 
pochwalnym na temat osoby lub rzeczy, szczególnie na cześć osoby nieŜyjącej. Od Mów 
pogrzebowych róŜnią się tym ,Ŝe mowy wygłaszane są podczas ceremonii poprzedzających 
pochówek lub kremację (wg Random House Unabridged Dictionary, 2d ed). 

Evaluation Studies 
Badania oceniające 

Evaluation Studies as 
Topic 
Badania oceniające jako 
temat 

Komentarz Hasło to stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań oceniających. Innego hasła, Badania oceniające naleŜy uŜyć w przypadku sprawozdań z 
konkretnych badań oceniających. 
Zakres znaczeniowy Badania określające skuteczność lub wartość procesów, personelu oraz 
wyposaŜenia lub materiałów dla prowadzenia badań oceniających. W przypadku leków i urządzeń 



moŜna posłuŜyć się teŜ hasłami Badanie kliniczne; Ocena jakości leków oraz Badanie leków 
przedkliniczne. 
Patrz równieŜ Ocena programu 

Evaluation Studies 
[Publication Type] 
Badania oceniające 
[Typ Publikacji]  

Evaluation Studies 
Badania oceniające 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. NaleŜy je stosować dla oryginalnych 
sprawozdań z przebiegu lub wyników konkretnego badania oceniającego. Inne hasło, Badania 
oceniające jako temat , stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań oceniających. 
Zakres znaczeniowy Prace obejmujące badania, które określają skuteczność lub przydatność 
procesu, personelu lub wyposaŜenia. 
Patrz równieŜ Badanie kliniczne 
Patrz równieŜ Badania walidacyjne  
 

Examination Questions 
[Publication Type] 
Pytania egzaminacyjne 
[Typ Publikacji] 

Examination Questions 
Pytania egzaminacyjne 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku tylko przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z pytań i odpowiedzi z określonej dziedziny uŜywane do 
nauki i powtórek materiału. 
Patrz równieŜ Zadania i ćwiczenia 

Exhibitions [Publication 
Type] Wystawy [Typ 
Publikacji]  

Exhibitions 
Wystawy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. UŜywane jest w przypadku prac opisujących wystawy, natomiast dla katalogów 
wystawowych naleŜy uŜyć hasła Wystawy jako temat wraz z typem publikacji Katalogi. 
Zakres znaczeniowy Prace zawierające opisy lub katalogi wystaw publicznych lub pozycji 
charakterystycznych dla danego tematu. 

Exhibits 
Wystawy 

Exhibits as Topic 
Wystawy jako temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Wystawy 
Zakres znaczeniowy Opisy lub katalogi wystaw publicznych lub pozycji charakterystycznych dla 
danego tematu. 

Festschrift [Publication 
Type]  
Materiały 

Festschrift 
Materiały 
okolicznościowe 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. NaleŜy dodać właściwe określniki 
stulecia.  
Zakres znaczeniowy Praca złoŜona ze zbioru esejów lub innego rodzaju utworów napisanych 



okolicznościowe [Typ 
Publikacji]  

przez studentów, nauczycieli, kolegów i współpracowników w celu uhonorowania osoby lub 
instytucji, zwykle z okazji obchodów rocznicy lub innego waŜnego wydarzenia. 

Fictional Works 
[Publication Type] 
Beletrystyka [Typ 
Publikacji]  

Fictional Works 
Beletrystyka 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: nie uŜywać w przypadku materiałów bieŜących. 
Zakres znaczeniowy Dzieła o treści fikcyjnej, nieopartej na faktach. 

Forms [Publication 
Type]  
Formularze [Typ 
Publikacji]  

Forms 
Formularze 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat formularzy naleŜy indeksować pod hasłem Rejestry jako temat. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z formularzy lub takie, w których zawarta jest znaczna ilość 
formularzy niewypełnionych. 

Funeral Sermons 
[Publication Type] 
Mowy pogrzebowe 
[Typ Publikacji]  

Funeral Sermons 
Mowy pogrzebowe 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat ceremonii pogrzebowych naleŜy indeksować pod hasłem Ceremonie 
pogrzebowe. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z przemówień wygłaszanych podczas ceremonii 
pogrzebowych przed pochówkiem lub kremacją. (wg Random House Unabridged Dictionary, 2d 
ed) 

Government 
Publications 
Wydawnictwa rządowe 

Government Publications 
as Topic 
Wydawnictwa rządowe 
jako temat  

Komentarz nie mylić z typem publikacji Wydawnictwa rządowe 
Zakres znaczeniowy Omówienie dokumentów wydanych przez rząd na szczeblu centralnym lub 
regionalnym, względnie jego agendy. 

Government 
Publications [Publication 
Type] 
Wydawnictwa rządowe 
[Typ publikacji]  

Government Publications 
Wydawnictwa rządowe 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku tylko przez partnerów 
współpracujących; dzieła na temat wydawnictw rządowych indeksuje się pod hasłem 
Wydawnictwa rządowe jako temat.  
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające dokumenty wydane przez rząd na szczeblu centralnym 
lub regionalnym, względnie jego agendy. 

Guidebooks [Publication 
Type] 
Przewodniki [Typ 

Guidebooks 
Przewodniki 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez 
osoby katalogujące w przypadku poradników dla osób podróŜujących. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z publikacji dla turystów, które dostarczają informacji o 



Publikacji] miastach, państwach, regionach lub podobne ksiąŜki traktujące o budowlach, muzeach itp. (wg 
ALA Glossary of Library and Information Science, 1983) 

Guideline [Publication 
Type] 
Wytyczne [Typ 
Publikacji] 

Guideline 
Wytyczne 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. W przypadku szczegółowych 
wytycznych nie związanych z opieką zdrowotną, omawiających ogólny projekt, metodykę, 
ekonomię itp. naleŜy stosować hasło Wytyczne jako temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone ze stwierdzeń, zaleceń i zasad będących wyrazem 
obowiązujących aktualnie lub w przyszłości zasad polityki. Mogą być opracowywane przez 
agendy rządowe wszystkich szczebli, instytucje, organizacje takie, jak stowarzyszenia zawodowe, 
zarządy oraz zespoły ekspertów. Tekst moŜe mieć charakter odręczny, ale na ogół stanowi 
obszerny przewodnik po problemach i zagadnieniach z jakiejś dziedziny lub działalności. Pojęcie 
to odnosi się raczej do ogólnego prowadzenia działalności w zakresie opieki zdrowotnej i jej 
administracji, niŜ do konkretnych decyzji dotyczących jakiegoś szczegółowego problemu 
klinicznego. W takim przypadku właściwym hasłem okazać się moŜe Wytyczne postępowania 
klinicznego 

Guidelines 
Wytyczne 

Guidelines as Topic 
Wytyczne jako temat 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
wytycznych nie związanych z opieką zdrowotną. Inne hasło, Wytyczne stosuje się w przypadku 
doniesień na temat szczegółowych wytycznych. 
Zakres znaczeniowy Systematyczne przedstawienie zasad i reguł prowadzonej polityki. 
Wytyczne mogą być opracowane przez agendy rządowe wszystkich szczebli, instytucje, 
stowarzyszenia zawodowe, zarządy oraz zespoły ekspertów. Tekst moŜe mieć charakter odręczny, 
ale na ogół stanowi obszerny przewodnik po problemach i zagadnieniach z jakiejś dziedziny lub 
działalności. W przypadku wytycznych dotyczących opieki zdrowotnej lub medycyny klinicznej 
właściwym hasłem okazać się moŜe Wytyczne postępowania klinicznego jako temat. 

Handbooks [Publication 
Type] 
Poradniki [Typ 
Publikacji] 

Handbooks 
Poradniki  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku jedynie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone ze zwięzłych opracowań referencyjnych na określony temat, 
w których informacje są przedstawione w sposób umoŜliwiający łatwe i szybkie ich odszukanie. 
Przeznaczone są raczej do szybkiego sprawdzenia informacji, niŜ do systematycznego czytania 
czy nauki.  
Patrz równieŜ Podręczniki laboratoryjne  



Patrz równieŜ Materiały źródłowe 

Herbals [Publication 
Type] 
Zielniki [Typ 
Publikacji] 

Herbals 
Zielniki  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku jedynie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: nie stosować do materiałów bieŜących. 
Zakres znaczeniowy Dzieła o charakterze ksiąŜek na temat ziół lub roślin, opisujące zwykle ich 
własności lecznicze. (Random House Unabridged Dictionary, 2d ed) 

Historical Article 
[Publication Type] 
Praca historyczna [Typ 
Publikacji]  

Historical Article 
Praca historyczna 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. NaleŜy dodać właściwe określniki stuleci. 
KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Artykuł lub jego część opisująca zdarzenia przeszłe lub czynniki istotne dla 
badanej dziedziny, zawodu, odkrycia, wynalazku itp. Pojęcie historii jest bardzo szerokie i 
obejmuje czasy od zarania dziejów po dzień dzisiejszy. Ten typ publikacji często występuje wraz 
z Biografiami .  

Humor [Publication 
Type]  
Utwory humorystyczne 
[Typ Publikacji]  

Humor 
Humor 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KsiąŜki na temat humoru naleŜy indeksować pod hasłem Dowcip i humor jako 
temat. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z dowcipów na jakiś temat. 
Patrz równieŜ Anegdoty 

Indexes [Publication 
Type]  
Indeksy [Typ 
Publikacji]  

Indexes 
Indeksy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Prace umoŜliwiające uporządkowany dostęp do materiałów w danej 
dziedzinie wiedzy. 
Patrz równieŜ Streszczenia 
Patrz równieŜ Bibliografia  
Patrz równieŜ Spis treści czasopisma 
Patrz równieŜ Przewodniki po materiałach źródłowych 

Instruction [Publication 
Type] 
Instrukcja [Typ 
Publikacji] 

Instruction 
Instrukcja  

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Do uŜytku jedynie przez osoby 
katalogujące; zastosowanie ograniczone tylko do instrukcji przekazywanych za pomocą filmów, a 
nie wykładu, zajęć klasowych lub materiałów wydrukowanych; uŜywane moŜe być tylko do 
materiałów historycznych. KATALOG: nie uŜywać do materiałów bieŜących. 



Zakres znaczeniowy Niefabularne filmy opracowane w celach edukacyjnych, instruktaŜowych 
lub szkoleniowych. (wg Moving Image Materials: Genre Terms, 1988) 

Interview [Publication 
Type] 
Wywiad [Typ 
Publikacji] 

Interview 
Wywiad 

Komentarz Hasło to ma zastosowanie jako typ publikacji. Dzieła na temat wywiadów naleŜy 
indeksować pod hasłem Wywiady jako temat 
Zakres znaczeniowy Dzieło mające formę rozmowy z jakąś osobą na temat jej pochodzenia, 
wykształcenia, wykonywanego zawodu i innych spraw osobistych i zawodowych, poglądów na 
pewne sprawy i inne tematy zaproponowane przez osobę prowadzącą rozmowę.  

Interviews 
Wywiady 

Interviews as Topic 
Wywiady jako temat 

Komentarz Hasło to uŜywane jest dla publikacji traktujących o tym, jak przeprowadzać 
wywiady, zawierających ich oceny, opis zachowania uczestników itp. Nie mylić z typem 
publikacji Wywiad. 
Zakres znaczeniowy Rozmowy z jedną lub kilkoma osobami prowadzone w celu uzyskania 
informacji o ich pochodzeniu, wykształceniu oraz innych osobistych danych biograficznych, ich 
poglądach itp. NaleŜą tu rozmowy przeprowadzane w związku z przyjęciem do szkoły i do pracy.  

Journal Article 
[Publication Type] 
Artykuł [Typ 
Publikacji]  

Journal Article 
Artykuł  

Komentarz Tylko typ publikacji, stosowany powinien być w przypadkach oryginalnych 
pełnotekstowych prac badawczych, przeglądowych i innych doniesień publikowanych w 
czasopismach naukowych. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy  przewaŜający typ publikacji dla artykułów i innych prac indeksowanych 
dla baz danych NLM . 

Juvenile Literature 
[Publication Type] 
Literatura dla 
młodzieŜy [Typ 
Publikacji]  

Juvenile Literature 
Literatura dla młodzieŜy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła przeznaczone dla dzieci do 15 roku Ŝycia. 
Patrz równieŜ Prace popularne 

Laboratory Manuals 
[Publication Type] 
Podręczniki 
laboratoryjne [Typ 
Publikacji] 

Laboratory Manuals 
Podręczniki 
laboratoryjne  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Dzieła na temat podręczników laboratoryjnych indeksuje się pod hasłem 
Podręczniki instrukta Ŝowe jako temat 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające podstawowe zwięzłe informacje i wskazówki dotyczące 
czynności laboratoryjnych, w tym do przeprowadzania doświadczeń i wykonywania testów 



diagnostycznych. 
Patrz równieŜ Poradniki   

Lecture Notes 
[Publication Type] 
Notatki z wykładów 
[Typ Publikacji]  

Lecture Notes 
Notatki z wykładów 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z notatek sporządzonych podczas wystąpienia wygłaszanego 
dla grona słuchaczy, zwykle w celach ułatwienia nauki. (wg Random House Unabridged 
Dictionary, 2d ed) 

Lectures [Publication 
Type]  
Wykłady [Typ 
Publikacji]  

Lectures 
Wykłady 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Dotyczy zwykle materiałów 
dydaktycznych. Nie mylić z typem publikacji Przemówienia. KATALOG: istnieje teŜ typ 
publikacji Notatki z wykładów . 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z wystąpień ustnych czytanych lub wygłaszanych dla grona 
słuchaczy, zwłaszcza w ramach nauczania lub przedstawienia danego tematu. RóŜnią się od 
Przemówień [Typ Publikacji], które są mniej dydaktyczne, a bardziej informacyjne, rozrywkowe, 
inspirujące lub polemiczne. (wg Random House Unabridged Dictionary, 2d ed) 

Legal Cases [Publication 
Type]  
Przypadek prawny 
[Typ Publikacji]  

Legal Cases 
Przypadek prawny 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone ze zbiorów orzeczeń lub opublikowanych decyzji sądowych 
oraz dokumentów lub akt związanych z tymi sprawami. 
Patrz równieŜ Akty prawne 

Legislation 
Akty prawne 

Legislation as Topic 
Akty prawne jako temat 

Komentarz ogólne lub bliŜej nieokreślone, bardziej właściwe jest nadanie terminu 
szczegółowego wraz z określnikiem / prawo; naleŜy uwzględnić nazwę kraju, stanu (USA). Nie 
mylić z typem publikacji Akty prawne 
Zakres znaczeniowy Ustanowienie i wprowadzenie w Ŝycie przepisów i rozporządzeń przez 
oficjalne organa państwowe, stanowe (USA) lub inne ciała ustawodawcze. Dotyczy teŜ ogólnie 
prawa związanego ze zdrowiem oraz przypadków, dla których nie istnieją terminy szczegółowe. 
Patrz równieŜ Prawo praktyki  

Legislation [Publication 
Type] 
Akty prawne [Typ 

Legislation 
Akty prawne 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. KATALOG: stosować, jeśli tekst 
przepisów, ustaw, rozporządzeń lub rządowych regulacji prawnych stanowi co najmniej 20% 
treści. Nie uŜywać w przypadku ksiąŜek, które zawierają jedynie omówienie przepisów, ustaw, 



Publikacji] rozporządzeń lub rządowych regulacji prawnych. Dzieła na temat aktów prawnych naleŜy 
indeksować pod hasłem Akty prawne jako temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła obejmujące tekst przedstawionych lub uchwalonych aktów 
prawnych, które mogą mieć postać projektów ustaw, przepisów, ustaw, rozporządzeń lub 
rządowych regulacji prawnych. 
Patrz równieŜ Przypadek prawny 

Letter [Publication Type]  
List [Typ Publikacji]  

Letter 
List  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. W przypadku prac na temat listów i 
korespondencji naleŜy stosować hasło Korespondencja jako temat. KATALOG: nie uŜywać dla 
zbiorów listów; w takim przypadku naleŜy zastosować typ publikacji Zbiór korespondencji. 
Zakres znaczeniowy Dzieło złoŜone z wydrukowanych lub pisanych odręcznie wiadomości 
wymienianych między osobami lub między osobą a przedstawicielem jakiejś instytucji. 
Korespondencja moŜe mieć charakter osobisty lub zawodowy. W publikacjach medycznych lub 
innych naukowych jest to zwykle list jednego lub większej liczby autorów do redakcji czasopisma 
lub ksiąŜki, w której ukazuje się publikacja będąca przedmiotem dyskusji lub komentarzy. 
Listowi  często towarzyszy Komentarz. 
Patrz równieŜ Zbiór korespondencji 

Manuals 
Podręczniki 
instrukta Ŝowe 

Manuals as Topic 
Podręczniki 
instrukta Ŝowe jako 
temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Podręczniki laboratoryjne  
Zakres znaczeniowy KsiąŜki, których celem jest dostarczenie informacji opartej na faktach oraz 
instrukcji. 

Manuscripts 
Rękopisy 

Manuscripts as Topic 
Rękopisy jako temat 

Komentarz IM; obejmuje ksiąŜki pisane ręcznie przed wynalezieniem druku, a takŜe rękopisy i 
maszynopisy wersji roboczych prac przeznaczonych do druku, korespondencję, dzienniki, 
notatniki, memoranda, ksiąŜki elektroniczne itp. W niektórych przypadkach naleŜy dodać 
określnik stulecia. Nie mylić z typem publikacji Rękopisy 
Zakres znaczeniowy  Utwory pisane ręcznie tak, jak to robiono przed wynalezieniem druku. 
Hasło to moŜe teŜ dotyczyć ręcznego odpisu dzieła autora dawnego. Rękopis moŜe być pisany 
ręcznie lub na maszynie w odróŜnieniu od dzieła wydrukowanego, szczególnie dotyczy to tej 
wersji autorskiej, na podstawie której powstaje wersja drukowana. (Webster, 3d ed) 

Maps Maps as Topic Komentarz Nie mylić z typem publikacji Mapy 



Mapy Mapy jako temat Zakres znaczeniowy Obraz, zazwyczaj w skali i na płaszczyźnie, wybranego materiału lub 
abstrakcyjnych figur na powierzchni Ziemi, nieba lub ciał niebieskich. 

Maps [Publication Type] 
Mapy [Typ Publikacji] 

Maps 
Mapy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. UŜywać w przypadku atlasów geograficznych, lecz nie naleŜy dodawać typu 
publikacji Atlasy. Dzieła dotyczące map powinny być indeksowane pod hasłem Mapy jako 
temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła obejmujące obrazy, zazwyczaj w skali i na płaszczyźnie, wybranego 
materiału lub abstrakcyjnych figur na powierzchni Ziemi, nieba lub ciał niebieskich. (wg Anglo-
American Cataloguing Rules, 2d ed, p619) 

Meeting Abstracts 
[Publication Type] 
Streszczenia zjazdowe 
[Typ Publikacji]  

Meeting Abstracts 
Streszczenia zjazdowe 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Ma zastosowanie dla streszczeń 
prezentacji z róŜnego rodzaju spotkań, nie uŜywa się go natomiast w przypadku streszczeń 
towarzyszących artykułom w czasopismach. Dla prac poświęconych streszczeniom powinno się 
uŜyć hasła Streszczanie i indeksowanie jako temat. KATALOG: nie stosować, stosować typ 
publikacji Zjazdy. 
Zakres znaczeniowy Dla pojedynczych streszczeń prezentacji podczas spotkań, zjazdów, 
kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów, spotkań okrągłego stołu i innych 
zebrań o charakterze zawodowym. 
Patrz równieŜ Zjazdy 

Meta-Analysis 
Metaanaliza 

Meta-Analysis as Topic 
Metaanaliza jako temat 

Komentarz Hasło to moŜna stosować w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań mających charakter metaanalizy. W przypadku sprawozdań z konkretnej metaanalizy 
naleŜy uŜyć hasła Metaanaliza. 
Zakres znaczeniowy Metoda ilościowa łączenia wyników niezaleŜnych badań (opisanych zwykle 
w opublikowanym piśmiennictwie) oraz dokonywania syntezy streszczeń i wniosków. MoŜe być 
zastosowana do oceny skuteczności leczniczej, planowania nowych badań itp., z zastosowaniem 
głównie w obszarze badan naukowych i medycyny. 
Patrz równieŜ Błąd publikacyjny  
Patrz równieŜ Piśmiennictwo przeglądowe jako temat 

Meta-Analysis 
[Publication Type] 

Meta-Analysis 
Metaanaliza 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Stosuje się je jest w przypadku 
oryginalnych sprawozdań z wyników konkretnych badań o charakterze metaanalizy. Inne hasło, 



Metaanaliza [Typ 
Publikacji] 

Metaanaliza jako temat przeznaczone jest dla opisu ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
metaanaliz.  
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające opis badań przy uŜyciu metod ilościowych łączenia 
wyników badań niezaleŜnych od siebie (opisanych zwykle w opublikowanym piśmiennictwie) 
oraz syntezy streszczeń i wniosków, co ma zastosowanie w ocenie skuteczności leczniczej, 
planowaniu nowych badań itp. Często stanowi przegląd badań klinicznych. Zwykle autor lub 
instytucja finansująca zaznacza, Ŝe opracowanie ma charakter metaanalizy. NaleŜy je odróŜniać 
od przeglądu piśmiennictwa. 

Monograph [Publication 
Type] 
Monografie [Typ 
Publikacji] 

Monograph 
Monografia 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Nie naleŜy stosować do indeksowania ani 
katalogowania. 
Zakres znaczeniowy Nie naleŜą tu publikacje seryjne ani integrujące (serial & integrating 
resources). Praktycznie w katalogowaniu hasło to stosowane jest w przypadku dzieł na jeden 
temat lub kilka tematów pokrewnych, gdy poruszane zagadnienia omówione są wyczerpująco. 
Nie ma znaczenia, czy dzieło składa się z rozdziałów, części, czy tomów. W zasadzie kaŜdy 
indeksowany artykuł z czasopisma mógłby być, biorąc ściśle monografią, ale jednak ten typ 
publikacji odnosi się jedynie do dzieł podlegających katalogowaniu (tzn. do ksiąŜek).  

Motion Pictures 
Filmy 

Motion Pictures as Topic 
Filmy jako temat  

Komentarz IM; dokument fabularyzowany jeśli chodzi o filmy. Nie mylić z typem publikacji 
Programy i filmy dokumentalne. 
Zakres znaczeniowy Sztuka, technika lub działalność związana z produkcją filmów dla celów 
rozrywkowych, propagandowych lub dydaktycznych. 
Patrz równieŜ Kineangiografia 
Patrz równieŜ Kineradiografia  

Multicenter Studies 
Badania 
wieloośrodkowe 

Multicenter Studies as 
Topic 
Badania wieloośrodkowe 
jako temat 

Komentarz Hasło to przeznaczone jest dla publikacji na temat ogólnego projektu, metodyki, 
ekonomii itp. badań. W przypadku sprawozdań z konkretnego badania wieloośrodkowego stosuje 
się hasło Badanie wieloośrodkowe. NaleŜy rozwaŜyć uŜycie terminu geograficznego. 
Zakres znaczeniowy Badania kontrolowane planowane i prowadzone przez szereg 
współpracujących instytucji dla oceny określonych zmiennych i wyników w konkretnej populacji 
pacjentów, na przykład badania wieloośrodkowe wad wrodzonych u dzieci. 
Patrz równieŜ Badania kliniczne fazy III jako temat 
Patrz równieŜ Badania kliniczne fazy IV jako temat 



Multicenter Study 
[Publication Type] 
Badanie 
wieloośrodkowe [Typ 
Publikacji] 

Multicenter Study 
Badanie wieloośrodkowe 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Przeznaczone jest dla oryginalnych 
sprawozdań z przebiegu i wyników konkretnych badań wieloośrodkowych. Inne hasło, Badania 
wieloośrodkowe jako temat, stosuje się do opisu ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
badań wieloośrodkowych. NaleŜy rozwaŜyć uŜycie terminu geograficznego oraz typu publikacji 
Badanie kliniczne lub dokładniejszego. 
Zakres znaczeniowy Praca złoŜona z badań kontrolowanych wykonanych przez szereg 
współpracujących instytucji. 

News [Publication Type]  
Wiadomości [Typ 
Publikacji]  

News 
Wiadomości 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Stosuje się je w przypadku wiadomości 
indeksowanych z czasopism. Nie mylić z typem publikacji Artykuł prasowy  stosowanym dla 
wiadomości indeksowanych z gazet. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z zapowiedzi lub doniesień o wydarzeniach aktualnych lub 
mających niedawno miejsce, a dotyczących nowości i interesujących informacji z dziedziny 
medycyny lub nauki. W niektórych wydawnictwach, jak „Nature" lub „Science" wiadomości 
zajmują poczesne miejsce donosząc o kontrowersyjnych i mających decydujące znaczenie faktach 
z dziedziny nauki lub medycyny. 

Newspaper Article 
[Publication Type] 
Artykuł prasowy [Typ 
Publikacji]  

Newspaper Article 
Artykuł prasowy  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Stosuje się w przypadku indeksowania 
prac z gazet lub biuletynów. Nie mylić z typem publikacji Wiadomości uŜywanym w przypadku 
indeksowania wiadomości z czasopism. 
Zakres znaczeniowy Praca zawierająca wiadomości pojawiające się w gazetach lub 
czasopismach o tematyce ogólnej, a dotycząca aktualnych informacji na tematy medyczne lub 
naukowe. Nie naleŜy mylić Artykułu prasowego z typem publikacji Wiadomości 
zarezerwowanym dla doniesień publikowanych w róŜnych czasopismach medycznych i 
naukowych, jak np. „Nature”. 

Nurses' Instruction 
[Publication Type] 
Instrukcje dla 
pielęgniarek [Typ 
publikacji] 

Nurses' Instruction 
Instrukcje dla 
pielęgniarek 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: stosować w przypadku materiałów o charakterze wprowadzającym, 
ogólnym na temat chorób i innych przeznaczonych dla pielęgniarek, ale nie zawierających 
szczegółowych procedur pielęgniarskich. Dla dzieł opisujących procedury pielęgniarskie naleŜy 
zamiast tego hasła stosować odpowiednie hasło główne wraz z określnikiem pielęgniarstwo 
względnie połączyć z hasłem Opieka pielęgniarska lub innym pasującym hasłem pokrewnym.  
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z materiałów przeznaczonych dla pielęgniarek. 



Outlines [Publication 
Type] 
Zarys [Typ publikacji] 

Outlines 
Zarys 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające zwięzłe informacje dotyczące podstaw jakiegoś 
zagadnienia, często w układzie graficznym nagłówków i śródtytułów. 

Overall [Publication 
Type]  
Publikacja obejmująca 
inne publikacje [Typ 
Publikacji] 
 

Overall 
Publikacja obejmująca 
inne publikacje 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Pojedynczy cytat obejmujący cały szereg artykułów o róŜnym stopniu 
szczegółowości lub pojedynczy cytat obejmujący artykuły lub streszczenia przedstawione na 
spotkaniu. Przedmiotowa Publikacja obejmująca inne publikacje odnosi się do serii artykułów 
na ten sam temat; zjazdowa Publikacja obejmująca inne publikacje obejmuje prace 
przedstawione podczas oficjalnego zgromadzenia lokalnego, regionalnego, krajowego lub 
międzynarodowego; Publikacja obejmująca inne publikacje towarzystwa dotyczy prac 
przedstawionych podczas dorocznego, półrocznego, miesięcznego lub cotygodniowego spotkania 
towarzystwa, akademii, instytutu, szpitala, itp. Ten typ publikacji moŜe być zastosowany w 
przypadku pojedynczego cytatu z dodatkowym indeksowaniem lub katalogowaniem 
poszczególnych prac lub bez dodatkowego katalogowania. Poszczególnym pracom nie naleŜy 
jednak nadawać hasła Publikacja obejmująca inne publikacje. 

Patents 
Patenty 

Patents as Topic 
Patenty jako temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Patenty 
Zakres znaczeniowy Wyłączne prawa lub przywileje związane z wynalazkami, roślinami itp. 

Patents [Publication 
Type]  
Patenty [Typ 
Publikacji]  

Patents 
Patenty 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat patentów naleŜy indeksować pod hasłem Patenty jako temat. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z dokumentów rządowych dających wynalazcy lub 
pełnomocnikowi wyłączne prawo do produkcji, uŜytkowania lub sprzedaŜy wynalazku przez 
określoną liczbę lat. 

Patient Education 
Edukacja pacjenta 

Patient Education as Topic 
Edukacja pacjenta jako 
temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Materiały edukacyjne dla pacjentów 
Zakres znaczeniowy Nauczanie lub szkolenie pacjentów pod kątem ich własnych potrzeb 
zdrowotnych. 

Patient Education 
Handout [Publication 

Patient Education 
Handout 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające materiały informacyjne, często w postaci ulotek, 



Type] 
Materiały edukacyjne 
dla pacjentów [Typ 
publikacji] 

Materiały edukacyjne 
dla pacjentów 

sporządzone w celu objaśnienia procedury lub innych zagadnień. Mogą równieŜ językiem 
zrozumiałym dla pacjenta przybliŜać treść konkretnego artykułu w czasopiśmie biomedycznym. 

Periodical Index 
[Publication Type]  
Spis treści czasopisma 
[Typ Publikacji]  

Periodical Index 
Spis treści czasopisma 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. 
Zakres znaczeniowy Praca charakteryzująca się podejściem tematycznym do zawartości 
czasopisma, wydawana jako indeks roczny, dwuletni, pięcioletni, dziesięcioletni itd. Hasło to 
stosuje się do wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie w takim samym sensie, jak 
hasło Bibliografia  jest przydatne w przypadku publikacji w postaci pojedynczego artykułu.  
Patrz równieŜ Indeksy 

Periodicals 
Czasopisma 

Periodicals as Topic 
Czasopisma jako temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Czasopisma. Dotyczy czasopism, innych periodyków 
i biuletynów medycznych, nie łączyć z hasłem Medycyna. Hasło to obejmuje pisanie dla 
czasopism, naleŜy jednak zapoznać się z uwagami na temat hasła Pisarstwo. Dla artykułów z 
biuletynów właściwe moŜe być uŜycie hasła Czasopisma jako temat, istnieje teŜ hasło Artykuł 
prasowy. 
Zakres znaczeniowy Publikacja wydawana w określonych, z większą lub mniejszą dokładnością, 
odstępach czasu. 

Periodicals [Publication 
Type]  
Czsopisma [Typ 
Publikacji]  

Periodicals 
Czasopisma 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Prace na temat czasopism naleŜy indeksować pod hasłem Czasopisma jako temat. 
Zakres znaczeniowy Publikacje mające w zamierzeniu ukazywać się w sposób ciągły, zwykle 
częściej niŜ raz do roku, zawierające odrębne artykuły, opowiadania lub inne utwory. 

Personal Narratives 
[Publication Type] 
Wspomnienia [Typ 
Publikacji]  

Personal Narratives 
Wspomnienia 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: stosuje się zarówno do pojedynczych dzieł autobiograficznych i 
wspomnień osobistych, jak i ich zbiorów. Nie naleŜy uŜywać hasła Autobiografie, które ma 
zastosowanie tylko dla prac na temat autobiografii. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z opisu doświadczeń osobistych w odniesieniu do 
konkretnej dziedziny lub w związku z uczestnictwem w jakiejś działalności, względnie dzieła o 
charakterze autobiograficznym. 
Patrz równieŜ Biografie 



Pharmacopoeias 
Farmakopee 

Pharmacopoeias as Topic 
Farmakopee jako temat 

Komentarz Nie mylić z Receptariuszami, które zwykle zawierają same wykazy i nie są tak 
kompletne; nie mylić z typem publikacji Farmakopee; naleŜy rozwaŜyć podanie nazwy kraju. 
Zakres znaczeniowy Oficjalne dzieła na temat leków i preparatów, ich opisy, postać, skład, stałe 
fizyczne, główne własności chemiczne stosowane w celu identyfikacji, standardy siły działania, 
czystości i dawkowania, testy chemiczne identyfikacji i określania czystości itp. Publikowane są 
zwykle przez agendy rządowe (np. USP, the United States Pharmacopoeia; BP, British 
Pharmacopoeia; P. Helv., the Swiss Pharmacopoeia). RóŜnią się od Receptariuszy tym, Ŝe ich 
treść jest znacznie bardziej wyczerpująca: receptariusze obejmują same wykazy składu i zaleceń. 

Pharmacopoeias 
[Publication Type] 
Farmakopee [Typ 
publikacji] 

Pharmacopoeias 
Farmakopee 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Dzieła na temat farmakopei naleŜy indeksować pod hasłem Farmakopee jako 
temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła oficjalne zawierające wykazy leków i preparatów, ich opisy, postać, 
skład, główne własności chemiczne, standardy siły działania, czystości i dawkowania, testy 
chemiczne stosowane w celu identyfikacji. itp. Mają status norm. 

Phrases [Publication 
Type]  
WyraŜenia [Typ 
Publikacji]  

Phrases 
WyraŜenia 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z potocznych terminów, zwrotów, idiomów i typowych 
rozmów, np. między pracownikiem słuŜby zdrowia a pacjentem. Zwykle przeznaczone są dla 
osób, dla których język publikacji nie jest językiem ojczystym. 

Pictorial Works 
[Publication Type] 
Albumy [Typ 
Publikacji]  

Pictorial Works 
Albumy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone wyłącznie lub głównie z obrazów, ale nie z rysunków 
technicznych. 
Patrz równieŜ Karykatury  

Popular Works 
[Publication Type] 
Prace popularne [Typ 
publikacji] 

Popular Works 
Prace popularne 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła przeznaczone dla osób nie będących fachowcami w danej dziedzinie 
lub zainteresowanych amatorsko. 
Patrz równieŜ Literatura dla młodzieŜy  



Portraits 
Portrety  

Portraits as Topic 
Portrety jako temat 

Komentarz Portret moŜe być namalowanym obrazem, rysunkiem, fotografią, popiersiem itp., 
moŜe przedstawiać jedną osobę lub grupę osób. Nie mylić z typem publikacji Portrety . 
Zakres znaczeniowy Przedstawienie graficzne, zwłaszcza twarzy postaci rzeczywistych, zwykle 
upozowanych, Ŝyjących lub zmarłych. (wg Thesaurus for Graphic Materials II, p540, 1995) 

Portraits [Publication 
Type]  
Portrety [Typ 
Publikacji]  

Portraits 
Portrety  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Do zastosowania w przypadku portretów indywidualnych lub zbiorowych. Dzieła na 
temat portretów indeksuje się pod hasłem Portrety jako temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z przedstawień graficznych, szczególnie twarzy osób 
rzeczywistych, zwykle upozowanych, Ŝyjących lub zmarłych. Obejmują obrazy, których celem 
jest sportretowanie jednej lub wielu osób, natomiast nie naleŜą tu obrazy przedstawiające ludzi 
jako element zdarzeń lub scenerii. (wg Thesaurus for Graphic Materials II, p540, 1995) 

Posters [Publication 
Type]  
Plakaty [Typ 
Publikacji]  

Posters 
Plakaty 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Nie stosuje się w przypadku prezentacji plakatowej podczas konferencji. Istnieją 
równieŜ typy publikacji Reklamy oraz Obwieszczenia. 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające zawiadomienia umieszczone na jednym lub wielu 
arkuszach papieru, które mają przyciągnąć uwagę do wydarzeń, działalności, spraw, towarów lub 
usług. Celem plakatów jest informowanie, a umieszcza się je zwykle w miejscach publicznych. 
PrzewaŜają w nich elementy graficzne. W załoŜeniu mają wywrzeć natychmiastowe wraŜenie z 
pewnej odległości. Hasło to nie obejmuje prezentacji plakatowych podczas konferencji i spotkań. 
(wg Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Headings, 1995) 

Practice Guideline 
[Publication Type] 
Wytyczne 
postępowania 
klinicznego [Typ 
publikacji] 

Practice guideline 
Wytyczne postępowania 
klinicznego 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji; stosuje się do oryginalnych 
szczegółowych wytycznych w zakresie słuŜby zdrowia. Inne hasło, Wytyczne postępowania 
jako temat ma zastosowanie w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
wytycznych postępowania. 
Zakres znaczeniowy Praca złoŜona z zaleceń i zasad mających wspomagać pracowników słuŜby 
zdrowia przy podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad chorymi w zakresie właściwego 
rozpoznania, leczenia i procedur klinicznych w konkretnych warunkach klinicznych. Wytyczne 
postępowania klinicznego mogą być opracowane przez agendy rządowe róŜnych szczebli, 
instytucje, organizacje, takie jak stowarzyszenia zawodowe, zarządy, zebrania zespołów 
ekspertów. Mogą tworzyć podwaliny dla oceny jakości i skuteczności opieki zdrowotnej pod 



kątem poprawy stanu zdrowia, ujednolicenia świadczeń i procedur oraz zmniejszenia zmienności 
wyników opieki zdrowotnej. 

Practice Guidelines 
Wytyczne 
postępowania 

Practice guidelines as 
topic 
Wytyczne postępowania 
jako temat 

Komentarz Hasło to naleŜy stosować w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. 
wytycznych związanych z opieką zdrowotną, natomiast inne hasło, Wytyczne postępowania 
klinicznego stosuje się dla opisów szczegółowych wytycznych postępowania.  
Zakres znaczeniowy Zalecenia i zasady aktualnych lub przyszłych zasad polityki mających 
wspomagać pracowników słuŜby zdrowia przy podejmowaniu decyzji dotyczących opieki nad 
chorymi w zakresie właściwego rozpoznania, leczenia i procedur klinicznych w konkretnych 
warunkach klinicznych. Wytyczne postępowania klinicznego mogą być opracowane przez agendy 
rządowe róŜnych szczebli, instytucje, organizacje takie, jak stowarzyszenia zawodowe, zarządy, 
zebrania zespołów ekspertów. Wytyczne te tworzą podwaliny do oceny skuteczności wszystkich 
aspektów opieki zdrowotnej. 

Price Lists [Publication 
Type]  
Cenniki [Typ 
Publikacji]  

Price Lists 
Cenniki 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z list przedmiotów przeznaczonych do sprzedaŜy wraz z ich 
cenami, w tym leków, wyposaŜenia, ksiąŜek itp. Cenniki są mniej szczegółowe od katalogów i 
mniej obszerne. 

Problems and Exercises 
[Publication Type] 
Zadania i ćwiczenia 
[Typ Publikacji]  

Problems and Exercises 
Zadania i ćwiczenia 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Prace zawierające zbiory pytań sprawdzających oraz ćwiczeń, na ogół do 
uŜytku w trakcie nauki lub powtarzania materiału. 
Patrz równieŜ Pytania egzaminacyjne 

Programmed Instruction 
Nauczanie programowe 

Programmed Instruction 
as Topic 
Nauczanie programowe 
jako temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Materiały do samokształcenia 
Zakres znaczeniowy Nauczanie, w którym osoba ucząca się robi to w swoim własnym tempie z 
wykorzystaniem zeszytów do ćwiczeń, podręczników i urządzeń elektromechanicznych, które 
dostarczają materiały do nauki stopniowo, kontrolują nabytą wiedzę na kaŜdym etapie i 
zapewniają natychmiastową informację zwrotną o osiągnięciach (ERIC, Thesaurus of ERIC 
Descriptors, 1996). 



Programmed Instruction 
[Publication Type] 
Materiały do 
samokształcenia [Typ 
publikacji] 

Programmed Instruction 
Materiały do 
samokształcenia 

Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z tekstów ułoŜonych w określonym porządku, które słuŜą do 
samodzielnego sprawdzania swojej wiedzy. 

Programs [Publication 
Type]  
Programy [Typ 
Publikacji]  

Programs 
Programy 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z list wydarzeń, sztuk, wykonawców, mówców itp. 
przedstawienia, uroczystości lub podobnego wydarzenia. (wg Genre Terms: A Thesaurus for Use 
in Rare Book and Special Collections Cataloging, 2d ed) 

Prospectuses 
[Publication Type] 
Prospekty [Typ 
Publikacji]  

Prospectuses 
Prospekty 

Komentarz Wyłącznie typ publikacji. W przypadku prac na temat prospektów naleŜy stosować 
hasło Reklama jako temat. Nie uŜywać do indeksowania. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z ogłoszeń wydrukowanych oddzielnie i rozprowadzanych 
przez wydawcę w celu opisania i zdobycia zamówień na publikację juŜ wydaną, względnie 
planowaną wkrótce. W przypadku ksiąŜek mogą zawierać przykładowe strony. (wg ALA Glossary 
of Library and Information Science, 1983) 

Publication Components 
[Publication Type] 
Składowe publikacji 
[Typ Publikacji]  

Publication Components 
Składowe publikacji 

Komentarz Hasło nie jest stosowane do indeksowania ani katalogowania. 
Zakres znaczeniowy Konkretne części publikacji. 

Publication Formats 
[Publication Type]  
Typy publikacji [Typ 
Publikacji]  

Publication Formats 
Typy publikacji  

Komentarz  Hasło nie jest stosowane do indeksowania ani katalogowania. 
Zakres znaczeniowy Konkretny typ publikacji. 

Published Erratum 
[Publication Type] 
Errata opublikowana 
[Typ Publikacji]  

Published Erratum 
Errata opublikowana 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Patrz równieŜ typ publikacji Artykuł 
poprawiony i powtórnie opublikowany. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Praca, w której wydawca, redakcja lub autor przyznaje się do popełnionego 
błędu. Zwyczajowo cytuje źródło, w którym pojawił się błąd z podaniem pełnych danych 



bibliograficznych pozwalających na odszukanie. W przypadku ksiąŜek i monografii podaje się 
autora, tytuł, stronę oraz inne przydatne informacje, natomiast w przypadku artykułów w 
czasopismach autora, tytuł, stronę i dane czasopisma. Bywa teŜ, Ŝe errata występuje pod nazwą 
corrigenda. 

Randomized Controlled 
Trial [Publication Type] 
Badanie kliniczne 
randomizowane [Typ 
publikacji] 

Randomized Controlled 
Trial  
Badanie kliniczne 
randomizowane 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. NaleŜy je stosować w przypadku 
oryginalnych sprawozdań z przebiegu lub wyników konkretnych randomizowanych badań 
kontrolowanych. Dla opisu ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. powinno zostać uŜyte 
hasło Badania kliniczne randomizowane jako temat. 
Zakres znaczeniowy Badania kliniczne obejmujące przynajmniej jedno postępowanie lecznicze 
oraz postępowanie kontrolne z jednoczesnym rozpoczęciem leczenia i obserwacji grupy badanej i 
kontrolnej. W badaniu takim przypisanie osób do rodzaju postępowanie odbywa się losowo, np. z 
wykorzystaniem tablicy liczb losowych.  

Randomized Controlled 
Trials 
Badania kliniczne 
randomizowane 

Randomized Controlled 
Trials as Topic 
Badania kliniczne 
randomizowane jako 
temat 

Komentarz NaleŜy stosować w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp., 
natomiast dla sprawozdania z konkretnego badania hasło Badanie kliniczne randomizowane. 
Zakres znaczeniowy Badania kliniczne obejmujące przynajmniej jedno leczenie testowane oraz 
leczenie kontrolne z jednoczesnym rozpoczęciem leczenia i obserwacji grupy badanej i 
kontrolnej. W badaniu takim przypisanie osób do rodzaju postępowanie odbywa się losowo, np. z 
wykorzystaniem tablicy liczb losowych.  

Records 
Rejestry 

Records as Topic 
Rejestry jako temat 

Komentarz Ogólne lub bliŜej nieokreślone, bardziej właściwe jest nadanie terminu 
szczegółowego. Stosuje się do rejestrów weterynaryjnych (IM) + Medycyna weterynaryjna 
(IM); do opisów przypadków jako rodzaju opisu moŜna zastosować Dokumentację medyczną 
lub szczegółowy termin dotyczący dokumentacji (IM). Istnieje teŜ hasło Prowadzenie 
dokumentacji. Nie mylić z typem publikacji Formularze. 
Zakres znaczeniowy Stwierdzenie na piśmie o czymś, co ma znaczenie prawne. Pojęcie to 
obejmuje akty urodzenia, zgonu itp., jak równieŜ dokumentację szpitalną, medyczną czy inną 
oficjalną.  

Research Support 
Dotacje na badania 
naukowe 

Research Support as Topic 
Dotacje na badania 
naukowe jako temat 

Komentarz Stosować tylko te określniki, które dozwolone są ze specjalnościami. 
Zakres znaczeniowy Wsparcie finansowe działalności naukowej. 



Resource Guides 
[Publication Type] 
Materiały źródłowe 
[Typ Publikacji]  

Resource Guides 
Przewodniki po 
materiałach źródłowych 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
Zakres znaczeniowy Dzieła zawierające wykazy i opisy róŜnych źródeł informacji na dany temat 
w róŜnych mediach i róŜnych formatach. 
Patrz równieŜ Streszczenia 
Patrz równieŜ Bibliografia  
Patrz równieŜ Katalogi 
Patrz równieŜ Informatory  
Patrz równieŜ Poradniki  
Patrz równieŜ Indeksy 

Retracted Publication 
[Publication Type] 
Publikacja odwołana 
[Typ Publikacji]  

Retracted Publication 
Publikacja odwołana  

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Opisuje artykuł lub ksiąŜkę odwołaną w 
sposób oficjalny przez autora lub przedstawiciela autora w pracy, której przypisuje się typ 
publikacji Odwołanie publikacji. 
Zakres znaczeniowy Artykuł lub ksiąŜka odwołana w całości lub części przez autora lub osobę 
przez autora upowaŜnioną. Opisuje pozycję uprzednio opublikowaną, a następnie odwołaną na 
podstawie formalnego oświadczenia autora, wydawcy lub innej uprawnionej osoby. Nie jest to 
Odwołanie publikacji, które oznacza oświadczenie wycofujące tę opublikowaną wcześniej pracę.  

Retraction of Publication 
Odwołanie publikacji 

Retraction of Publication 
as Topic 
Odwołanie publikacji 
jako temat 

Komentarz Hasło to stosuje się w przypadku prac na temat odwołania publikacji. Nie mylić z 
typem publikacji Odwołanie publikacji ani Publikacja odwołana.  Publikacja odwołana 
określa ksiąŜkę lub artykuł cytowany w bazie danych NLM  jako odwołany. Nie stosować w 
przypadku erraty autora lub wydawcy. 
Zakres znaczeniowy Odwołanie przez autora swojego udziału w prowadzeniu badań naukowych 
lub pisaniu pracy omawiającej wyniki względnie zaprzeczenie współudziału. 

Retraction of Publication 
[Publication Type] 
Odwołanie publikacji 
[Typ Publikacji]  

Retraction of Publication 
Odwołanie publikacji 

 
Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Nie mylić z typem publikacji Publikacja 
odwołana, które opisuje artykuł odwołany. Nie mylić z typem publikacji Errata opublikowana. 
Prace na temat odwołania publikacji naleŜy indeksować pod hasłem Odwołanie publikacji jako 
temat. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Praca zawierająca oświadczenie wydane przez jednego lub kilku autorów 
artykułu lub ksiąŜki, w którym odwołują swój udział w prowadzeniu badań lub opisywaniu 



wyników względnie zaprzeczają, Ŝe brali w tym udział. Odwołanie wysyłane jest do wydawcy 
publikacji, w której pojawił się artykuł i publikowane w dziale „odwołania” lub w formie listu. 
Ten typ publikacji oznacza oświadczenie autora o odwołaniu: naleŜy to odróŜnić od Publikacji 
odwołanej oznaczającej publikację będącą przedmiotem odwołania.  

Review Literature 
Piśmiennictwo 
przeglądowe 

Review Literature as 
Topic 
Piśmiennictwo 
przeglądowe jako temat 

Komentarz Hasło stosowane w przypadku ksiąŜek lub artykułów przeglądowych jako formy 
piśmiennictwa. Nie mylić z typem publikacji Przegląd. 
Zakres znaczeniowy Materiał opublikowany, który daje wgląd w aktualne piśmiennictwo. 
Artykuły przeglądowe mogą obejmować szeroki zakres tematyczny i wyczerpywać temat na 
róŜnych poziomach w oparciu o analizę piśmiennictwa, które moŜe zawierać wyniki badań 
naukowych. Przegląd moŜe stanowić opis aktualnego stanu wiedzy. NaleŜą tu równieŜ prace 
przeglądowe jako forma literacka. 
Patrz równieŜ Metaanaliza jako temat 

Review [Publication 
Type]  
Przegląd [Typ 
Publikacji]  

Review 
Przegląd 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Artykuły przeglądowe mające postać 
bibliograficzną naleŜy indeksować pod hasłem Piśmiennictwo przeglądowe jako temat. 
Zakres znaczeniowy Artykuł lub ksiąŜka opublikowana po przeanalizowaniu opublikowanych 
materiałów na dany temat. MoŜe w róŜnym stopniu wyczerpywać przedmiot, róŜny teŜ bywa 
zakres czasowy wykorzystanych materiałów – od bardzo szerokiego do wąskiego, lecz najchętniej 
wykorzystywane przeglądy dotyczą piśmiennictwa bieŜącego. Materiał analizowany moŜe być 
szeroki i obejmować, zwłaszcza w medycynie, zarówno materiał kliniczny, jak i badania 
eksperymentalne oraz opisy przypadków. Prace przeglądowe przedstawiające aktualny stan 
wiedzy omawiają problemy bardziej aktualne. Przegląd piśmiennictwa naleŜy odróŜnić od Pracy 
historycznej na ten sam temat, lecz przegląd piśmiennictwa historycznego jest teŜ rodzajem 
Przeglądu. 

Scientific Integrity 
Review [Publication 
Type]  
Ocena rzetelności 
naukowej [Typ 
Publikacji]  

Scientific Integrity 
Review 
Ocena rzetelności 
naukowej 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Stosuje się je w przypadku raportów 
dotyczących wątpliwych danych stwierdzonych przez Amerykańskie biuro ds. rzetelności 
naukowej, a prowadzonych w ramach NIH  Guide to Grants and Contracts, nie dotyczy 
natomiast artykułów przeglądowych. Dla prac na temat rzetelności naukowej naleŜy rozwaŜyć 
uŜycie hasła Nierzetelność w nauce. 
Zakres znaczeniowy Dzieło złoŜone z raportów Amerykańskiego biura ds. rzetelności 
naukowej wskazujące na budzące wątpliwości badania naukowe opisane w artykułach lub 



ksiąŜkach. Zgłaszaniem wątpliwych danych zajmuje się NIH  Guide for Grants and Contracts. 

Sermons [Publication 
Type]  
Kazania [Typ 
Publikacji]  

Sermons 
Kazania 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Istnieje teŜ typ publikacji Mowy pogrzebowe. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z rozpraw mających na celu głoszenie nauk religijnych lub 
nawoływanie, zwłaszcza oparte na tekście Pisma Świętego, wygłaszane przez osoby duchowne 
podczas naboŜeństw religijnych. (wg Random House Unabridged Dictionary, 2d ed) 

Statistics 
Statystyka 

Statistics as Topic 
Statystyka jako temat 

Komentarz W przypadku terminów nie będących nazwami chorób, lepiej zastosować określnik 
statystyka i dane liczbowe , a w przypadku chorób jej nazwę z określnikiem epidemiologia; nie 
mylić z Matematyką; nie mylić z typem publikacji Statystyki. 
Zakres znaczeniowy Nauka i sztuka zbierania, porządkowania i analizowania danych 
podlegających zmienności losowej. Termin ten stosowany jest równieŜ dla określenia samych 
danych oraz ich opracowywania. 
Patrz równieŜ Bibliometria  
Patrz równieŜ Biometria 
Patrz równieŜ Metaanaliza jako temat 
Patrz równieŜ Modele statystyczne 
Patrz równieŜ Psychometria 
Patrz równieŜ Techniki socjometryczne 

Statistics [Publication 
Type 
Statystyki [Typ 
publikacji] 

Statistics 
Statystyki 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: naleŜy stosować, gdy co najmniej 20% zawartości stanowią dane 
statystyczne. JeŜeli dane te umieszczone są w tabelach, naleŜy równieŜ uŜyć typu publikacji 
Tabele ; jeŜeli tematem dzieła jest statystyka, naleŜy zastosować hasło Statystyka jako temat. 
Zakres znaczeniowy Dzieła złoŜone z danych liczbowych na określony temat. 
Patrz równieŜ Tabele 

Study Characteristics 
[Publication Type] 
Charakterystyka 
badań [Typ Publikacji]  

Study Characteristics 
Charakterystyka badań 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji; do wyszukiwania. 



Tables [Publication 
Type]  
Tabele [Typ Publikacji]  

Tables 
Tabele 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. KATALOG: naleŜy stosować gdy co najmniej 20% zawartości przedstawione jest w 
formie tabel. W przypadku danych statystycznych ujętych w tabele, naleŜy uŜyć równieŜ typu 
publikacji Statystyki. 
Zakres znaczeniowy Przedstawienie danych innych niŜ statystyczne w formie tabel. 
Patrz równieŜ Chronologia 
Patrz równieŜ Statystyki 

Technical Report 
[Publication Type] 
Raport techniczny [Typ 
Publikacji]  

Technical Report 
Raport techniczny 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. 
Zakres znaczeniowy Praca, która zawiera oficjalny raport obejmujący szczegółowy opis badań 
oraz wyników problemu medycznego lub naukowego. Gdy wydany jest przez agendę rządową lub 
zbliŜone rangą ciało oficjalne, po uwzględnieniu zagadnień bezpieczeństwa, treść raportu moŜe 
pozostać jawna, tajna lub odtajniona. Ten typ publikacji moŜe równieŜ obejmować pracę naukową 
opisującą aktualny stan wiedzy lub sytuację badań naukowych i rozwoju. O ile artykuł w 
czasopiśmie zostanie opisany przez wydawcę lub redakcję jako Raport techniczny, termin ten 
zostanie prawidłowo uŜyty podczas indeksowania. 

Terminology 
Mianownictwo 

Terminology as Topic 
Mianownictwo jako 
temat 

Komentarz „nazewnictwo medyczne”: nie łączyć z Medycyną; Nie mylić z typem publikacji 
Mianownictwo. 
Zakres znaczeniowy Terminy, nazwy, wyraŜenia, określenia i symbole stosowane w danej nauce, 
dyscyplinie lub w specjalistycznym zakresie tematycznym. 

Terminology 
[Publication Type] 
Mianownictwo [Typ 
Publikacji]  

Terminology 
Mianownictwo 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. W przypadku prac na temat mianownictwa naleŜy stosować hasło Mianownictwo 
jako temat. 
Zakres znaczeniowy Praca złoŜona z wykazów określeń i wyraŜeń technicznych stosowanych w 
danej dziedzinie. Wykazy te nie muszą być oficjalnie przyjęte ani zaakceptowane przez 
stosowanie. 
Patrz równieŜ Słowniki 

Textbooks 
Podręczniki 

Textbooks as Topic 
Podręczniki jako temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Podręczniki 
Zakres znaczeniowy KsiąŜki przeznaczone do nauki jakiegoś przedmiotu zawierające 
systematyczny wykład podstawowej wiedzy i słownictwa z danego tematu. 



Patrz równieŜ Wydawnictwa informacyjne 

Textbooks [Publication 
Type] 
Podręczniki [Typ 
publikacji] 

Textbooks 
Podręczniki 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez 
współpracujących partnerów. KATALOG: nie uŜywać, prace na temat podręczników indeksować 
pod hasłem Podręczniki jako temat 
Zakres znaczeniowy KsiąŜki przeznaczone do nauki konkretnego przedmiotu zawierające 
systematyczny wykład zasad i wiedzy na dany temat. 

Twin Studies 
Badania metodą 
bliźniąt 

Twin Studies as Topic 
Badania metodą bliźniąt 
jako temat 

Komentarz Stosowane jest w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. badań 
metodą bliźniąt. Istnieją równieŜ hasła Choroby bliźniąt oraz Bliźnięta. Nie mylić z typem 
publikacji Badania metodą bliźniąt. 
Zakres znaczeniowy Metody wykrywania podłoŜa genetycznego cech u ludzi. Podstawową 
przesłanką dla badań metodą bliźniąt jest twierdzenie, Ŝe bliźnięta jednojajowe, które powstają z 
podziału jednej zapłodnionej komórki jajowej, mają identyczne geny, podczas gdy bliźnięta 
dwujajowe, które powstały z dwóch komórek jajowych zapłodnionych przez dwa plemniki nie są 
do siebie bardziej podobne genetycznie, niŜ rodzeństwo z róŜnych ciąŜ. (Last, J.M., A Dictionary 
of Epidemiology, 2d ed) 

Twin Study [Publication 
Type]  
Badanie metodą 
bliźniąt [Typ 
Publikacji]  

Twin Study 
Badania metodą bliźniąt 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Istnieją równieŜ hasła Choroby bliźniąt 
oraz Bliźnięta. Prace na temat badań metodą bliźniąt naleŜy indeksować z uŜyciem hasła 
Badania metodą bliźniąt jako temat. 
Zakres znaczeniowy Praca zawierająca opis badania z zastosowaniem par bliźniąt do 
wykrywania podłoŜą genetycznego cech u ludzi oraz czynników genetycznych w wychowaniu. 

Unedited Footage 
[Publication Type] 
Niewydane materiały 
filmowe [Typ 
Publikacji]  

Unedited Footage 
Niewydane materiały 
filmowe 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. Stosuje się tylko do materiałów historycznych. KATALOG: nie stosować do 
materiałów bieŜących. 
Zakres znaczeniowy Praca złoŜona z niezatytułowanych i nieopracowanych materiałów 
filmowych i nagrań wideo, które nie zostały wydane lub włączone do ukończonego dzieła. (wg 
Moving Image Materials: Genre Terms, 1988) 

Union Lists [Publication 
Type]  

Union Lists 
Katalogi wspólne 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Do zastosowania wyłącznie przez osoby 
katalogujące. 
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Katalogi wspólne [Typ 
Publikacji]  

Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z rekordów dotyczących zasobów dwóch lub większej liczby 
bibliotek. 
Patrz równieŜ Katalogi 

Unpublished Works 
[Publication Type] 
Nieopublikowane prace 
[Typ Publikacji]  

Unpublished Works 
Nieopublikowane prace 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Stosowane jedynie przez twórców 
specjalnych danych. 
Zakres znaczeniowy Prace, które nie zostały oficjalnie opublikowane. 

Validation Studies 
[Publication Type] 
Badania walidacyjne 
[Typ Publikacji]  

Validation Studies 
Badania walidacyjne 

Komentarz Hasło to uŜywane jest jako typ publikacji. Stosowane dla oryginalnych sprawozdań 
z przebiegu lub wyników konkretnych badań walidacyjnych. Inne hasło, Badania walidacyjne 
jako temat stosuje się w przypadku ogólnego projektu, metodyki, ekonomii itp. badań 
walidacyjnych. KATALOG: nie stosować. 
Zakres znaczeniowy Prace złoŜone z opisu badań naukowych, za pomocą których oceniana jest 
wiarygodność i przydatność danej procedury dla konkretnych celów. 
Patrz równieŜ Badanie kliniczne 

Wit and Humor 
Dowcip i humor 

Wit and Humor as Topic 
Dowcip i humor jako 
temat 

Komentarz Nie mylić z typem publikacji Humor  
Zakres znaczeniowy Zdolność do wyraŜania w sposób zabawny, pomysłowy lub komiczny 
związków między ideami, jak równieŜ gorący odbiór i zręczne wyraŜenie wywołujące 
rozbawienie i przyjemność. (wg Random House Unabridged Dictionary, 2d ed) 
Patrz równieŜ Karykatury jako temat  
Patrz równieŜ Rysunki satyryczne jako temat 
Patrz równieŜ Śmiech 
Patrz równieŜ Leczenie śmiechem 


