
Rodzaj 
dokumentu

336 typ 
zawartości

337 tryb 
odtwarzania

338 typ 
nośnika

Formatka 
- szablon

Pole  655 
Rodzaj/gatunek lit.

Pole  380 Forma i typ
Postać fz. +  rodz. 
lit./odmiana piśm.

książka |a Tekst
|b  txt
|2 rdacontent         
Jeśli są ilustracje 
także
|a  Obraz 
|b  st
|2 rdacontent         

|a Bez urządzenia 
pośredniczącego
|b n
|2 rdamedia

|a Wolumin
|b nc
|2 rdacarrier

książka Albumy i książki artystyczne

Dramat (rodzaj)

Druki ulotne

Komiksy i książki obrazkowe

Książki

Literatura faktu, eseje, 
publicystyka

Poezja

Proza

Publikacje ...

fragment książki |a Tekst
|b  txt
|2 rdacontent         

|a Bez urządzenia 
pośredniczącego
|b n
|2 rdamedia

|a Wolumin
|b nc
|2 rdacarrier

fragment Artykuł z pracy zbiorowej 

Artykuł ...

Artykuły

czasopisma, 
gazety

|a Tekst
|b  txt
|2 rdacontent         

|a Bez urządzenia 
pośredniczącego
|b n
|2 rdamedia

|a Wolumin
|b nc
|2 rdacarrier

 czasopi-
smo

Czasopismo …

Gazeta

Czasopisma

artykuł z prasy |a Tekst
|b  txt

|a Bez urządzenia 
pośredniczącego

|a Wolumin
|b nc

artykuł Artykuł ... Artykuły



|2 rdacontent         |b n
|2 rdamedia

|2 rdacarrier

mapy, plany |a  Mapa 2D
|b cri
|2 rdacontent         

|a Bez urządzenia 
pośredniczącego
|b n
|2 rdamedia

|a Arkusz
|b nb
|2 rdacarrier |a 
Wolumin
|b nc
|2 rdacarrier 
(dla atlasu)

mapa Mapa …

Plan miasta

Mapy

Publikacje ...

nuty,  partytury |a  Nuty
|b ntm
|2rdacontent          

|a Bez urządzenia 
pośredniczącego
|b n
|2 rdamedia

|a Wolumin
|b nc
|2 rdacarrier

druk 
muzyczny

Muzyka …

Melodia z ...

Partytura

Pieśń i piosenka

itd. (różne formy i gatunki 
muz.)

Nuty

Publikacje ...

pocztówki, 
grafiki, plakaty 
itp.

|a  Obraz 
|b st
|2rdacontent          

|a Bez urządzenia 
pośredniczącego
|b n
|2 rdamedia

|a Arkusz
|b nb  lub
|a 
|b no
|2 rdacarrier |a 
Wolumin
|b nc
|2 rdacarrier 
(dla albumu)

dok. 
ikonogra-
ficzny

Dokumenty ikonograficzne
np. 
Fotografie  (Fotografia ...)
Plakat (Plakat ...)

Grafika użytkowa
np.
Pocztówka
Ekslibrisy

Fotografie

Grafiki

Rysunki

Druki ulotne

Muzyka |a  Muzyka
|b prm
|2rdacontent          

|a  Audio
|b s
|2 rdamedia

|a Płyta audio
|b sd
|2 rdacarrier

dok. 
dźwiękowy

Dokumenty dźwiękowe

Muzyka …

Muzyka



inne zapisy 
dźwiękowe tzw.
dok. dźwiękowe 
niemuzyczne 
(odgłosy oraz 
różne  głosy np. 
ptaków, 
zwierząt)

książki mówione

słuchowisko, 
teatr radiowy

również 
rejestracje 
dźwiękowe 
audycji 
radiowych,  lub 
rejestracje 
amatorskie np. 
zamieszczone w 
internecie

|a Dźwięki
|bsnd
|2rdacontent          

|aSłowo mówione
|bspw
|2rdacontent          

|aSłowo mówione
|bspw
|2rdacontent   

|a  Audio
|b s
|2 rdamedia

|

|a Audio
|b s
|2 rdamedia

|a Audio
|b s
|2 rdamedia

|a  Komputer
|b   c
|2 rdamedia

|a Płyta audio
|b sd
|2 rdacarrier

|

|a Płyta audio
|b sd
|2 rdacarrier

|a Płyta audio
|b sd
|2 rdacarrier

|a Dokument 
on-line
|b cr
|2 rdacarrier

Rejestracje  audio i wideo
lub np.  Nagranie …

Odgłosy … - to pole 650 !!!
np.
Głosy ptaków
Głosy zwierzat
Pejzaż dźwiękowy

Audiobooki

Rejestracje  audio i wideo
lub np. 
Słuchowisko 
Bajka słowno-muzyczna
Teatr muzyczny

Rejestracje  audio i wideo

Audiobooki

Programy radiowe i 
telewizyjne

Rejestracje  audio i wideo

Rejestracje 
flmowe, różne 
rodzaje flmów 
np. fabularne, 
dokumentalne, 
edukacyjne itd.

|a Obraz ru 
-chomy 2D
|b tdi
|2 rdacontent         

|a Wideo
|b v
|2 rdamedia 

|a Komputer

|a Płyta wideo
|b vd
|2 rdacarrier

|a Dysk 
kompute-

film Filmy i seriale
Rejestracja filmowa
Film …
Fabularyzowany dokument
Reportaż telewizyjny
Serial filmowy

Filmy i seriale

Rejestracje  audio i wideo

Programy radiowe i 
telewizyjne



Również 
rejestracje 
filmowe 
programów 
telewizyjnych  
lub filmów 
amatorskich  
zamieszczone w 
internecie

|b c
|2 rdamedia

rowy
|b cd
|2 rdacarrier

|a Dokument 
on-line
|b cr
|2 rdacarrier 

Podcastng
i in.

Publikacje 
wydawane w 
postaci 
dostępnej on-
line lub na 
fizycznie 
dostępnym 
nośniku 
elektronicznym 
(CD-ROM; DVD, 
dyskietki)

|a Tekst
|b  txt
|2 rdacontent         

|a  Komputer
|b   c
|2 rdamedia

|a Dokument 
on-line
|b cr
|2 rdacarrier 
Lub

|a Dysk 
kompute-
rowy
|b cd
|2 rdacarrier

plik 
komputero
wy

Dokumenty elektroniczne 
lub np.
Czasopismo elektroniczne
E-book
Multbook

E-booki

Pliki i bazy danych

Strony  WWW 
związane w 
jakikolwiek 
sposób z naszym 
regionem

|a Tekst
|b  txt
|2 rdacontent         
|a  Obraz 
|b  st
|2 rdacontent 
         

|a  Komputer
|b   c
|2 rdamedia

|a Dokument 
on-line
|b cr
|2 rdacarrier 

strona 
interne-
towa

Strony WWW
(pole 650 w kartotece , u 
nas 655)
 

Pliki i bazy danych ?

Autorskie strony 
WWW 

|a Tekst
|b  txt

|a  Komputer
|b   c

|a Dokument 
on-line

blog Blog (jak strona www)
lub np.

Pliki i bazy danych ?



poświęcone 
regionowi

|2 rdacontent         
Jeśli są zdjęcia 
także
|a  Obraz 
|b  st
|2 rdacontent         

|2 rdamedia |b cr
|2 rdacarrier 

Fotoblog
Wideoblog
Blog edukacyjny 
Blog parentngowy

Regionalne 
rozgłośnie 
radiowe 
dostępne w 
Internecie

Tradycyjne radio

a | Muzyk a
b| prm
2|rdacontent 
 |a  Obraz 
|b  st
|2 rdacontent         
|a Słowo 
mówione
|b spw
|2 rdacontent         

|a  Komputer
|b   c
|2 rdamedia

lub
|a  Audio
|b s
|2 rdamedia

|a Dokument 
on-line
|b cr
|2 rdacarrier 

|a Inny
|b 
|2 rdacarrier 

radio Rozgłośnia regionalna

Rozgłośnia internetowa

lub

Rozgłośnia radiowa

Stacje 
telewizyjne 
dostępne w 
Internecie

Stacje 
telewizyjne 
tradycyjne

|a  Obraz ruchomy
2D
|b  tdi
|2 rdacontent  

 |a  Obraz 
ruchomy 2D
|b  tdi
|2 rdacontent         
       

|a  Komputer
|b   c
|2 rdamedia

|a Wideo
|b v
|2 rdamedia 

|a Dokument 
on-line
|b cr
|2 rdacarrier 

|a Inny
|b 
|2 rdacarrier 

telewizja Stacje telewizyjne  (to pole 
650)

Telewizja internetowa

Telewizja regionalna


