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• Wraz z rozwojem prasy w XIX w.  do dzienników i czasopism zaczęto 

wydawać dodatki, którymi treść tych wydawnictw była uzupełniana.  

• Dodatki obejmowały bardzo szeroki wachlarz treściowy: od literatury, 

nauki, problematyki kobiecej, młodzieżowej, poprzez satyrę i humor do 

spraw społecznych, politycznych i zawodowych. 

• W końcu lat dwudziestych XX w. rozpowszechniło się wydawanie 

niedzielnych magazynów ilustrowanych oraz specjalistycznych dodatków 

     ilustrowanych. 

     Dodatkami mogą być również bibliografie, kalendarze, sprawozdania. 
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Definicje dodatku do wydawnictwa ciągłego 

 

         Definicje dodatku do wydawnictwa ciągłego 

 

     Podręczny słownik bibliotekarza. – Warszawa, 2011, s. 67 

                       Dodatek do czasopisma 

   Wydawnictwo samoistne lub niesamoistne (druk zwarty lub czasopismo), 

zawierające zazwyczaj publikacje monotematyczne, przeznaczone dla 

określonego kręgu odbiorców, dodawane do bieżącego numeru czasopisma 

bądź wchodzące w jego skład stale lub doraźnie. Niekiedy dodatek do 

czasopisma staje się zalążkiem nowego czasopisma. 

  



 

Dodatek ilustrowany 

Dodatek, wkładka do czasopisma zawierająca ilustracje lub 
drukowana w kolorze część czasopisma, ukazująca się w stałym 
terminie. 

Dodatek nadzwyczajny 

Specjalne wydanie czasopisma bez względu na jego cykl 
wydawniczy (poza normalną kolejnością numerów), spowodowane 
wydarzeniem o dużej wadze lub nadejściem wiadomości  

o szczególnej doniosłości. 

Dodatek specjalny 

Dodatek do czasopisma, mający odrębną treść i formę graficzną; 
zwykle w postaci książki, kalendarza, reprodukcji obrazu, mapy, 
dysku optycznego. 
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Polskie normy bibliograficzne/ J. Pelcowa, Warszawa, 1977, s. 208 

                         13. Dodatek do czasopisma 

13.1 Dodatek periodyczny do czasopisma, mający własny tytuł i własną 
numerację zeszytów i roczników, powinien mieć własną paginację oraz 
ewentualnie kartę tytułową rocznika i roczny spis treści. Dodatki tego typu 
należy wydawać w ten sposób, aby mogły być oddzielone od czasopisma 
głównego. 

13.2 Wydawnictwa zwarte, ukazujące się jako dodatek do czasopisma 
jednorazowo lub w zeszytach, powinno mieć kartę tytułową (lub nagłówek) 
oraz w poszczególnych zeszytach nazwisko autora i tytuł umieszczone w 
miejscu przeznaczonym na sygnaturę arkuszową. 

13.3 Powiązanie czasopisma głównego z dodatkami. Czasopismo główne 
powinno wskazywać w swojej tytulaturze lub spisie treści istnienie 
dodatku. Dodatek periodyczny powinien w swojej tytulaturze wymieniać 
tytuł czasopisma głównego. 
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Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego / 

Barbara Nałęcz, Warszawa, 2001 

 
• Dodatek ciągły to rodzaj wydawnictwa ciągłego, który w tytule lub 

dodatku do tytułu zawiera informację o związku z wydawnictwem 
głównym. 

 

• Odrębne opisy bibliograficzne sporządza się tylko dla dodatków 
wydawniczo samoistnych (takich, które mają własny tytuł, numeracje 
zeszytów i /lub oddzielną paginację stronic). 

 

• Takie dodatki opracowuje się w opisie wydawnictwa głównego w pole 
770, a w opisie dodatku podaje się informację o wydawnictwie głównym w 
polu 772. 
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• Dodatki mające własny tytuł, lecz opracowane z wydawnictwem głównym, 

wykazuje się w polu 505 (uwaga dotyczy zawartości wydawnictwa) oraz w 

polu 740 (hasło dodatkowe-tytuł) w celu utworzenia pozycji dodatkowej w 

indeksie. 

• Dodatki i wkładki nie mające własnego tytułu wykazuje się  

w polu 525 (uwaga dotycząca dodatków) 
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                   Katalogowanie dodatków 

    W praktyce wydawniczej podstawowy podział na dodatki samoistne  

     i niesamoistne często ulega zmianom, dodatek może stać się również 
wydawnictwem samodzielnym, dlatego też należy: 

• dokładnie rozpoznać i zakwalifikować rodzaj dodatku, 

• ustalić tytuł, uwzględniając zmiany tytułu i odpowiedni zapis w $ 246 lub 
w $ 780, 785, 

• dokładnie opisać historię dodatku w $ 500, szczególnie dodatku, który 
zmienia swoją zależność od wydawnictwa głównego, 

• umieścić odpowiednie  pola związku w tyt. głównym i w tyt. dodatku: 505-
740 ; 770-772 i często $ 500, z uwzględnieniem okresu wydawniczego, 

• korzystać z informacji dostępnych w bibliografii i katalogach : adres 
bibliograficzny w  $ 500 lub 510, 

• zmiany w rekordzie dodatku uwzględnić w rekordzie wydawnictwa  
głównego. 
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  Prezentacja zawiera przykłady rekordów bibliograficznych 

dodatków (samoistnych) oraz rozwiązania opracowania 

dodatków w wydawnictwie głównym 

 

                               Wyjaśnienia-legenda 

Kolor niebieski - tytuł wydawnictwa głównego 

Kolor pomarańczowy - tytuł dodatku samoistnego wydawniczo 

Kolor żółty  - tytuł dodatku niesamoistnego /współwydanego 

Kolor szary - wkładki, dodatki, wydania nadzwyczajne, ilustracje 
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DODATKI SAMOISTNE 

 

Dodatek o tytule zależnym 
 

 
$ p -  nazwa części dla dodatku o takim 

samym tytule jak wydawnictwo główne 

„The Journal of Juristic Papyrology.  

Supplements” 
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Dodatek o tytule zależnym, którego każdy numer jest monografią 

Strona tytułowa 

dodatku z tyt. 

monograficznym i  

z inf. o tyt. 

czasopisma-

dodatku 

Strona tytułowa główna dla 

tytułu dodatku 

„The Journal of Juristic Papyrology. 

Supplements” 
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Rekord bibliograficzny dla tytułu monograficznego wydawnictwa 

ciągłego, będącego dodatkiem 

W przypadku dodatku, który jest monografią 

postępujemy zgodnie z formatem tworząc rekord 

bibliograficzny dla wydawnictwa zwartego 

„The Journal of Juristic Papyrology. 

Supplements” 
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Dodatek o tytule zależnym bez wyraźnych cech dodatku 

W tytule, podtytule nie ma informacji o tym, że jest to dodatek : niezbędne jest sprawdzenie 

informacji w bibliografii. 

„Wiarus” 
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Dodatek o tytule wyróżniającym, który posiada w tytule nazwę 

czasopisma głównego 

 

„Kwartalnik Kłosów” 
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Dodatek o tytule wyróżniającym zmienia tytuł na dodatek o tytule 

zależnym 

„Gazeta Dolnośląska” ; „Gazeta Wyborcza-Wrocław” 



16 16 

Wydawnictwo  główne z dodatkiem o tytule zależnym i wyróżniającym 
 

 

Należy pamiętać, aby 

wszystkie zmiany tytułów 

dodatków umieszczać w 

odpowiednich polach 

wydawnictwa głównego z 

uwzględnieniem 

odpowiedniego okresu 

wydawniczego 

 

 „Gazeta Dolnośląska” ; „Gazeta Wyborcza-Wrocław” 
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Jeden dodatek do kilku wydawnictw głównych 

„Przewodnik Naukowy i Literacki” 
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Dodatek (z numerami monograficznymi) do dwóch, wzajemnie 

uzupełniających się wydawnictw głównych 

 

Dodatek do czas. „Ludzkość” ( informacja w podtytule), 

które ukazywało się w miejsce zawieszonego tyt. „Nowa 

Gazeta”. Z chwilą wznowienia tego tytułu, dodatek stał się 

dodatkiem do „Nowej Gazety” ( zmiana w podtytule), 

zmiana numeracji.. 

 Dodatek ten posiada również numery monograficzne, które 

nie maja tytułu dodatku, ale są wliczone w numeracje 

dodatku. 

„Literatura i Sztuka” 
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Dod. do tyt. „Ludzkość” 

Dodatek do tyt. „Nowa 

Gazeta” 

Numer monograficzny dodatku 

„Literatura i Sztuka”  
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Wydawnictwo główne dla dodatku 

W p. 500 inf. o 

dodatku 

„Literatura i Sztuka” 
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Zasób dla dodatku samoistnego  współoprawnego z tytułem głównym 

Jeśli w danej bibliotece dodatek samoistny 

będzie współoprawny z tyt. głównym można 

również w zasobie podać pełny zakres 

informacji. 

„Literatura i Sztuka” 
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Kalendarz jako dodatek do wydawnictwa głównego 

„Kalendarz Almanach „Kurjera Łódzkiego” 

„Kalendarz” 
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Wydawnictwo główne z dodatkiem  współwydanym, który staje się 

dodatkiem samoistnym  

Inf. o dodatku 

współwydanym w p. 

504, ponieważ jest to 

bibliografia 

„Bibliografia Historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego” 
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Bibliografia jako dodatek współwydany, który stał się dodatkiem 

samoistnym 

Uwaga: okres wydawniczy dla dodatku współwydanego i 

dodatku samoistnego, zgodny z inf. w wydawnictwie 

głównym 

„Bibliografia Historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego” 
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Bibliografia współwydawana      

z czas. głównym 
Pierwsza strona tytułowa  

dodatku samoistnego –  
inf. o suplemencie 

Strona tytułowa  

dodatku samoistnego 

„Bibliografia Historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego” 
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Dodatek  samoistny, który staje się dodatkiem współwydanym 

Informacje o okresie wydawniczym dodatku samoistnego i dodatku 

współwydawanego są zgodne z zapisem  w wydawnictwie głównego 

„Historia i Życie” 
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Wydawnictwo główne, dla dodatku  samoistnego i współwydanego 

Dodatek samoistny (1987-1991) zmienia się w 

dodatek współwydany (1991-).  

„Historia i Życie” 

 



28 28 

Dodatek często zmieniający tytuł, o tytule ustalonym  wg bibliografii 

„Szerszeń” 
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Dodatek „Szerszeń” i numer ze 

zmienionym tytułem 

Dodatek współwydany na łamach czas. 

”Szerszeń” będącego dodatkiem do  

„Prawa Ludu” 

„Szerszeń” 
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Tytuł, który był wydawnictwem samodzielnym, następnie dodatkiem  

współwydanym do jednego czasopisma i kolejno  dodatkiem samoistnym 

do innego czasopisma. 

 

Informacje o sposobie ukazywania się 

umieszczone są w p. 500 i odpowiednie 

zapisy znajdują się w wydawnictwach 

głównych 

„Polska Walcząca –Kombatant Polski na Obczyźnie” 
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Wydawnictwo główne z dodatkiem współwydanym, który był w latach 

poprzednich czasopismem samodzielnym oraz z drugim dodatkiem 

samoistnym 

Odpowiednie informacje dotyczące obu 

dodatków umieszczone są w p. 500 i 505 

„Polska Walcząca –Kombatant Polski na Obczyźnie” 

„Tydzień Polski” 
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Wydawnictwo główne z dodatkiem samoistnym 

„Polska Walcząca –Kombatant Polski na Obczyźnie” 
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Dodatek  

współwydany do 

„Polski Walczącej…”  

Dodatek współwydany do 

„Dziennika Polski i Dziennika 

Żołnierza” 

Dodatek samoistny do „Gazety Niedzielnej” 

„Polska Walcząca –Kombatant Polski na Obczyźnie” 
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Dodatek, który zmienia kilkakrotnie sposób ukazywania się 

W polu 500 

zapis historii 

ukazywania się 

tytułu (dodatku) 

„Tydzień Polski” 
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Tytuł, którego pierwszy numer jest dodatkiem samoistnym do innego 

wydawnictwa 

„Tajny Detektyw” 
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Pierwszy numer został wydany jako 

dodatek do numeru 19 „I.K.C”…... 

Odpowiednia informacja umieszczona 

jest w p. 500  

„Tajny Detektyw” 
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DODATKI  NIESAMOISTNE  

 

Dodatek o tytule zależnym współwydany z czasopismem głównym 



38 

Dodatek o tytule wyróżniającym współwydany z czasopismem głównym 
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Dodatek o tytule zależnym zmieniający tyt. na dodatek 

 o tytule wyróżniającym 

 

Przykład tytułu opracowanego jako dod. 

niesamoistny, ale z możliwością 

opracowania jako dod. samoistny: Własna 

numeracja i poza paginacją tyt. głównego 
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Tytuł główny 

Dodatek współwydany po 

zmianie tytułu w paginacji i  

z numeracją zgodną z tyt. 

głównym 
Dodatek współwydanego 

poza paginacją i z 

numeracją zgodną z tyt. 

głównym 
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Dodatek opracowany jako dodatek współwydany, ale posiadający cechy 

dodatku samoistnego 

Zasób do tyt. głównego z 

tymczasowym zapisem 

dodatku, który stanowi w 

zasobach biblioteki osobną 

jednostkę sygnaturową 

Konieczna zmiana z 740 na 770 : 

dodatek ma cechy samoistne, 

własną numerację, własną 

paginację, wydany jako wkładka 

1/2 formatu do wyjęcia z tyt. 

głównego. 



42 

Dodatek samoistny czy niesamoistny ? 

dodatek 

Tytuł główny 

Ze względu na inf. w podtytule został 

opracowany jako dodatek 

współwydany/niesamoistny, ale 

posiada cechy dodatku samoistnego 
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Tytuł z dodatkiem, który jest wydawnictwem zwartym 

Dodatek jest bibliografią ( inf. w p. 504), dla 

której tworzymy hasło KHW autor/tytuł 

„Materiały do bibliografii etnografii polskiej za 1945-1954r.” 
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Strona z indeksu w katalogu NUKAT 

Rekord KHW hasła złożonego z hasła osobowego i tytułu –wykorzystany w p. 700  

wydawnictwa  głównego 

„Materiały do bibliografii etnografii polskiej za 1945-1954r.” 
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DODATKI, DLA KTÓRYCH NIE TWORZY SIĘ OSOBNEGO 

REKORDU 

Tytuł, który posiada liczne wkładki, numery specjalne, wydania specjalne 

Szczegółową informację można 

umieścić w rekordzie zasobu 
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Dodatki nadzwyczajne, numery 

specjalne, wkładki, które w 

rekordzie tyt. głównego 

znajdują się w p. 525 (liczne 

wkładki) 
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Zasoby dla wydawnictwa z licznymi numerami specjalnymi, 

dodatkami  do numerów pod własnym tytułem 

Dodatek 

samoistny 
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                                                                         Podsumowanie 

               Rekordy bibliograficzne dodatków samoistnych ciągłych opracowujemy 
zgodnie z formatem, tak jak każde wydawnictwo ciągłe z uwzględnieniem 
odpowiednich powiązań w polach związków z wydawnictwem głównym ($ 770-
772).  

               Dodatki,  które nie mają wszystkich cech dodatku samoistnego, ale ich 
wyróżnienie jest istotne dla opracowania wydawnictwa głównego zapisujemy jako 
dokument współwydany, umożliwiając wyszukanie w indeksie tytułowym ( $740 -
505). 

             W szczególnych przypadkach można dla dodatku współwydanego utworzyć 
rekord bibliograficzny (opracować tak jak dodatek samoistny), jeśli wykazuje 
pewne cechy dodatku samoistnego i w danej bibliotece (katalogowanie kartkowe) 
opracowany jest oddzielnie, na osobnej sygnaturze.  

            Za kluczowe kryterium (oprócz tytułu) ułatwiające rozróżnienie dodatku 
samoistnego od niesamoistnego można uznać posiadanie przez dodatek odrębnej 
paginacji. 

            Dodatki, będące pojedynczymi jednostkami o bardzo zróżnicowanej formie 
umieszczamy jako informacje ogólną : liczne dodatki, wkładki, wyd. specjalne  

     ($ 525). 

     Szczegółowe informacje o dodatkach możemy wg uznania umieścić w rekordzie 
zasobu. 
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                         Dziękuję za uwagę 


