SYGNATURA WOLNEGO DOSTĘPU
Dział ogólny
0(05) – Czasopisma o zakresie ogólnym. Nauka. Książka. Informatyka.
Zarządzanie. Cybernetyka. Cywilizacja. Bibliotekarstwo. Prasoznawstwo.
Organizacje. Muzeologia. Rękopisy – wydawnictwa ciągłe, czasopisma
0/9(03) – Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie
ogólnym
np.: \a 0/9(03) \b Ang Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o
zakresie ogólnym
[podpole b wskazuje, iż zostały one napisane w języku angielskim]
np.: \a 0/9(03) Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie
ogólnym
[podpole b ze wskazanym językiem nie będzie stosowane w wypadku wydawnictw w
języku polskim]

Nauka i wiedza w ogólności
001 – Nauka i wiedza w ogólności
Tu też: filozofia nauki, nauki humanistyczne w ogólności

001.102 – Informacja. Informacja naukowa
001.8 – Metodyka i technika pracy umysłowej. Organizacja nauki i pracy
naukowej w ogólności. Innowacje
Tu też: pisanie prac naukowych, dyplomowych, magisterskich

Książka. Dokumentacja
002 – Książka. Dokumentacja

Rodzaje pisma. Znaki i symbole
003 – Rodzaje pisma. Znaki i symbole

Informatyka i technika komputerowa
004 – Informatyka i technika komputerowa
004.05 – Jakość systemu i oprogramowania. Bezpieczeństwo
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Tu też: bezpieczeństwo sieci, środki bezpieczeństwa, zabezpieczenia komputera przed
włamaniem, wirusami

004.4 – Oprogramowanie. Systemy komputerowe. Programy komputerowe i
języki programowania ogólnie
Tu też: algorytmy (informatyka)
Poszczególne języki, programy i systemy zob. 004.4A/Z

004.4A/Z – Poszczególne języki programowania, programy i systemy
komputerowe
UWAGA:
Nazwy systemów, oprogramowania, programów komputerowych i języków
programowania należy wpisywać w podpolu \b.
Nazwy zapisujemy zgodnie z leksyką Języka KABA katalogu NUKAT.
Przykład: Adobe Photoshop
Wyjątek stanowią produkty firmy Microsoft, dla których stosujemy skrót MS i nazwę
danego produktu.
Przykład: MS Excel
982 \a 004.4A/Z \b MS EXCEL
Przykład: Microsoft Windows 2000 (system operacyjny)
982 \a 004.4A/Z \b MS WINDOWS

004.7/.9 – Komunikacja komputerowa. Sieci komputerowe. Internet. Sztuczna
inteligencja. Grafika komputerowa. Przetwarzanie dźwięków i obrazów.
Rzeczywistość wirtualna

Zarządzanie
005 – Zarządzanie. Teoria zarządzania. Strategie, cele, metody, funkcje
zarządzania
Tu też: korespondencja handlowa, biurowa, biznesowa
Zob. też 658 – Zarządzanie biznesem

005.31/.34 – Badania operacyjne. Teoria podejmowania decyzji. Psychologia
zarządzania. Zarządzanie ryzykiem. Efektywność. Style zarządzania.
Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
Zob. też 519.8 – Badania operacyjne (matematyka)
Zob. też 330.4 – Badania operacyjne w ekonomii
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005.5 – Działania zarządcze. Techniki i metody kierowania. Lobbing. Mediacje.
Rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje. Taktyka negocjacji. Planowanie.
Logistyka. Analiza. Prognozowanie
Tu też: analiza ekonomiczna
Zob. też 658.6/.8 – logistyka w przedsiębiorstwie

005.6 – Jakość. Zarządzanie jakością. TQM
005.94/.96 – Zarządzanie wiedzą. Doradztwo. Zarządzanie personelem.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tu też: poradnictwo gospodarcze, doradztwo biznesowe
Informacja gospodarcza → 659.23

Normalizacja
006 – Normalizacja

Cybernetyka
007 – Cybernetyka
Cybernetyka ekonomiczna → 330.4

Cywilizacja. Kultura. Postęp
008 – Cywilizacja. Kultura. Postęp

Bibliografia. Katalogi
01 – Bibliografia – teoria, historia
012A/Z – Bibliografie osobowe (podmiotowe i przedmiotowe)
Przykład: 982 \a 012A/Z \b MICKIEWICZ, A.

013 – Bibliografie dzieł określonych grup autorów
014 – Bibliografie zawartości czasopism i dzieł zbiorowych
015(4/9) – Bibliografie regionalne (podmiotowe i przedmiotowe)
016:0 – Bibliografie dziedzin z działu ogólnego
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016:01 – Bibliografie bibliografii
016:1/2 – Bibliografie z zakresu filozofii, psychologii, religii i teologii
016:3 – Bibliografie z zakresu nauk społecznych
016:5/6 – Bibliografie z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych i
stosowanych, medycyny, techniki i rolnictwa
016:7 – Bibliografie z zakresu sztuki, rozrywki i sportu
016:8 – Bibliografie z zakresu językoznawstwa i literatury
016:9 – Bibliografie z zakresu archeologii, geografii i historii
017 – Katalogi bibliotek. Katalogi księgarskie i wydawnicze
Tu też: spisy, indeksy, inwentarze, katalogi rękopisów, starych druków itp. – zbiorów
danej instytucji

Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo
02 – Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo
025 – Organizacja biblioteki. Technika i metody pracy bibliotecznej
026/027 – Biblioteki
Tu też: historia konkretnej biblioteki, np.: Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo
050+070 – Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo

Nagrody. Wyróżnienia. Organizacje
06.05 – Nagrody. Wyróżnienia
061 – Organizacje. Stowarzyszenia. Fundacje. Tajne i półtajne organizacje i
ruchy
Tu też: instytucje użyteczności publicznej, organizacje światowe, organizacje
międzynarodowe, organizacje kobiece, gangi, mafie
Towarzystwa naukowe. Instytuty naukowe. Akademie nauk → 001
Organizacje młodzieżowe i studenckie. Harcerstwo (np.: ZSP) → 329.78

061UE – Unia Europejska
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Unie gospodarcze – Unia Europejska → 339.923
Prawo Unii Europejskiej → 341.12(4–67)

Muzeologia. Muzealnictwo. Muzea
069 – Muzeologia. Muzealnictwo. Muzea
Tu też: zbiory muzealne i katalogi zbiorów danego muzeum
Przykład: Katalog malarstwa polskiego Muzeum Śląskiego → 069
Przykład: Malarstwo polskie w zbiorach Muzeum Narodowego → 069

Rękopisy. Książki rzadkie. Cymelia
09 – Rękopisy. Książki rzadkie. Cymelia
Tu też: druki ulotne, niezależne, zakazane „drugi obieg”, filigrany, znaki wodne
papierni, drukarni
Ekslibrysy → 76
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Filozofia
1(05) – Filozofia. Psychologia – wydawnictwa ciągłe, czasopisma
1A/Z – Poszczególni filozofowie
Tu też: teksty, opracowania krytyczne, biografie, autobiografie, pamiętniki, wywiady,
rozmowy, listy (teksty i opracowania krytyczne)
Przykład: 982 \a 1A/Z \b PLATO

1 – Filozofia
1(09) – Filozofia – historia
111 – Metafizyka ogólna. Ontologia
111.852 – Estetyka (obiektywna i subiektywna)
113/119 – Kosmologia. Filozofia przyrody
122/129 – Metafizyka szczegółowa
13 – Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego. Okultyzm
130.2 – Filozofia kultury. Antropologia kultury
14 – Systemy filozoficzne. Światopogląd
Tu też: feminizm jako kierunek filozoficzny

141 – Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka

Psychologia
159.9 – Psychologia
Tu też: psychologia kliniczna

159.9–05 – Psychologia różnych kategorii osób
159.9–053 – Psychologia dzieci i młodzieży
Tu też: psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży

159.91/.92 – Psychofizjologia. Rozwój psychiczny. Zdolności umysłowe.
Psychologia rozwojowa. Osobowość. Psychologia indywidualna
Tu też: seksualność, tożsamość płciowa, psychologia płci
Tu też: samoocena, tożsamość
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159.93/.94 – Poznanie zmysłowe. Emocje. Uczucia. Nastroje
Tu też: kłamstwo, prawda, stres, lęk, cierpienie, stres pourazowy

159.95 – Wyższe procesy poznawcze. Inteligencja
Tu też: psychologia twórczości, kreatywność

159.96/.98 – Szczególne stany świadomości i zjawiska psychiczne.
Parapsychologia. Psychologia głębi. Psychoanaliza. Psychopatologia.
Psychologia stosowana. Psychotechnika
Tu też: psychoanaliza od strony medycznej, jako terapia
Tu też: praktyka psychologiczna, poradnictwo, manipulacja

Logika
161/164 – Logika
Tu też: argumentacja

165/168 – Teoria poznania. Epistemologia. Metodologia. Badania i metody
naukowe
Tu też: hermeneutyka, heurystyka, przekonywanie, udowadnianie

Etyka. Moralność. Filozofia praktyczna
17 – Etyka. Moralność. Filozofia praktyczna
172 – Etyka społeczna. Moralność społeczna
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Religia. Teologia
Biografie, autobiografie, pamiętniki, wywiady, rozmowy, listy poszczególnych świętych,
błogosławionych, męczenników, księży, biskupów, przywódców duchowych → 929–
05A/Z

2(05) – Religia. Teologia – wydawnictwa ciągłe, czasopisma
2 – Religia. Religioznawstwo. Teologia
Tu też: psychologia religii, socjologia religii, hagiologia i hagiografia ogólnie
Hagiologia i hagiografia chrześcijańska → 27
UWAGA: Stosunki między kościołami chrześcijańskimi → 27

22/24 – Religie Chin, Korei, Japonii. Religie hinduskie. Buddyzm
25 – Religie i kulty starożytne
26 – Judaizm

Chrześcijaństwo
27 – Chrześcijaństwo. Historia Kościoła chrześcijańskiego. Ruchy
chrześcijańskie. Herezje
UWAGA: Stosunki między religiami → 2

27–1 – Teologia chrześcijańska
27–23/–27 – Pismo Święte. Biblistyka. Teologia biblijna
27–28 – Chrześcijaństwo – dogmatyka, teologia systematyczna, apologetyka,
teologia polemiczna, teksty liturgiczne
27–31 – Chrystologia. Mariologia
27–42 – Chrześcijaństwo – teologia moralna
Tu też: etyka chrześcijańska, moralność katolicka

27–44 – Chrześcijaństwo – życie religijne, praktyka życia religijnego
27–46/–48 – Chrześcijaństwo – teologia pastoralna, opieka duszpasterska,
działalność charytatywna
Tu też: homilie papieskie, kazania papieskie
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27–5 – Chrześcijaństwo – kult, ceremonie, liturgia, życie duchowe
27–7 – Chrześcijaństwo - organizacja i struktura Kościoła. Diecezje, parafie.
Szkolnictwo kościelne. Prawo religijne, prawo kanoniczne
Tu też: prawo kanoniczne Kościoła katolickiego
Szkoły wyznaniowe → 37.018 oraz 378.4/.6

27–788/–789 – Zakony. Kongregacje. Monastycyzm
271 – Kościoły Wschodnie
272 – Kościół rzymskokatolicki. Katolicka nauka społeczna
272–732.2 – Papiestwo. Nauczanie papieskie
Tu też: dokumenty papieskie, encykliki, bulle, dekrety papieskie, biografie zbiorowe
papieży
Biografie indywidualne papieży → 929–05A/Z
Przykład: 982 \a 929–05A/Z \b BENEDYKT XVI
Przykład: 982 \a 929–05A/Z \b JAN PAWEŁ II

273/278 – Kościoły episkopalne. Kościoły protestanckie
28 – Islam
29 – Współczesne ruchy religijne. Sekty
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Nauki społeczne: prawo, administracja, socjologia, nauki
polityczne, ekonomia, oświata, pedagogika
3(05) – Nauki społeczne – wydawnictwa ciągłe, czasopisma
3 – Nauki społeczne
Tu też: teoria i filozofia nauk społecznych

303 – Metodologia nauk społecznych
304 – Polityka społeczna. Ogólne zagadnienia społeczne. Patologia społeczna
Tu też: techniki manipulacji

305 – Problemy płci. Gender study
Feminizm – filozofia → 14
Socjologia płci → 316.34
Sytuacja społeczna → 308
Organizacje kobiece → 061

308 – Socjografia. Sytuacja społeczna
Tu też: historia społeczna

311 – Statystyka – teoria, metody
314 – Demografia. Badanie ludności
314.15 – Migracja. Emigracja

Socjologia
316 – Socjologia
Tu też: teoria socjologii, filozofia socjologii, idee socjologiczne
Idee polityczne → 32
Światopogląd → 14

316.3 – Społeczeństwo jako system społeczny. Struktura społeczna. Jednostka
jako element struktury społecznej
Tu też: społeczeństwo konsumpcyjne, globalizm społeczny

316.334.2 – Socjologia gospodarcza. Socjologia rynku. Socjologia pracy.
Socjologia przemysłu. Socjologia przedsiębiorstwa
Tu też: socjologia ekonomii
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316.334.3/.4 – Socjologia polityki. Socjologia prawa
316.334.5 – Socjologia społeczności regionalnych i terytorialnych. Socjologia
wsi i miasta
316.34 – Zróżnicowanie społeczne według specyficznych kryteriów. Socjologia
płci. Socjologia mniejszości
Tu też: grupy etniczne

316.346.3–053 – Socjologia dzieci i młodzieży
316.35 – Grupy społeczne. Organizacje społeczne. Socjologia narodu
316.4 – Procesy społeczne. Dynamika społeczna. Zmiana społeczna. Rozwój
społeczny
316.46/.48 – Socjologia władzy. Stosunki społeczne. Stosunki międzyludzkie.
Konflikt społeczny. Socjologia konfliktu
316.6 – Psychologia społeczna. Pozycja społeczna. Status społeczny. Rola
społeczna
316.64/.65 – Postawy społeczne. Poglądy. Świadomość społeczna. Opinia
publiczna
Tu też: tożsamość społeczna, narodowa, etniczna, historyczna

316.7 – Socjologia kultury. Styl życia. Socjologia życia codziennego
Tu też: kultura popularna, pluralizm kulturowy

316.77 – Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna
Tu też: socjologia mass mediów

316.8 – Socjologia rodziny. Rodzaje małżeństw i związków. Zachowania
seksualne

Nauki polityczne. Polityka
32 – Nauki polityczne. Polityka
Tu też: filozofia i teoria polityki, doktryny, idee i myśli polityczne, antropologia
polityczna, politologia

32(09) – Nauki polityczne. Polityka – historia
32.019.5 – Oddziaływanie polityczne na społeczeństwo. Opinia publiczna.
Propaganda. Agitacja. Marketing polityczny. Komunikacja polityczna
Tu też: kampanie polityczne z użyciem mass mediów
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Państwo. Ustrój państwowy. Teoria i filozofia władzy
321 – Państwo. Ustrój państwowy. Teoria i filozofia władzy
Tu też: doktryny dotyczące państwa i władzy

Państwo a Kościół
322 – Państwo a Kościół

Polityka wewnętrzna
323 – Polityka wewnętrzna
323(438) – Polityka wewnętrzna – Polska
323.1 – Ruchy narodowościowe. Sprawy narodowościowe. Rasizm. Ksenofobia.
Antysemityzm. Syjonizm. Szowinizm. Nacjonalizm
323.15 – Mniejszości narodowe
323.2 – Stosunki między ludnością a państwem. Manifestacje. Bojkot
polityczny. Rewolucja. Zamach stanu. Wojna domowa. Prześladowania
polityczne. Akty terroru
Tu też: powstania, stan wojenny

323.3 – Warstwy i klasy społeczne
Tu też: ruch robotniczy, elita społeczna

Wybory. Referendum. Plebiscyt
324 – Wybory. Referendum. Plebiscyt
Tu też: prawo wyborcze, prawo głosowania, systemy wyborcze

Kolonizacja. Kolonializm
325/326 – Kolonizacja. Kolonializm. Niewolnictwo. Poddaństwo

Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka międzynarodowa.
Dyplomacja
327 – Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka międzynarodowa.
Dyplomacja
Tu też: globalizm polityczny
12

327(438) – Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka międzynarodowa.
Dyplomacja – Polska
327.3 – Międzynarodowe ruchy polityczne. Paneuropeizm. Integracja
europejska
327.5 – Bloki międzynarodowe. Napięcia i konflikty. Bezpieczeństwo
międzynarodowe
Działalność organizacji międzynarodowych i międzypaństwowych → 061 oraz
061UE

Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy
328 – Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy
Tu też: organizacja i struktura poszczególnych izb, parlamentarzyści

Partie i ruchy polityczne
329 – Partie i ruchy polityczne
Tu też: Zjednoczenie Chrześcijańsko–Narodowe (ZChN), Chrześcijańska demokracja
(chadecja)

329.78 – Organizacje młodzieżowe i studenckie. Harcerstwo

Nauki ekonomiczne. Ekonomia
33– Nauki ekonomiczne. Ekonomia
330.1 – Podstawowe pojęcia nauk ekonomicznych. Teoria ekonomii.
Makroekonomia. Mikroekonomia
330.162 – Etyka gospodarcza. Etyka biznesu
330.3 – Dynamika gospodarki narodowej. Inwestycje. Tworzenie kapitału.
Rozwój gospodarczy. Systemy gospodarcze. Wzrost gospodarczy.
Równowaga gospodarcza
Tu też: gospodarka postkomunistyczna

330.4 – Ekonomia matematyczna. Ekonometria. Badania operacyjne w
ekonomii (w gospodarce). Teoria systemów i kontroli w gospodarce.
Cybernetyka ekonomiczna. Informatyka ekonomiczna
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330.5 – Majątek narodowy. Globalny produkt społeczny. Bilans gospodarki
narodowej. Produkt narodowy brutto (PNB) i netto (PNN). Dochód
narodowy. Konsumpcja. Ekonomika gospodarstwa domowego. Stopa
życiowa
330.8 – Historia teorii ekonomicznych. Szkoły ekonomiczne

Praca
331 – Praca. Polityka kadrowa. Psychologia pracy. Organizacje pracodawców i
pracowników. Związki zawodowe. Sprawy organizacyjne personelu.
Regulamin pracy. CV
Tu też: filozofia pracy, ocena pracy, Solidarność

331.2/.4 – Wynagrodzenia. Płace. Emerytury. Czas pracy. Urlopy. Środowisko
miejsca pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy
331.5 – Rynek pracy. Zatrudnienie. Bezrobocie

Gospodarka
332 – Gospodarka regionalna. Gospodarka terytorialna. Polityka i planowanie
regionalne. Polityka agrarna
332.2/.8 – Własność ziemi z gospodarczego punktu widzenia. Wartość gruntu i
nieruchomości. Rynek nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
334 – Formy organizacyjne działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa, firmy z
punktu widzenia stosunków własności, źródeł finansowania i zasięgu
działalności. Spółdzielczość. Spółdzielnie. Związki i zrzeszenia
gospodarcze
Holdingi → 658.11

Finanse. Polityka finansowa
336– Finanse. Polityka finansowa
336.1/.2 – Finanse państwowe. Finanse publiczne. Finanse administracji
lokalnej. Dochody państwowe. Dochody publiczne. Dochody
administracji lokalnej. Opłaty. Taryfy. Cła. Pożyczki państwowe. Długi
państwowe. Dług publiczny. Wydatki państwowe. Wydatki publiczne.
Wydatki administracji lokalnej
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Zob. też 339.5 – Polityka celna. Cła

336.22 – Podatki. Prawo podatkowe. Rachunkowość podatkowa
336.7 – Pieniądz. System monetarny. Kredyt. Pożyczki
336.71/.72 – Bankowość. Banki
Tu też: fundusze emerytalne

336.76 – Giełda papierów wartościowych. Rynek pieniężny. Rynek kapitałowy
Tu też: rynek finansowy

Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza
338.1– Sytuacja gospodarcza. Koniunktura gospodarcza. Historia gospodarcza
338.2 – Polityka gospodarcza. Zarządzanie i kierowanie gospodarką. Reformy
gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Prognozowanie gospodarcze
338.2(438) – Polityka gospodarcza. Zarządzanie i kierowanie gospodarką.
Reformy gospodarcze. Planowanie gospodarcze. Prognozowanie
gospodarcze – Polska
338.3/.5 – Produkcja i inne działy gospodarki według dziedzin. Ekonomiki
szczegółowe. Ceny. Kształtowanie się cen. Koszty. Koszty własne,
gospodarcze, społeczne
Tu też: infrastruktura gospodarcza (zagadnienia ogólne)
Zob. też 67/69 – Przemysł. Rzemiosło
Zob. też 658.6/.8 Organizacja i technika handlu. Towary. Usługi

338.48 – Turystyka. Turyzm. Ekonomika turystyki
Tu też: turystyka aspekt medyczny

Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka
światowa
339 – Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa
339.1 – Handel i obrót towarowy. Ekonomika handlu. Rynek. Podaż. Popyt.
Konkurencja
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339.138 – Marketing
339.5 – Handel zagraniczny. Handel międzynarodowy. Polityka handlu
zagranicznego. Polityka celna. Cła
339.7 – Finanse międzynarodowe. Obrót kapitałowy. Międzynarodowy rynek
kapitałowy
Tu też: fundusze strukturalne, fundusze unijne

339.9 – Gospodarka zagraniczna. Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Międzynarodowa współpraca gospodarcza
Tu też: globalizacja od strony gospodarczej

339.923 – Unie gospodarcze. Wspólnoty gospodarcze. Bloki gospodarcze

Nauki prawne. Prawo
34 – Nauki prawne. Prawo
34(09) – Nauki prawne. Prawo – historia
Tu też: historyczne formy i systemy prawne, prawo salickie

340 – Ogólne zagadnienia prawa. Teoria, metody i nauki pomocnicze prawa.
Prawo porównawcze
Tu też: ustawodawstwo

Prawo międzynarodowe
341 – Prawo międzynarodowe
341.12(4–67) – Prawo Unii Europejskiej
341.231.14 – Prawa człowieka (w aspekcie międzynarodowym)

Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne
342 – Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne
342:321(09) – Historia państwa i prawa
342.4 – Konstytucje
342.5 – Władza państwowa. System i funkcje organów państwowych
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342.7 – Prawa podstawowe. Prawa człowieka
Tu też: wolność obywateli, wolność informacji

342.9 – Prawo administracyjne

Prawo karne
343 – Prawo karne
Tu też: prawo karne specjalne: wojskowe i morskie

343(094) – Prawo karne – kodeksy
343.2/.8 – Sprawca czynu karalnego. Kary i środki wychowawcze. Rodzaje
czynów karalnych. Wykonanie kary. Prawo karne wykonawcze
Tu też: współsprawstwo, spisek, współudział, tortury, prawo karne gospodarcze

343.9 – Nauki kryminalne. Kryminologia. Kryminalistyka

Prawo gospodarcze
346 – Prawo gospodarcze
Prawo karne gospodarcze → 343.3/.7

346.5/.7 – Przepisy dotyczące zarządzania gospodarką. Przepisy dotyczące cen,
ceł, finansów i kredytów

Prawo cywilne
347 – Prawo cywilne
Tu też: prawa miejskie, lokacje miast

347(094) – Prawo cywilne – kodeksy
347.2 – Prawo rzeczowe
347.4/.5 – Prawo o zobowiązaniach. Umowy. Odpowiedzialność pozaumowna.
Odpowiedzialność zawodowa
347.6 – Prawo rodzinne. Prawo spadkowe
347.7 – Prawo handlowe. Umowy handlowe. Prawo wekslowe. Prawo czekowe
347.72 – Spółki prawa handlowego. Prawo spółek
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347.73 – Prawo finansowe. Instytucje handlowe
347.734 – Prawo bankowe
347.736/.739 – Upadłość. Bankructwo. Likwidacja
347.764 – Prawo ubezpieczeniowe
Tu też: prawo ubezpieczeń gospodarczych
Zob. też 349.3 Prawo ubezpieczeń społecznych

347.77/.78 – Prawo autorskie. Prawo własności przemysłowej
Tu też: prawo własności intelektualnej

347.9 – Organizacja sądownictwa
347.91/.95 – Postępowanie cywilne

Specjalne rodzaje prawa. Rodzaje prawa o charakterze
mieszanym
349.2 – Prawo pracy
349.2(094) – Kodeksy pracy
349.3 – Prawo socjalne. Prawo ubezpieczeń społecznych
Zob. też 347.764 Prawo ubezpieczeniowe

349.4 – Prawo własności ziemi. Prawo agrarne. Prawo rolne. Prawo
kształtowania przestrzeni. Prawo budowlane. Prawo lokalowe
349.6 – Prawo ochrony środowiska

Administracja publiczna
351/354 – Administracja publiczna. Gospodarka komunalna
Tu też: socjologia administracji publicznej, własność komunalna; obrona narodowa,
ochrona i samoobrona ludności cywilnej w czasie wojny, działalność administracji
cywilnej w czasie wojny, ewakuacja

351.077.3 – Postępowanie administracyjne
351.077.3 (094) – Kodeksy postępowania administracyjnego
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351.71/.72 – Własność publiczna. Finanse publiczne
Finanse publiczne → 336.1/.2

351.74 – Policja
Tu też: UB, SB, WSI, KGB, CIA, FBI, Mossad. Dokumenty źródłowe SB wobec
osób, instytucji, itp. (np.: wobec KOR, naukowców, duchownych)

351.75/.79 – Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Prawo prasowe. Nadzór
administracyjny nad moralnością publiczną. Zdrowie i higiena publiczna.
Kontrola sanitarna. Gospodarka wodami
Tu też: organizacja obrony cywilnej, szkolenia ludności cywilnej, obrona terytorialna
kraju, obrona przeciwatomowa, przeciwgazowa, przeciwlotnicza i przeciwchemiczna,
ratownictwo, przysposobienie obronne (wojskowe)

351.81/.85 – Nadzór administracyjny nad: komunikacją, łącznością,
transportem, gospodarką, pracą, opieką społeczną, kulturą i nauką
Polityka oświatowa → 37.014
Administracja oświatowa → 37.091

351.9 – Kontrola i nadzór nad administracją publiczną. Sądownictwo
administracyjne
352/354 – Organy administracji różnych stopni
Tu też: centralizacja i decentralizacja, samorząd terytorialny (lokalny), organy
terenowe władzy państwowej

Nauka i sztuka wojenna. Wojskowość. Rodzaje sił zbrojnych i
służb wojskowych
355/359 – Nauka i sztuka wojenna. Wojskowość. Historia wojskowości.
Rodzaje sił zbrojnych i służb wojskowych
Tu też: socjologia wojny i wojskowości, zbrodniczość wojen; twórczość artystyczna w
wojsku

Opieka społeczna
364 – Opieka społeczna
364.3 – Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze

Konsumeryzm. Konsumenci. Potrzeby mieszkaniowe i ich
zaspokajanie.
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365/366 – Konsumeryzm. Konsumenci. Potrzeby mieszkaniowe i ich
zaspokajanie.

Ubezpieczenia dobrowolne. Ubezpieczenia gospodarcze
368 – Ubezpieczenia dobrowolne. Ubezpieczenia gospodarcze
Tu też: ubezpieczenia rolnicze społeczne, KRUS

Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo
37 – Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Historia wychowania,
oświaty i pedagogiki
Tu też: socjologia szkolnictwa, oświaty, edukacji

37.01 – Podstawy wychowania i nauczania (materialne, teoretyczne,
filozoficzne). Systemy wychowania
Tu też: pedagogika ogólna, podstawy religijne; systemy wychowania: Dalton, Froebel,
Makarenko, Montessori, Pestalozzi itd., teoria wychowania i nauczania, metody
wychowania, zasady działalności pedagogicznej

37.013 – Pedagogiki wyspecjalizowane: społeczna, specjalna, dorosłych,
kultury, porównawcza, eksperymentalna
Teoria wychowania i nauczania, metody wychowania, zasady działalności
pedagogicznej → 37.01
Praktyka andragogiki, pedagogiki dorosłych → 374

37.014 – Polityka oświatowa. Szkoła a życie publiczne
Tu też: systemy oświatowe
Administracja i organizacja instytucji oświatowych. Zarządzanie placówkami
oświatowym →37.091
Prawo oświatowe → 351.81/.85

37.016 – Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów
37.016:004 – Nauczanie informatyki
37.016:1/2 – Nauczanie filozofii, psychologii i religii
37.016:3 – Nauczanie przedmiotów z zakresu nauk społecznych
37.016:5 – Nauczanie przedmiotów matematyczno–przyrodniczych
37.016:7 – Nauczanie przedmiotów z zakresu sztuki i sportu
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37.016:8 – Nauczanie języków i literatury
37.016:9 – Nauczanie historii i geografii
37.017 – Cele i ideały wychowania. Wychowanie moralne, społeczne, religijne
Tu też: edukacja humanistyczna, wartości w wychowaniu, wychowanie przez pracę,
wychowanie polityczne, patriotyczne, wychowanie dla pokoju

37.018 – Podstawowe formy wychowania i kształcenia. Kształcenie wieczorowe
i zaoczne. Dokształcanie i doskonalenie. Kształcenie ustawiczne.
Nauczanie na odległość. Formy organizacyjne szkół i nauczania (szkoły
wyznaniowe, publiczne, prywatne i społeczne)
37.018.1/.3 – Pedagogika rodzinna. Wychowanie w placówkach opiekuńczo–
wychowawczych
Tu też: pedagogika opiekuńcza
UWAGA: Agencje i organizacje zajmujące się opieką i pomocą społeczną → 364

37.04/.06 – Wychowanie z punktu widzenia wychowywanych. Samokształcenie.
Poradnictwo pedagogiczne. Wychowanie w szkole. Relacje między
nauczycielami, uczniami i rodzicami. Przemoc w szkole
37.091 – Administracja i organizacja instytucji oświatowych. Zarządzanie
placówkami oświatowymi
Tu też: administracja szkolna, stosunki z innymi instytucjami

37.091.2 – Organizacja nauczania. Uczniowie. Programy nauczania. Egzaminy
Tu też: porządek i dyscyplina szkolna, regulamin szkolny, nagrody i kary, samorząd
szkolny (uczniowski), życie uczniów, organizacje uczniowskie, świetlice szkolne,
szkolne koła naukowe

37.091.2–057 – Nauczyciele. Wychowawcy
Tu też: karta nauczyciela, psycholodzy, pedagodzy, metodycy szkolni

37.091.3 – Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna
Tu też: teatr, chór, orkiestry szkolne; poziomy nauczania i wykształcenia

37.091.6 – Pomoce dydaktyczne. Budynki, pomieszczenia i wyposażenie
placówek oświatowych
Tu też: multimedia w nauce

373 – Wychowanie przedszkolne. Szkolnictwo podstawowe i średnie
374 – Oświata pozaszkolna. Nauczanie dorosłych
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376 – Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób.
Szkolnictwo specjalne. Nauczanie osób niepełnosprawnych. Nauczanie
osób z trudnością adaptacji. Resocjalizacja
Tu też: wychowanie specjalne przedszkolne, podstawowe, średnie, zawodowe;
nauczanie chorych, rekonwalescentów, nauczanie osób niepełnosprawnych fizycznie

377 – Szkolnictwo zawodowe
378 – Szkolnictwo wyższe
Tu też: wymagania dotyczące prac magisterskich i dyplomowych oraz doktoranckich i
habilitacyjnych
Metodyka pisania prac naukowych → 001.81

378.4/.6 – Uniwersytety. Wyższe szkoły fachowe
Tu też: wydziały szkół wyższych, fakultety, sekcje, instytucje

379.8 – Wykorzystywanie wolnego czasu

Etnologia. Etnografia
39 – Etnologia. Etnografia
391/395 – Zwyczaje i obyczaje. Ubiory. Ozdoby. Moda
398 – Folklor
Sztuka ludowa → 7.03(09)
Muzyka ludowa (nuty, nuty i teksty) do → 78
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Matematyka i nauki przyrodnicze: fizyka, chemia, biologia
5(05) – Matematyka i nauki przyrodnicze – wydawnictwa ciągłe, czasopisma
5 – Matematyka i nauki przyrodnicze
502 – Nauka o środowisku. Ochrona środowiska
Tu też: inżynieria środowiska, chemia środowiskowa

502.1 – Środowisko a społeczeństwo. Ekorozwój. Rozwój zrównoważony
Tu też: polityka ekologiczna, zarządzanie środowiskiem

502.5 – Rezerwaty. Parki krajobrazowe. Ochrona krajobrazu
504 – Zagrożenia środowiska

Matematyka
51 – Matematyka
Tu też: solitony

51(09) – Matematyka – historia
51–7 – Badania i metody matematyczne w innych dziedzinach nauki
Tu też: biomatematyka

51–7:336 – Matematyka finansowa
510.22 – Teoria mnogości
Tu też: porządki liniowe, liczby kardynalne, teoria relacji, aksjomatyczna teoria
zbiorów

510.6 – Logika matematyczna
Tu też: funkcje rekursywne, rachunek lambda

511 – Teoria liczb
Tu też: formy kwadratowe, liczby przestępne

512 – Algebra
Tu też: kategorie (matematyka), teoria Galois, reprezentacje grup, toposy
(matematyka), grupy p–adyczne

512.6/.8 – Specjalne działy algebry. Wielomiany. Równania algebraiczne.
Geometria algebraiczna. Grupy Liego
Tu też: algebry Cliforda, analiza numeryczna macierzowa, funkcje algebraiczne
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514 – Geometria
Tu też: geometria rzutowa, geometria kombinatoryczna, odwzorowania konforemne w
geometrii, analiza wektorowa, algebra wektorowa, rachunek tensorowy

515.1 – Topologia
Tu też: homotopia, topologia kombinatoryczna

517 – Analiza matematyczna
Tu też: rachunek elementarny

517.2/.4 – Rachunek różniczkowy. Rachunek całkowy
Tu też: przekształcenia Laplace’a

517.5 – Funkcje rzeczywiste. Funkcje zmiennej zespolonej
Tu też: wielomiany ortogonalne, odwzorowania (matematyka), zbieżność
(matematyka), funkcje różniczkowalne, funkcje jednej zmiennej rzeczywistej,
odwzorowania konforemne w teorii funkcji, odwzorowania holomorficzne

517.9 – Równania różniczkowe, całkowe, funkcyjne, różnicowe
Tu też: równania cząstkowe, równania ewolucyjne, atraktory (matematyka),
nierówności (matematyka), równania różniczkowe – rozwiązania numeryczne,
równania różniczkowe eliptyczne, zagadnienia brzegowe, równania Cauchy’ego–
Riemanna, powierzchnie Riemanna, teoria ergodyczna

517.98 – Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów
Tu też: przestrzenie Hilberta, algebry Banacha, przestrzenie Banacha, analiza
harmoniczna

519.1 – Kombinatoryka. Teoria grafów
Tu też: teoria Remseja, analiza kombinatoryczna, kombinatoryczna teoria grup

519.2 – Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna. Analiza
statystyczna
Tu też: procesy gałązkowe, teoria odnowy, procesy Browna

519.6 – Matematyka obliczeniowa. Analiza numeryczna
519.7 – Cybernetyka matematyczna. Teoria informacji (aspekt matematyczny)
Tu też: teoria automatów, teoria matematyczna komunikacji

519.8 – Badania operacyjne. Teoria gier. Programowanie matematyczne. Modele
matematyczne
Tu też: optymalizacja matematyczna, teoria systemów, teoria obsługi masowej,
programowanie nieliniowe, programowanie matematyczne, programowanie
stochastyczne
UWAGA: Matematykę finansową 519.86:336 klasyfikujemy symbolem 51–7:336
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Astronomia. Astrofizyka
520/524 – Astronomia. Astrofizyka

Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria
528 – Geodezja. Miernictwo. Fotogrametria. Kartografia

Fizyka
53 – Fizyka
Tu też: fizyka matematyczna, fizyka medyczna

530.1 – Podstawowe zasady fizyki. Teoria względności
530.145 – Teoria kwantów. Fizyka kwantowa. Mechanika kwantowa
531/534 – Mechanika
Tu też: turbulencje

535 – Światło. Optyka
Tu też: optyka kwantowa

536 – Ciepło. Termodynamika
537 – Elektryczność. Magnetyzm. Elektromagnetyzm
538.9 – Fizyka materii skupionej (stan ciekły i stan stały)
539 – Fizyczna istota materii. Fizyka jądrowa (nuklearna), atomowa i
cząsteczkowa (molekularna)
Tu też: rozproszenie (fizyka jądrowa)

Chemia
54 – Chemia
543 – Chemia analityczna
Tu też: stechiometria

543.2/.5 – Metody analizy: chemiczne, spektralne, optyczne i fizykochemiczne.
Spektroskopia. Chromatografia
544 – Chemia fizyczna i teoretyczna
Tu też: molekuły, makromolekuły, teoria molekularna
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546 – Chemia nieorganiczna
547 – Chemia organiczna
548/549 – Krystalografia. Mineralogia

Geologia i nauki pokrewne
550 – Nauki pomocnicze geologii. Geofizyka. Geochemia. Geobiologia
551 – Geologia ogólna: fizyczna i dynamiczna. Meteorologia. Geologia
historyczna. Stratygrafia. Paleogeografia
Tu też: geologia i nauki pokrewne, geologia regionalna

552/553 – Petrografia. Skały. Geologia gospodarcza. Nauka o złożach
mineralnych
556 – Hydrologia. Hydrosfera

Paleontologia. Nauka o skamieniałościach
56 – Paleontologia. Nauka o skamieniałościach
Tu też: fosylizacja, stan zachowania

Nauki biologiczne
57 – Nauki biologiczne
572 – Antropologia
573 – Biologia ogólna i teoretyczna
574 – Ekologia ogólna. Biocenologia. Hydrobiologia. Biogeografia
575 – Genetyka ogólna. Cytogenetyka ogólna. Immunogenetyka. Ewolucja.
Powstawanie gatunków
576 – Biologia komórki. Cytologia
577 – Materialne podstawy życia. Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka
578/579 – Wirusologia. Mikrobiologia
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Botanika
581 – Botanika ogólna. Biologia roślin
581.1/.4 – Fizjologia roślin. Choroby roślin. Fitopatologia. Embriologia roślin.
Ontogeneza. Morfologia roślin. Histologia roślin. Tkanki
Tu też: genetyka roślin

581.5 – Ekologia roślin. Etologia roślin
581.9 – Geografia roślin. Flora
582 – Botanika systematyczna
Tu też: atlasy roślin

582(083.44) – Klucze do oznaczania roślin

Zoologia
591 – Zoologia ogólna. Biologia zwierząt
591.1 – Fizjologia zwierząt
Tu też: genetyka zwierząt

591.3 – Embriologia zwierząt. Ontogeneza
591.4 – Anatomia zwierząt. Organologia. Zootomia
591.5 – Sposób życia zwierząt. Ekologia zwierząt. Etologia zwierząt
591.8 – Histologia zwierząt
591.9 – Geografia zwierząt. Fauna
592/599 – Zoologia systematyczna
Tu też: atlasy zwierząt

593/595 – Bezkręgowce
595.7 – Owady. Entomologia
595.7(083.44) – Klucze do oznaczania owadów
596/599 – Kręgowce. Strunowce
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597/598.1 – Ryby. Płazy. Gady
598.2 – Ptaki. Ornitologia
599 – Ssaki
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Nauki stosowane: medycyna, nauki techniczne, rolnictwo
6(05) – Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo –
wydawnictwa ciągłe, czasopisma
6 – Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
60 – Biotechnologia

Medycyna
61 – Medycyna
Tu też: socjologia medycyny, filozofia medycyny, medycyna sportowa

611/612 – Anatomia. Fizjologia
613 – Higiena ogólna i osobista. Higiena układu nerwowego. Higiena i
moralność. Nałogi. Substancje uzależniające
Tu też: kosmetyka, kosmetologia, medytacja, relaksacja psychiczna

614 – Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
Tu też: polityka zdrowotna, prawo ratownicze, prawo medyczne, pierwsza pomoc

615 – Farmacja. Farmakologia. Terapeutyka. Toksykologia
Tu też: prawo farmacji

615.8 – Fizjoterapia. Fizykoterapia. Radioterapia i inne bezlekowe metody
leczenia. Psychoterapia
Tu też: biblioterapia, muzykoterapia, arteterapia, medycyna alternatywna

616 – Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna
616.8 – Neurologia. Choroby układu nerwowego. Psychiatria
Tu też: bulimia, anoreksja, ADHD, zaburzenia osobowości

Inżynieria. Technika. Postęp techniczny
62 – Inżynieria. Górnictwo. Technika. Postęp techniczny
620 – Badanie materiałów. Gospodarka energetyczna. Nanotechnologia
621 – Budowa maszyn. Technika jądrowa. Elektrotechnika. Technologia
mechaniczna. Technika telekomunikacji
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Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla. Łowiectwo. Rybactwo
63 – Rolnictwo. Leśnictwo. Uprawa i hodowla roślin. Zootechnika. Łowiectwo.
Rybactwo

Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo
64 – Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo

Telekomunikacja. Telemechanika. Transport. Poczta
654+656 – Telekomunikacja. Telemechanika. Transport. Poczta

Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Księgarstwo
655 – Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Księgarstwo

Rachunkowość. Księgowość
657 – Rachunkowość. Księgowość
Tu też: rachunkowość podmiotów gospodarczych – prawo, wycena przedsiębiorstw
państwowych

657.05 – Rachunkowość zarządcza, menedżerska
657.3 – Budżety. Preliminarze. Bilanse. Sprawozdania finansowe
657.4 – Konta. Rachunkowość finansowa. Koszty. Rachunek kosztów

Organizacja przedsiębiorstwa. Zarządzanie biznesem.
Organizacja i technika handlu
658 – Zarządzanie biznesem. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
658.11 – Przedsiębiorstwa prywatne. Przedsiębiorstwa państwowe. Spółki
658.14/.17 – Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa. Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa
658.3 – Personel przedsiębiorstwa. Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie
658.5 – Organizacja produkcji
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658.6/.8 – Organizacja i technika handlu. Towary. Usługi
Tu też: logistyka w przedsiębiorstwie, prezentacja i opakowanie towaru, wygląd
zewnętrzny
Aspekt ekonomiczny → 339

Reklama. Informacja biznesowa. Public relations. Środki
masowego przekazu
659.1 – Reklama
Tu też: marka handlowa

659.23 – Informacja biznesowa. Informacja handlowa
Tu też: informacja gospodarcza
Doradztwo biznesowe → 005.94/.96

659.3 – Informacja masowa. Środki masowego przekazu
659.4 – Kształtowanie opinii. Public relations

Przemysł
66 – Przemysł chemiczny. Technologia chemiczna
678 – Przemysły oparte na tworzywach wielkocząsteczkowych. Polimery.
Przemysł gumowy. Przemysł tworzyw sztucznych. Chemia polimerów
67/69 – Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna. Technika sterowania
automatycznego
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Sztuka. Rozrywki. Sport
7(05) – Sztuka. Rozrywki. Sport – wydawnictwa ciągłe, czasopisma
7.01/.02 – Teoria i filozofia sztuki. Technika sztuki
Tu też: fałszerstwa, plagiaty
Tu też: psychologia sztuki, socjologia sztuki.
UWAGA:
Filozofia, psychologia i socjologia poszczególnych dziedzin sztuki klasyfikujemy za
pomocą symbolu danej sztuki.
Przykład: Psychologia teatru → 792

7.03(09) – Historia sztuki
Tu też: katalogi sztuki
→ zbiory muzealne i katalogi zbiorów muzealnych klasyfikujemy symbolem 069

7.04 – Tematy i motywy w sztuce. Ikonografia
Tu też: konkretny temat w sztuce ogółem np.: światło w sztuce, melancholia w sztuce
światło w sztuce, melancholia w sztuce
UWAGA:
Temat w konkretnej dziedzinie sztuki klasyfikujemy za pomocą symbolu danej
dziedziny np.: światło w malarstwie polskim – stosujemy symbol 75
UWAGA: Zastosowanie sztuki w przemyśle klasyfikujemy za pomocą symbolu →
73/74

7.07 – Zawodowy stosunek do sztuki
Tu też: kolekcje, np. pocztówek; kopiści, konserwatorzy, adaptatorzy, nauczyciele,
instruktorzy przedmiotów artystycznych, wiedza o sztuce, historycy sztuki, krytycy
sztuki, eksperci, miłośnicy sztuki, entuzjaści, fani, kolekcjonerzy, kolekcjonerstwo,
działalność komercyjna związana ze sztuka, agencje artystyczne, producenci,
impresaria, działalność amatorska, mecenat, patronat sztuki, konkursy, festiwale

7.071 – Artyści – życie i twórczość – opracowania zbiorowe
7.071A/Z – Artyści – życie i twórczość – opracowania indywidualne
Przykład: \a 7.071A/Z \b MATEJKO, J.
→ tu: dzieła, opracowania krytyczne, biografie, autobiografie, pamiętniki, wywiady,
rozmowy, listy (teksty i opracowania krytyczne) artystów
Przykład:
HP Matejko, Jan – wydawnictwa ilustrowane. – 982 \a 7.071A/Z \b MATEJKO, J.
HP Matejko, Jan. Hołd Pruski. – 982 \a 7.071A/Z \b MATEJKO, J.
HP Bach, Johann Sebastian. – 982 \a 7.071A/Z \b BACH, J.
HP Globisz, Krzysztof. – 982 \a 7.071A/Z \b GLOBISZ, K.
32

7.096/.097 – Radio i telewizja

Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu
71 – Planowanie przestrzenne. Urbanistyka. Kształtowanie krajobrazu
Tu też: użytkowanie terenu, planowanie infrastruktury przestrzennej

Architektura
72 – Architektura
72(438) – Architektura – Polska
726 – Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne
728 – Budynki mieszkalne. Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna

Rzeźbiarstwo i sztuki pokrewne Rysunek. Rzemiosło artystyczne.
Sztuka użytkowa
73/74– Rzeźbiarstwo i sztuki pokrewne. Rysunek. Rzemiosło artystyczne.
Sztuka użytkowa
Tu też: zastosowanie sztuki w przemyśle i życiu codziennym, wzornictwo
przemysłowe

Malarstwo
75 – Malarstwo

Grafika
76 – Grafika
Tu też: afisze, ekslibrysy, katalogi ilustrowane ekslibrysów

Fotografia i procesy pokrewne
77 – Fotografia i procesy pokrewne

Muzyka
78 – Muzyka
Tu też: nuty, nuty + teksty piosenek ludowych
Teksty piosenek ludowych i ich opracowania krytyczne → 821-1A/Z
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Film. Kino. Widowiska publiczne
791 – Film. Kino. Widowiska publiczne
Tu też: filozofia filmu, socjologia filmu, psychologia filmu

Teatr
792 – Teatr
Tu też: filozofia teatru, socjologia teatru, psychologia teatru

Sport. Rozrywki i gry towarzyskie. Zabawy
793/799 – Sport. Rozrywki i gry towarzyskie. Zabawy
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Językoznawstwo i literatura
8(05) – Językoznawstwo. Literatura – wydawnictwa ciągłe, czasopisma
80 – Językoznawstwo i literatura – zagadnienia ogólne. Sztuka pisarska.
Edytorstwo. Retoryka

Językoznawstwo. Języki
81 – Językoznawstwo ogólne. Grupy językowe i języki ogólnie.
Językoznawstwo porównawcze
81’374.82 – Słowniki dwujęzyczne. Słowniki wielojęzyczne. Rozmówki
UWAGA: Język należy podawać w kolejności zgodnej z występowaniem na stronie
tytułowej
Przykład: Słownik frazeologiczny polsko–angielski / Teresa Jaworska
982 \a 81’374.82 \b PolAng
Przykład: Słownik polsko–angielski
982 \a 81’374.82 \b PolAng
Przykład: Popularny słownik wielojęzyczny : polsko–angielski, polsko–niemiecki,
polsko–francuski, polsko–włoski
982 \a 81’374.82 \b PolAngNiemFr
Przykład: Frazeolski slovar v petit jezikih : rjecnik slovenackih, hrvatskosrpskih,
latinskih, njemackih, francuskih i engleskih fraza / sestavil Josip Pawlica
982 \a 81’374.82 \b SłoweńSerboch
Przykład: Słownik polsko–angielsko–niemiecki
982 \a 81’374.82 \b PolAngNiem
Przykład: Słownik polsko–angielsko–niemiecko–francusko–włoski
982 \a 81’374.82 \b PolAngNiemFr

Języki naturalne i sztuczne
811A/Z – Poszczególne języki
W celu określenia języka omawianego w książce, stosujemy podpole \b
Przykład: 982 \a 811A/Z \b LITEWSKI
Nazwy języków w podpolu \b zapisujemy zgodnie z leksyką Języka KABA katalogu
NUKAT
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811’374A/Z – Poszczególne języki – słowniki językowe
Przykład: 982 \a 811’374A/Z \b ANGIELSKI

Język polski
811.162.1 – Język polski
811.162.1’374– Język polski – słowniki językowe

Teoria literatury. Nauka o literaturze. Poetyka. Teoria krytyki
literackiej
82.0 – Teoria literatury. Nauka o literaturze. Poetyka. Teoria krytyki literackiej.
Komparatystyka
Tu też: manifesty literackie, programy literackie

Literatura powszechna – historia i krytyka
82 – Literatura powszechna – historia i krytyka
Tu też: literatura europejska, literatura afrykańska, literatura słowiańska, literatura
narodów byłego ZSRR (radziecka)

Literatura powszechna – teksty [wypożyczanie]
82–1/–9 – Literatura powszechna – teksty
Przykład: Cytaty mądre i zabawne / wybrał Henryk Markiewicz.
HP .: Cytaty.
982 \a 82–1/–9

Literatura polska – historia i krytyka
Tu też: literatura polsko–łacińska

821.162.1 – Literatura polska – historia i krytyka
821.162.1 „…/1800” – Literatura polska – historia i krytyka
821.162.1 „1800/1900” – Literatura polska – historia i krytyka
821.162.1 „1900/…” – Literatura polska – historia i krytyka
→ symbolami tymi klasyfikujemy książki dotyczące literatury danego okresu
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→ książki, które obejmują chronologią dwa następujące po sobie okresy
klasyfikujemy za pomocą
symbolu określającego pierwszy z tych okresów
Przykład: Historia polskiej literatury średniowiecznej → 821.162.1”…/1800”
Przykład: Historia literatury polskiej od romantyzmu do współczesności →
821.162.1”1800/1900”

Literatura polska – teksty [wypożyczanie]
821.162.1–1 – Literatura polska – teksty – poezja
821.162.1–2 – Literatura polska – teksty – dramaty
821.162.1–3 – Literatura polska – teksty – powieści, nowele, opowiadania
821.162.1–4 – Literatura polska – teksty – szkice, eseje
821.162.1–5 – Literatura polska – teksty – mowy, wykłady, kazania
821.162.1–6 – Literatura polska – teksty – listy, korespondencja
821.162.1–7 – Literatura polska – teksty – humoreski, satyry, parodie
821.162.1–8 – Literatura polska – teksty – antologie, miscellanea
821.162.1–9 – Literatura polska – teksty – pozostałe gatunki literackie

Poszczególne literatury – historia i krytyka (poza polską)
821(09)A/Z – Poszczególne literatury – historia i krytyka
Nazwy literatur w podpolu \b zapisujemy zgodnie z leksyką Języka KABA katalogu
NUKAT
UWAGA: W podpolu \b określamy literaturę, której dotyczy klasyfikowany
dokument
np.: \a 821(09)A/Z \b SZWEDZKA
np.: \a 821(09)A/Z \b PORTUGALSKA
np.: \a 821(09)A/Z \b BELGIJSKA
np.: \a 821(09)A/Z \b ŻYDOWSKA
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Poszczególne literatury – teksty (poza polską) [wypożyczanie]
UWAGA: W podpolu \b określamy literaturę, której dotyczy klasyfikowany
dokument

821–1A/Z – Poszczególne literatury – teksty – poezja
np.: \a 821–1A/Z \b SZWEDZKA

821–2A/Z – Poszczególne literatury – teksty – dramaty
np.: \a 821–2A/Z \b LITEWSKA

821–3A/Z – Poszczególne literatury – teksty – powieści, nowele, opowiadania
np.: \a 821–3A/Z \b MEKSYKAŃSKA

821–4A/Z – Poszczególne literatury – teksty – szkice, eseje
np.: \a 821–4A/Z \b KANADYJSKA

821–5A/Z – Poszczególne literatury – teksty – mowy, wykłady, kazania
np.: \a 821–5A/Z \b NORWESKA

821–6A/Z – Poszczególne literatury – teksty – listy, korespondencja
np.: \a 821–6A/Z \b ŁACIŃSKA

821–7A/Z – Poszczególne literatury – teksty – humoreski, satyry, parodie
np.: \a 821–7A/Z \b BIAŁORUSKA

821–8A/Z – Poszczególne literatury – teksty – antologie, miscellanea
np.: \a 821–8A/Z \b CHIŃSKA

821–9A/Z – Poszczególne literatury – teksty – pozostałe gatunki literackie
np.: \a 821–9A/Z \b HISZPAŃSKA

Literatura – poszczególni autorzy
821A/Z – Literatura – poszczególni autorzy – pamiętniki, biografie,
opracowania krytyczne
UWAGA: W podpolu \b podajemy wyłącznie nazwisko autora i inicjał imienia
np.: \a 821A/Z \b ANDERSEN, H.
np.: \a 821A/Z \b BYRON, G.
np.: \a 821A/Z \b GOETHE, J.
np.: \a 821A/Z \b BALZAC, H.
np.: \a 821A/Z \b MICKIEWICZ, A
Tu też: opracowania krytyczne, biografie, autobiografie, pamiętniki, wywiady,
rozmowy, opracowania krytyczne korespondencji danej osoby
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UWAGA:
821A/Z \b Jan Paweł II → tu krytyka utworów literackich, hasło przedmiotowe Jan
Paweł II – dzieła
Przykład: Karol Wojtyła – poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i
Witolda Sadowskiego
UKD: 821.162.1 Jan Paweł II, papież
HP: Jan Paweł II (papież ; 1920–2005) dzieła poezja.
982 \a 821A/Z \b JAN PAWEŁ II
Krytyka utworów papieskich (homilie, kazania, encykliki, i in.) → 27 (szczegółowy
symbol zgodny z treścią książki), hasło przedmiotowe Jan Paweł II – krytyka i
interpretacja.
Przykład: Zawierzyć prawdzie : o encyklikach Jana Pawła II : próba osobistej
lektury / Jan Andrzej Kłoczowski.
UKD: 272–732.2 Papiestwo. Nauczanie papieskie
HP: Jan Paweł II (papież ; 1920–2005) krytyka i interpretacja
982 \a 272–732.2
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Archeologia. Geografia. Historia
9(05) – Archeologia. Geografia. Historia – wydawnictwa ciągłe, czasopisma

Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty czasów
przedhistorycznych
i historycznych
902/904 – Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty czasów
przedhistorycznych i historycznych

Krajoznawstwo
908 – Krajoznawstwo
Tu też: opisy krajów z wielu punktów widzenia

Geografia
91 – Geografia ogólna. Geografia fizyczna. Fizjografia
Tu też: geografia fizyczna świata, geografia fizyczna Polski
Tu też: System Informacji Geograficznej (GIS) – zagadnienia ogólne. Zastosowanie
GIS w danej dziedzinie klasyfikujemy symbolem tej dziedziny
Przykład: GIS w wodociągach i kanalizacji – 624/629

911.3 – Geografia człowieka (społeczna, polityczna, historyczna, osadnictwa)
Tu też: geopolityka, osadnictwo miejskie, geografia demograficzna
Zob. też lokacje miast i prawa miejskie → 347

911.3:33 – Geografia ekonomiczna
912 – Nietekstowe przedstawienia obszarów Ziemi. Atlasy
Tu też: atlasy geograficzne ogólne
→ Atlasy tematyczne klasyfikujemy do odpowiedniej dziedziny
Przykład: Atlas historyczny polski – 94(438)

913 – Geografia powszechna. Geografia świata
UWAGA:
Geografia Polski w stosunku do innych państw → klasyfikujemy za pomocą symbolu
913(438)
Przykład: Geografia Polski i Francji – 982 \a 913(438)
Przykład: Geografia Polski i USA – 982 \a 913(438)
Geografia kontynentów → klasyfikujemy za pomocą symbolu 913
Przykład: Geografia Afryki – 982 \a 913
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Przewodniki turystyczno–krajoznawcze klasyfikujemy za pomocą następujących
reguł:
– przewodniki poszczególnych kontynentów → 913 [wypożyczanie]
Przykład: Przewodnik po Afryce – 982 \a 913
– przewodniki poszczególnych państw → 913A/Z [wypożyczanie]
Przykład: Przewodnik po Francji – 982 \a 913A/Z \b FRANCJA
– przewodniki po Polsce → 913(438) [wypożyczanie]
Przykład: Przewodnik po Polsce – 982 \a 913(438)
– przewodniki po regionach Polski → 913(438)A/Z [wypożyczanie]
Przykład: Przewodnik po Krakowie – 982 \a 913(438)A/Z \b KRAKÓW

913A/Z – Geografia poszczególnych państw świata
Przykład: 982 \a 913A/Z \b FRANCJA
Przykład: 982 \a 913A/Z \b JAPONIA

913(438) – Geografia Polski
913(438)A/Z – Geografia regionalna Polski
Przykład: 982 \a 913(438)A/Z \b KATOWICE
Przykład: 982 \a 913(438)A/Z \b BIESZCZADY

Biografie
929–05 – Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe
UWAGA: układ wg autora

929–05(438) – Biografie, autobiografie, pamiętniki zbiorowe –Polska
929–05A/Z – Biografie, autobiografie, pamiętniki indywidualne
[wypożyczanie]
Przykład: 982 \a 929–05A/Z \b BARTOSZEWSKI

929.5/.9 – Genealogia. Heraldyka. Godności. Ordery. Odznaczenia. Flagi.
Sztandary
Tu też: epitafia

929.5A/Z – Genealogia poszczególnych rodzin i rodów [wypożyczanie]
Przykład: 982 \a 929.5A/Z \b RADZIWIŁŁOWIE

Historia
930 – Historia jako nauka. Teoria, filozofia i nauki pomocnicze historii
Tu też: eseje o historii, teoria biografii (biografistyka)

41

930.1(09) – Historiografia
Tu też: źródła historyczne

930.25 – Archiwistyka. Archiwa

Historia powszechna. Historia poszczególnych krajów
UWAGA:
Historia Polski w stosunku do innych państw → klasyfikujemy za pomocą symbolu
94(438) z odpowiednią chronologią
Przykład: Historia Polski i Francji– 982 \a 94(438)
Przykład: Historia Polski i USA– 982 \a 94(438)
Historia poszczególnych kontynentów → klasyfikujemy za pomocą symbolu 94
Przykład: Historia Afryki – 982 \a 94
Historia dwóch lub więcej poszczególnych państw → stosujemy symbol 94
Przykład: Historia Niemiec i Francji – 982 \a 94
Przykład: Historia Chin i USA – 982 \a 94
Historia narodów w Polsce → klasyfikujemy za pomocą symbolu 94(438)
Przykład: Historia Cyganów w Polsce – 982 \a 94(438)
Historia narodów w danym kraju → klasyfikujemy za pomocą symbolu 94A/Z
Przykład: Historia Cyganów we Francji – 982 \a 94A/Z \b FRANCJA
Przykład: Historia Polaków we Francji – 982 \a 94A/Z \b FRANCJA
Przykład: Historia Polaków w USA – 982 \a 94A/Z \b USA
Historia narodów ogółem → klasyfikujemy za pomocą symbolu 94
Przykład: Historia Cyganów – 982 \a 94
Przykład: Historia Cyganów w Europie – 982 \a 94

94 – Historia powszechna. Historia świata
94„1939/1945” – Historia II wojny światowej
Tu też: obozy koncentracyjne, jeńcy wojenni
Eksterminacja Żydów → 94(=411.1)

94(3) – Historia starożytna
94A/Z – Historia poszczególnych państw świata
Przykład: 982 \a 94A/Z \b FRANCJA
Przykład: 982 \a 94A/Z \b JAPONIA

Historia Polski
94(438) – Historia Polski
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94(438).01/.03 – Historia Polski do 1572 r.
94(438).04/.06 – Historia Polski (1573–1795)
94(438).07 – Historia Polski – okres zaborów (1795–1918)
94(438).08 – Historia Polski – okres od 1918 r.
Tu też: Historia Polski XX wieku

94(438).082 – Historia Polski – II wojna światowa 1939–1944/1945
94(438).083 – Historia Polski – okres od 1945 r.
Tu też: Historia Polski XXI wieku
→ książki, które obejmują chronologią dwa następujące po sobie okresy
klasyfikujemy za pomocą symbolu określającego pierwszy z tych okresów;
Przykład:
Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka.
UKD: 94(438).01/.03 Historia Polski do 1572 r.
UKD: 94(438).04/.06 Historia Polski (1573–1795)
HP: Polska średniowiecze podręczniki.
HP: Polska 1500–1795 podręczniki.
982 \a 94(438).01/.03

94(438)A/Z – Historia regionalna Polski
Przykład: 982 \a 94(438)A/Z \b KATOWICE

94(=411.1) – Historia Żydów
Tu też: eksterminacja Żydów
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