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WSTĘP

A. ZASADY OPRACOWANIA TABLIC

Niniejsze tablice są nowym wydaniem skróconym Uniwersalnej Klasy
fikacji Dziesiętnej przeznaczonym dla potrzeb bibliotek publicznych i bie
żącej bibliografii narodowej. Wydanie pierwsze ukazało się w 1969 r. ’), 
wydanie następne —  w 1978 r. ®). Metodę ich opracowania starano się 
możliwie najlepiej dostosować do potrzeb bibliotek publicznych i użyt
kowników bieżącej bibliografii narodowej.

Punktem wyjścia przy opracowywaniu niniejszych tablic było po
przednie wydanie z roku 1978 (FID 546), które uaktualniono, opierając 
się na nowowydanych tomach drugiego pełnego wydania tablic UKD 
w języku polskim (FID 607), a mianowicie: Tablice pomocnicze, 30/33, 34, 
37/39, 50/51, 58, 59 oraz na trzecim polskim wydaniu skróconym (FID 616), 
a także na wydawnictwie FID „Extensions and Corrections to the UDC” 
(do nr 2 serii 12 z 1985 r.).

Metoda opracowania tablic w zasadzie nie zmieniła się. Rozbudowano 
jednak w mniejszym lub większym stopniu niektóre działy, wprowadza
jąc symbole dla zagadnień bardziej szczegółowych. Zmieniono (w stosun
ku do poprzedniego wydania) proponowane rozwiązania metodyczne, 
dotyczące sposobu klasyfikowania w niektórych działach (np. 82 Litera
tura).

Obecne wydanie zawiera 3130 symboli w tablicach głównych i 560 
symboli w tablicach pomocniczych, wobec 2582 symboli głównych i 488 
symboli pomocniczych wydania z 1978 r. Jest więc rozszerzone dość 
znacznie, a tym samym może służyć większej liczbie bibliotek.

’ ) Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Wydanie skrócone dla potrzeb „Prze
wodnika Bibliograficznego”  i sieci bibliotek publicznych. Warszawa: Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich 1969. (FID 424)

*) Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej 
bibliografii narodowej i biliotek publicznych. Warszawa: Stowarzyszenie Biliotekarzy 
Pnlskich 1978. (FID 546)



* •
Oczywiście największe biblioteki publiczne, a także biblioteki, które 

ze względu na strukturę swych zbiorów lub potrzeby czytelników będą 
odczuwały potrzebę bardziej szczegółowego rozbudowania niektórych 
działów, muszą sięgać do polskich wydań UKD publikowanych przez 
INTE. Z kolei mniejsze biblioteki mogą przejmować z niniejszego wyda
nia tylko symbole itn potrzebne.

Obecne wydanie, podobnie jak poprzednie, ma służyć także potrze
bom bieżącej polskiej bibliografii narodowej, tj. „Przewodnika Bibliogra
ficznego”. Zarówno rozbudowa niektórych działńw, jak wprowadzenie do 
tablic symboli dla wielu zagadnień specjalnych, było więc dokonane 
z punktu widzenia potrzeb bieżącej bibliografii narodowej.

Bibliografia bieżąca rejestruje w zasadzie całość polskiej produkcji 
wydawniczej, a więc także bardzo specjalistyczne pozycje naukowe, 
z których wiele nie wejdzie do księgozbiorów bibliotek publicznych, 
zwłaszcza mniejszych; niemniej każda z tych pozycji otrzymuje symbol 
UKD, umożliwiający orientację co do jej treści. Ma to znaczenie także 
ze względu na odbiorców zagranicznych, do których „Przew^odnik” do
ciera w drodze prenumeraty lub wymiany.

Tak więc przy opracowywaniu tablic usiłowano wyjść z jak najbar
dziej praktycznego punktu widzenia: potrzeb bibliografii rejestrującej 
bieżące wydawnictwa polskie oraz potrzeb bibliotek publicznych mają
cych księgozbiory (z wyjątkiem kilku największych bibliotek), złożone 
głównie z piśmiennictwa polskiego, i to powojennego. Toteż starano się, 
aby w tablicach znalazły się symbole odnoszące się do współczesnych 
zagadnień, omawianych w bieżących polskich wydawnictwach, oraz aby —  
w miarę możności —  wprowadzić do klasyfikacji terminologię występu
jącą w tych wydawnictwach.

Należy jednak przestrzec przed bezkrytycznym przejmowaniem sym
boli z „Przewodnika” przy klasyfikowaniu poszczególnych pozycji w kata
logach bibliotecznych. Symbole UKD w „Przewodniku” mogą spełniać 
tylko pomocniczą rolę dla klasyfikującego. Symbole dla książek, o których 
informacja ma się znaleźć w katalogu bibliotecznym, muszą być tworzone 
w powiązaniu ze strukturą danego katalogu, konsekwentnie w stosunku 
do symboli dla innych pozycji w tym katalogu.

Przy opracowywaniu tablic nie starano się dążyć do mechanicznej 
i równomiernej rozbudowy symboli o określonej liczbie cyfr, która mo
głaby zresztą być różna dla poszczególnych działów; kierowano się zato 
przede wszystkim zasadą, aby w schemacie figurowały symbole dla tych 
zagadnień, które znajdują odbicie w piśmiennictwie, choćby nawet dany 
symbol był dużo bardziej szczegółowy w stosunku do symbolu nadrzęd-

e



nego. Np. w dziale Poczta obok symbolu ogólnego jest tylko jeden symbol 
szczegółowy, a mianowicie dla Filatelistyki:

656.8 Poczta
656.835 Znaczki pocztowe. Filatelistyka

Wynika stąd nierównomierna rozbudowa poszczególnych symboli, choć 
starano eię przestrzegać konsekwentnie górnej granicy ich rozbudowy, 
podając symbole składające się w zasadzie co najmniej z trzech cyfr.

Praktyczny punkt widzenia znalazł także inne odbicie W budowie 
tablic. Mianowicie —  podobnie jak w wydaniu poprzednim —  pod wie
loma symbolami wymieniono nazwy niektórych ważniejszych lub bar
dziej charakterystycznych zagadnień, które mieszczą się w zakresie zna
czeniowym danego symbolu, dla których jednak nie podano symboli 
oddzielnych, aby nie rozbudowywać zbytnio samego schematu tablic 
(wyliczenie to nie jest bynajmniej wyczerpujące dla całego zakresu). Aby 
je odróżnić od słownych odpowiedników symboli, nazwy te wydrukowano 
mniejszą czcionką, np.:

537.2 Elektryczność statyczna. Elektrostatyka 
P ole  elektryczne. D ielektryki. F erro- 
elektryczność. F iroelektryczność

Są to często nazwy zagadnień, których sklasyfikowanie mogłoby spra
wiać pewne trudności, ponieważ przydział ich do danego symbolu nie 
wynika w oczywisty sposób ze znaczenia tego symbolu, np.;

663.2/.3 Wina. Przemysł winiarski
M i6d p itn y

Dzięki wprowadzeniu tych dodatkowych terminów klasyfikujący znaj
dzie w tablicach również nazwy bardziej szczegółowych zagadnień i sfor
mułowania używane dla aktualnych problemów współczesnego życia. 
Ważne jest także i to, że nazwy tych problemów wystąpią w indeksie.

W  niektórych działach, przede wszystkim w dziale 91 Geografia 
i 93/99 Historia, klasyfikujący sam będzie musiał tworzyć symbole pod
rzędne na podstawie wskazówek odnoszących się do sposobu ich budowy 
oraz podanych przykładów, np.:

914 Geografia Europy
Dalszy podział w edług poddzia łów  w spólnych  
m iejsca  (4)

Na tej podstawie klasyfikujący utworzy w razie potrzeby symbol, np.:
914.972 Geografia Bułgarii



Ze względu na łatwość zapamiętania i dla szybszego odnalezienia sym
boli podaje się w tablicach wszystkie symbole w pełnej postaci, np.;

639 Łowiectwo. Rybołówstwo. Rybactwo
639.1 Łowiectwo
639.2 Rybołówstwo

a nie w postaci skróconej, jak to jest powszechnie w tablicach UKD prak
tykowane, np.:

639 Łowiectwo. Rybołówstwo. Rybactwo 
.1 Łowiectwo 
.2 Rybołówstwo

O d s y ł a c z e  w tablicach są dwojakiego rodzaju. Jedne kierują do 
pokrewnych zagadnień, które znajdują się w zakresie innych symboli, np.:

667 Przemysł farbiarski
Barw ien ie Otardn zob. 677.027.4

Inne odsyłacze kierują do symboli, których pełny zakres dotyczy za
gadnień pokrewnych, np.:

65.01 Teoria i praktyka organizacji i  zarządzania 
Z ob. też :

008 N orm alizacja 
331.103 Organizacja p ra cy

Dla łatwiejszej orientacji klasyfikującego podaje się w odsyłaczach 
sformułowanie zagadnienia i symbol, do którego się odsyła (przykład 
pierwszy), bądź sjrmbol wraz z odpowiednikiem słownym (przykład 
drugi).

I n d e k s  p r z e d m i o t o w y  do tablic został opracowany bardzo 
szczegółowo, z szerokim zastosowaniem inwersji, gdyż starano się dawać 
zapisy zaspokajające różne możliwości poszukiwań, np.:

Amatorskie zespoły artystyczne 793.077
Artystyczne zespoły amatorskie 793.077
Zespoły artystyczne amatorskie 793.077

Poza tym podano w indeksie pewną liczbę terminów nie występują
cych w tablicach, zamieszczając je w postaci odsyłaczy całkowitych, np.:

Nabiał zob. Mleczarstwo

Unikano natomiast skupień pod takimi hasłami, jak: Języki, Literatura, 
Przemysł, dając odpowiednie odsyłacze orientacyjne, np.:

Języki poszczególne zob. nazwy języków, 
np. Polski język



Literatura poszczególnych języków i narodów 
820/899; zob. też poszczególne hasła, 
np. Angielska literatura

Przemyśl
zob. też  p oszczególn e gałęzie przem ysłu , 

np. Chem ia  — przem ysł. W łók ienn ictw o

Zarówno liczba wykazanych w tablicach pojęć przynależnych do da
nego symbolu (a nie mających symbolu własnego), jak też różne sformu
łowania haseł indeksowych dla tych samych pozycji sprawiły, że ogólnie 
w indeksie znalazło się około 9100 pozycji indeksowych oraz 300 odsyła
czy całkowitych (na 3690 symboli w tablicach); w indeksie wydania po
przedniego było 7770 pozycji indeksowych i 210 odsyłaczy całkowitych 
(na 3070 symboli w tablicach). Mamy nadzieję, że tak opracowany indeks 
bardzo ułatwi klasyfikującemu znalezienie odpowiedniego symbolu w ta
blicach.

B. PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU UKD

1. R o d z a j e  s y m b o l i
Tablice zawierają symbole g ł ó w n e  zawarte w tablicach głównych, 

oraz symbole p o m o c n i c z e  dla poddziałów wspólnych (w oddzielnych 
tablicach) i poddziałów analitycznych (wymienionych w niektórych dzia
łach w tablicach głównych).

Przy klasyfikowaniu tworzone są symbole proste, rozwinięte i złożone. 
SjTnbol p r o s t y  to jeden symbol główny; symbol r o z w i n i ę t y  
składa się z symbolu głównego połączonego z jednym lub kilkoma sym
bolami pomocniczymi; symbol z ł o ż o n y  zbudowany jest z symboli 
prostych lub rozwiniętych, połączonych znakami łączącymi (plus, kreska 
ukośna, dwukropek, podwójny dwukropek).

2. S y m b o l e  r o z w i n i ę t e
2.1. Symbole rozwinięte utworzone przez dodanie do symbolu głów

nego symbolu lub symboli poddziałów wspólnych.
a) Symbole poddziałów wspólnych m i e j s c a  są używane w celu 

sklasyfikowania zagadnienia ujętego z geograficznego punktu widzenia,

622(438) Górnictwo w  Polsce

Jeśli treść pozycji dotyczy кЦки krajów, odpowiednie symbole pod
działów wspólnych miejsca łączy^się za pomocą odpowiedniego wskaźnika 
(+  lub :) np.:

792(44+493) Teatr we Francji i w  Belgii
339.6(438:44) Handel Polski z Francją



b) Symbole poddziałów wspólnych r asy ,  n a r o d o w o ś c i  i gr u
p y  e t n i c z n e j  można stosować dla oznaczenia aspektu etnicznego lub 
narodowościowego występującego w dokumencie, np.;

398(=81) Folklor słowiański

c) Symbole poddziałów wspólnych c z a s u  są stosowane do wyróż
nienia okresu historycznego, odnoszącego się do treści klasyfikowanej 
książki, np.:

940” 18”  Historia Europy w  X IX  w.

Można też podawać daty określonych wydarzeń historycznych, np.:

940” 1848” Historia Europy w  okresie „Wiosny Ludów”

d) Symbole poddziałów wspólnych f o r m y  służą do określenia for
my piśmienniczej lub wydawniczej klasyfikowanego wydawnictwa, np.:

53(075.3) Podręcznik fizyki dla szkół średnich

Jednym z najczęściej używanych jest symbol pomocniczy dla ujęcia 
historycznego klasyfikowanej książki, np.:

884(091) Historia literatury polskiej

e) Symbole poddziałów wspólnych j ę z y k a  są używane dla ozna
czenia języka, w którym dany dokument jest opublikowany, np.:

72=20 Prace o architekturze w  języku angielskim

f) Symbole poddziałów wspólnych p u n k t u  w i d z e n i a  stosuje 
się dla oznaczenia punktu widzenia, z którego jest przez autora ujmowa
ny przedmiot klasyfikowanego wydawnictwa, np.:

622.008 Górnictwo z organizacyjnego punktu widzenia

g) SjTTibole poddziałów wspólnych z k r e s k ą  -05 Osoby są stoso
wane dla uwydatnienia aspektu osobowego, wtórnego w stosunku do 
zagadnienia wyrażonego w symbolu głównym, np.:

331-05 Zagadnienia pracy w  stosunku do różnych kategorii osób
331-053.2 Praca dzieci

h) K o l e j n o ś ć -  s y m b o l i  p o d d z i a ł ó w  w s p ó l n y c h .  Gdy 
w jednym symbolu rozwiniętym występuje kilka symboli podddziałów 
wspólnych, kolejność ich jest następująca: symbol punktu widzenia, sym
bol osób (poddziały wspólne z kreską), symbol miejsca (ewentualnie grupy 
etnicznej), symbol czasu, symbol formy, symbol języka, np.:

63(438)(091) Historia rolnictwa w  Polsce
54(03)=20 =84 Słownik chemiczny angielsko-polski



Ze względów praktycznych dopuszcza się stosowanie w niektórych 
działach innej kolejności symboli pomocniczych w symbolach rozwinię
tych, aby uzyskać w katalogu pożądane skupienia klasyfikowanych wy
dawnictw.

Tak więc w obrębie działu 001 symbole dla historii nauki w poszcze
gólnych krajach tworzy się według wskazanej wyżej kolejności w sposób 
następujący:

001(438){091) Historia nauki w Polsce
001(44)(091) Historia nauki we Francji

Można też zapewnić skupienie historii nauki w poszczególnych kra
jach, stosując —  w miarę potrzeby —  inną kolejność, mianowicie umiesz
czając symbol poddziału wspólnego miejsca po symbolu poddziału wspól
nego formy (091), np.:

001(091)(438) Historia nauki w  Polsce
001(091)(44) Historia nauki we Francji

Mogą również wystąpić inne potrzeby dotyczące zmiany kolejności 
symboli pomocniczych w symbolach rozwiniętych, np.;

C12=84(7S) Bibliografia prac w  języku polskim wydanych 
w  Stanach Zjednoczonych

2.2. Symbole rozwinięte, utworzone przez dodanie symboli poddziałów 
analitycznych.

Poddziały analityczne są zamieszczane w tablicach głównych^) w tych 
działach, do których się odnoszą, i tylko w tych działach można je sto
sować. Są one oznaczane wskaźnikami .0 lub -. W  niniejszych tablicach 
podano je w ograniczonym zakresie (np. w dziale 7 Sztuka, 8 Języko
znawstwo. Literatura). Stosuje się je przez dodanie w razie potrzeby do 
odpowiednich symboli głównych w danym dziale, np.:

7.02 Technika sztuki
75.02 Technika malarska
792.02 Technika teatralna

802.0-5 Gramatyka języka angielskiego
808.4-5 Gramatyka języka polskiego

Symbole poddziałów analitycznych występują również w  niektórych poddzia
łach wspólnych. W  niniejszych tablicach podano je  w  poddziałach wspólnych formy 
i miejsca, np. (02.062) Książki popularne, (1-67) Kraje należące do bloków gospodar
czych.



Jeśli w symbolu rozwiniętym występują obydwa rodzaje symboli ana
litycznych, najpierw podaje się symbol ze wskaźnikiem .0, a następnie 
symbol z kreską -1/-9.

Oprócz wyżej wymienionych istnieją jeszcze poddziały analityczne 
oznaczone innymi wskaźnikami, a mianowicie dwie grupy poddziałów 
(analitycznych) zaczynające się wskaźnikami -00 i -O w dziale 616 Choro
by. Patologia. Medycyna kliniczna.

W symbolu rozwiniętym symbol poddziału analitycznego umieszcza się 
przed symbolami poddziałów wspólnych, np.;

622.33-52(438) Automatyzacja gónictwa węglowego w  Polsce

Dla ścisłości należy jeszcze zaznaczyć, że w tablicach głównych UKD 
spotyka się symbole, w których występuje wskaźnik .0, a które mimo 
to są symbolami głównymi. Do wyjątków tych należą m.in. symbole na
stępujące (a także te, które powstają w wyniku ich rozbudowy):

621.01 Teoria budowy maszyn. Mechanika jako podstawa budowy maszyn
621.03 Fizyka techniczna. Technologia fizyczna ogólnie
802.0 Język angielski

3. S y m b o l e  z ł o ż o n e

3.1. Symbole utworzone przez połączenie symboli prostych lub roz
winiętych znakiem łączącym „p 1 u s”. Znak ten stosuje się wówczas, 
gdy klasyfikowana książka obejmuje kilka zagadnień, których nie da się 
wyrazić jednym symbolem, np.:

63S+619 Hodowla zwierząt domowych i ich leczenie

lub (rzadziej), gdy obejmuje nawet jedno zagadnienie, dla którego nie ma 
odpowiedniego symbolu w tablicach, np.:

050+070 Prasoznawstwo. Czasopiśmiennictwo

3.2. Symbole utworzone przez połączenie symboli prostych lub roz
winiętych znakiem łączącjTn „ k r e s k a  u k o ś n a ”. Znak ten stosuje 
się, gdy treść klas5̂ ikowanej książki trzeba wyrazić kilku następującymi 
po sobie symbolami, np.:

66/69 Przemysł
62-1/-8 Maszyny. Rodzaje maszyn. Części maszyn

Gdy symbole składają się z więcej-niż trzech cyfr, można skracać sym
bol występujący za kreską ukośną, opuszczając pierwsze trzy cyfry (lub —  
V / razie potrzeby -— sześć, dziewięć cyfr itd.), np.:

321.6/.8 Nowożytne formy władzy 

co oznacza 321.6+321.7+321.8.



3.3. Symbole złożone utworzone przez połączenie symboli prostych 
lub rozwiniętych znakiem łączącym „ d w u k r o p e k ”. Znak ten służy 
do wyrażenia wzajemnego stosuhku między dwoma pojęciami, np.:

911.3:63 Geografia rolnictwa

Symbole połączone dwukropkiem podlegają inwersji, czyli są odwra
calne. Np. symbol złożony 016:63 jest równoznaczny z symbolem 63:016.

Podwójny dwukropek, wprowadzony przez FID w 1969 r., jest stoso
wany dla symboli łożonych, których człony nie są odwracalne, ponieważ 
nie wyrażają wzajemnego stosimku dwóch lub więcej pojęć, ale tworzą 
nowy symbol dla oznaczenia konkretnego pojęcia, dla którego nie ma 
w tablicach symbolu prostego, np.:

56::57 Paleobiologia

Niekiedy tworzy się w ten sposób dalszy podział danego symbolu 
głównego, np.:

338.45 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa
338.45::622 Górnictwo
338.45: :66 Przemysł chemiczny
338.45;:677 Przemysł włókienniczy

3.4. N a w i a s y  k w a d r a t o w e  w symbolach złożonych. Zostały 
one wprowadzone przez FID w 1969 r. dla uproszczenia zapisu symbolu 
złożonego połączonego odpowiednim wskaźnikiem (+  lub :). ,

Np. dla książki „Górnictwo i hutnictwo w Polsce” dawano poprzednio 
symbol złożony

622(438)+669(438)

Obecnie zapis takiego symbolu jest uproszczony i ша postać na

stępującą:

622+669](438)

Statystyka górnictwa i hutnictwo w Polsce otrzymuje symbol złożony;
311.3(08S.41)*:[622+669](4S8)

lub po zastosowaniu inwersji:

622+669](438):311.3(083.41)*

Jeżeli w katalogu biblioteki w obrębie działu 311.3(083.41)* chcemy 
ułożyć karty według krajów, stosujemy następującą kolejność elementów 
symbolu:

311.3(083.41)*(438):[622 +669]



4. A l f a b e t  j a k o  c z y n n i k  d a l s z e g o  p o d z i a ł u  (A/Z)

Gdy istnieje potrzeba bardziej szczegółowego podziału klasyfikowa
nego materiału według tematów jednostkowych, dodaje się do odpowied
nich symboli nazwy indywidualne (nazwy osobowe, nazwy instytucji, 
nazwy geograficzne itd.). W katalogach bibliotecznych oznaczenia te służą 
jako podstawa szeregowania materiału w obrębie danego symbolu w ko
lejności alfabetycznej (^7Z), np.:

001 UNESCO 
914.38 Kraków 
52 Kopernik
78.071.1 Beethoven 
943.8:929] Kościuszko

W  niniejszych tablicach oznaczenia A/Z podane są tylko przy części 
symboli; naturalnie można je stosować zależnie od potrzeb, w szerszym 
lub węższym zakresie.

5. U k ł a d  s y m b o l i

Według zaleceń FID kolejność szeregowania symboli klasyfikacyjnych 
rozpoczynających się od tego samego symbolu głównego jest następująca:

624+629
624/626
624
624:016
624=20
624(03)
624(438)
624(=84)
624” 19”
624 A /Z  
624-05 
624-5
624.007
624.01
624.1

6. I n d e k s  p r z e d m i o t o w y

Indeks służy tylko do szybkiego zlokalizowania symbolu w tablicach. 
Ostateczne ustalenie symbolu powinno jednak nastąpić na podstawie sa
mych tablic, gdzie mogą być podane dodatkowe wskazówki co do zasto
sowania symbolu (względnie jego rozbudowy); nadto miejsce symbolu 
w kontekście innych symboli, zwłaszcza nadrzędnych, upewni klasyfi
kującego o trafności zastosowania danego symbolu.



Przy opracowywaniu tablic autorzy mieli do rozstrzygnięcia wiele 
problemów, wynikających z konieczności dostosowania tablic do potrzeb 
zarówno „Przewodnika Bibliograficznego” rejestrującego bieżącą polską 
produkcję wydawniczą, jak i bibliotek publicznych. Korzystano z kon
sultacji wielu osób w związku z doborem symboli, ustalaniem poprawnej 
terminologii naukowej i fachowej, formułowaniem uwag dotyczących 
praktycznej strony klasyfikowania w bibliotekach publicznych w opar
ciu o UKD.

Wszystkim osobom, których porady zasięgano, a których wnikliwe 
uwagi i sugestie pomogły w ulepszeniu ostatecznej formy tablic, autorzy 
wyrażają gorące podziękowania. W  szczególności jesteśmy wdzięczni pra
cownikowi redakcji „Przewodnika Bibliograficznego” p. Jadwidze Bo- 
rzuchowskiej, która —  podobnie jak przy poprzednich wydaniach —  su
gerowała wiele rozwiązań dotyczących poszczególnych sjonboli, zwłaszcza 
z punktu widzenia ich zastosowania w „Przewodniku Bibliograficznym”. 
Wiele skorzystali autorzy z pomocy mgr Adama Ruska, pracownika In
stytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, przy opracowywa
niu (gruntownie przerobionego przez FID) działu socjologii —  zarówno co 
do doboru symboli, jak i ustalaniu właściwej terminologii polskiej dla 
tej części tablic.

Z ramienia IINTE, jako członka narodowego FID, niniejsze tablice 
przejrzała i wnikliwie skorygowała p. Bożena Klaga w celu uzgodnienia 
ich z aktualnym stanem UKD oraz z przepisami FID, obowiązującymi 
przy opracowywaniu wydań specjalnych UKD.

Wyrazy podziękowania winniśmy także mgr Stanisławowi Kukli, 
kierownikowi Działu Wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
za życzliwy stosunek do niekiedy kłopotliwych postulatów autorskich 
i harmonijną współpracę z autorami w celu zapewniania tablicom naj
właściwszej formy publikacyjnej.

Wydanie niniejsze jest autoryzowane przez Międzynarodową Fede
rację Dokumentacji (FID), jako posiadającą prawa autorskie w stosunku 
do tablic opartych na systemie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 
Podana po tytule na okładce i karcie tytułowej formułka „FID” jest 
kolejnym numerem publikacji FID i oznacza, że tablice niniejsze są pu
blikowane i rozpowszechniane za zgodą Federacji.

JADWIGA CZARNECKA. HENRYK SAWONIAK





TABLICE PODDZIAŁÓW WSPÓLNYCH

PODDZIAŁY WSPÓLNE JĘZYKA

Sym bole poddzia łów  w spólnych  dla poszczególnych  jĘzyków tw orzy  się w edług sym boli działu 
Językoznaw stw o 802/809, zastępując p oczątkow e c y fr y  80 w skaźnikiem  =

= 00
= 03

=20
=30
=40

Dokumenty wielojęzyczne 
Tłumaczenie z obcego języka

N p.:
=03.40 T łum aczenie z  Języ

ka francuskiego

P rzykładow e sym bole dla p o
szczególnych  języ k ów :

Język angielski 
Język niemiecki 
Język francuski

=50 Język włoski
=60 Język hiszpański
=  71 Język łaciński
=82 Język rosyjski
=83 Język ukraiński
=84 Język polski
=  850 Język czeski
=  854 Język słowacki
=  867 Język bułgarski
=945.11 Język węgierski

PODDZIAŁY WSPÓLNE FORMY

(01) Bibliografie
(02) Książki ogólnie

Sym bol ten stosuje się  przy 
oznaczaniu publikacji składa
ją cy ch  się z  części drukow a
n e j (książki) oraz części audio
w izualnej.
N p.:

884-93(02 +084.121.022.7) O po
wiadania p olsk ie dla 
dzieci z przezroczam i 

802.0(07)(02 +086.V2) P odręcz- 
nilt d o  nauki języka an
gielskiego z  płytam i

(02.025.2)
(02.05)

(02.053.2)

(02.062)

Książki ilustrowane 
Opracowania dla określonego 
kręgu czytelników 

N p.:
59(02.05) ::63 Z oolog ia  dla 

roln ików  
Książki dla dzieci (popularno
naukowe)

L iteratura  p iękna dla dzieci 
zob . 82-93

Książki popularne
Przedstawienie tem atu na p o
ziom ie elem entarnym
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(03) Encyklopedie. Słowniki ency
klopedyczne. Wydawnictwa 
informacyjne

EncyKlopedie, leh sykon y , w y -  
dawni7,twa in form a cyjn e o  za
kresie  ogóln ym  zob . 0/9(03)

(036) Przewodniki o charakterze
praktycznym lub opisowym 

N p.:
368.4(036) P raew odnikl w  

zakresie ubezpieczeń 
społecznych  

914.30(038) P rzew odnik i tu 
rystyczno-krajoznaw cze 
p o  Polsce

(038) Słowniki terminologiczne
(044) Listy. Korespondencja
(047) Sprawozdania, informacje o

wydarzeniach 
Reportaże

(047.53) Wywiady
(049.5) Konkursy. Ankiety
(05) Wydawnictwa periodyczne.

Czasopisma
W ydaw nictw a p eriod yczne, cza
sopism a o  zakresie o ęó ln ym  
zob. 0/9(05)

(054) Dzienniki
(058) Roczniki. Informatory

K sięgi adresow e. Spisy osób 
różn ych  zaw odów

(059) Almanachy. Kalendarze
(061.3) Wydawnictwa odnoszące się 

do konferencji, zjazdów itd.
Sprawozdania z kon feren cji

(061.4) Wydawnictwa odnoszące się 
do wystaw

(061.7) Obchody i uroczystości (ma
teriały 1 sprawozdania)

(07) Wydawnictwa dydaktyczne.
Podręczniki 

(073) Programy nauczania
Dalszy podział w edług (075) 
Np.:

(073.3) P rogram y dla szkół 
średnich

(075) Podręczniki szkolne i akade
mickie

(075.2) Podręczniki dla szkół podsta
wowych

(075.3) Podręczniki dla szkół średnich
(075.8) Podręczniki dla szkół wyż

szych

(075.9) Podręczniki dla różnego ro
dzaju kursów szkoleniowych

(076) Materiały dydaktyczne do
ćwiczeń praktycznych

Zadania. P ytania i  rozwiąza
nia. T eksty program ow ane

(98) Dzieła zbiorowe. Wybór pism.
Tabele. Miscellanea (w danej 
dziedzinie)

(081) Zbiory prac jednego autora.
Zbiory myśli, cytatów itd. jed
nego autora

(082.1) Zbiory prac różnych autorów
Księgi pam iątkow e

(082.2) Antologie. Wypisy (różnych 
autorów)

(083) Zestawienia. Tabele. Wzory. 
Przepisy

(083.1) Przepisy. Instrukcje. Poradni
ki praktyczne

(083.411 Tablice statystyczne. Dane sta
tystyczne

(083.5) Tablice matematyczne. Ta
blice rachunkowe

T ablice oprocentow ania 
Г083.74) Normy
'083.8) Wykazy. Spisy
(084) Przedstawienia graficzne

Z ob . uw agi przy  sym bolu (02)
'Э84.1) Przedstawienia obrazowe. Ilu

stracje 
A lbu m y

,084.11) Ilustracje. Ryciny. Rysunki
(384.121) Fotografie
СЭ84.121.022.7) Przezrocza 
.'084.122) Filmy
(384.14) Obrazy zarejestrowane na

taśmie magnetycznej 
W ideogram y

(084.2) Rysunki schematyczne
W ykresy. D iagram y

(085.2) Katalogi handlowe i przemy
słowe

(086.7) Dokumenty z zapisem dźwię
ku. Dokumenty audialne

Z ob . uw agi p rzy  sym bolu (02) 
(086.72) Płyty gramofonowe
(086.742) Taśmy magnetyczne
(086.749) Kasety magnetyczne
(086.8) Dokumenty z zapisem obrazu 

i dźwięku. Dokumenty audio
wizualne



Taśm y m agnetow idow e. 
W ideckasety
Zob . uw agi p rzy  sym bolu  (Ог)

(088.8) Patenty. Opisy patentowe.
Opisy projektów racjonaliza
torskich

(089.3) Anegdoty. Aforyzmy
Z ob. t e i :

82-M A foryzm y . Przysłow ia.
Z łote  m yśli 

S2-36 A n egd oty

(09) Opracowania historyczne. Źró
dła historyczne i prawne 

(091) Opracowania historyczne

(093)
(0S4.2)

(094.4)

Poddział w spólny  (091) służy 
w y łączn ie  do  oznaczenia lii- 
storycznego u jęcia  przedm iotu 
N p.:

53(091) Historia fizyk i 
Jeżeli chodzi o  uw ydatnienie 
epok i h istorycznej, należy po
sługiw ać się poddziałem  
w spólnym  czasu 
N p.:

63” 18”  F izyka w  X X  w ieku
Źródła historyczne 
Umowy i traktaty międzyna
rodowe
Zbiorowe teksty ustaw i roz
porządzeń. Kodeksy praw

PODDZIAŁY WSPÓLNE MIEJSCA

(1) Różne określenia miejsca
(1-0/-9) Strefy. Strony świata. Ugru

powania terytorialne
T e poddzia ły  analityczne m ogą 
b y ć  stosow ane w e w szystkich 
poddzia łach w spólnych  m iejcca 
Np.:

(438-15) Polska Zachodnia 
(438-87) poza granicam i 

P olski
W przypadkach , g d y  n ie od 
noszą się d o  skreślonych te
renów  lu b  n ie  da je  się tych  
teren ów  oznaczyć, łączy  się  je  
z sym bolem  (1) i w tedy  m ają 
znaczenie ogólne

(1-04) Strefy graniczne. Granice
(1-074) Obszary okupowane w  czasie

wojny
(1-11) . Wschód. Wschodni
(1-13) Południe. Południowy
(1-15) Zachód. Zachodni
(1-17) Północ. Północny
(1-2/-3) Wewnętrzny podział admini

stracyjny
(1-21) Miejskie jednostki admini

stracyjne
(1-22) Wiejskie jednostki admini

stracyjne
Gm iny. G rom ady 

(1-25) StoUce

(1-31) Obszary (regiony) bez okre
ślonych granic administracyj
nych

(1-35) Województwa i analogiczne
jednostki administracyjne

(1-37) Powiaty i analogiczne jedno
stki administracyjne

(1-4) Kraje. Państwa. Związki
państw

(1-44) Połączenie kraju macierzyste
go, dominiów i kolonii 

N p.:
(41-44) B rytyjska W spólnota 

N arodów
(1-52) Kraje zależne i półzależne

K olonie. P rotektoraty. Man
daty

(1-6) Ugrupowania państw z róż
nych punktów widzenia

(1-622) Kraje należące do paktów
wojskowych (obronnych)

N p.:
(100.3-622 NATO)
(100.3-622 Układ W arszaw

ski)
(1-624) Kraje niezaangażowane
(1-662) Kraje kapitalistyczne

N p.:
63(100.3-662) R oln ictw o w  

kra jach  kapitalistycz
n ych



(1-664) Kraje socjalistyczne
(1-67) Kraje należące do bloków go

spodarczych
Dalszy podzia ł w edług nazw  
Np.:

(100.3-67 EWG)
(100.3-67 RW PG)

(1-69) Zgrupowania krajów  według
innych kryteriów (naukowych, 
technicznych itd.)

(1-773) Kraje rozwijające się
K ra je  T rzeciego Świata 

(1-775) Kraje wysoko rozwinięte go
spodarczo 

(1-87) Zagranica. Zagraniczny
Zob. też :

323.113 P rzynależność naro
dow ościow a i  ■państwo
w a  obyw a teli za granicą  

(1-92) Regiony fizyczno-geograficzne
świata

Ten poddzia ł an alityczny pod 
dzia łów  m iejsca oznacza jed 
nostkę geogra ficzną lub  p o li
tyczną. Do nin iejszycli tablic 
w prow adzono sym bole z rozbu
d ow y  tego podziału ty lk o  dla 
dw ócłi jednostek , które nie 
m ają inn ych  'oznaczeń ; zob. 
(5-925.9) i (9-929.5)

(100) Aspekt międzynarodowy.
Wszystkie kraje. Świat

Dla prac dotyczących  jaklegoS 
k ra ju  w  porów naniu z  całym  
św iatem  p oda je  się poddzia ł 
w sp óln y  tego k ra ju  połączon y  
p od w ójn y m  dw ukropkiem  z 
poddziałem  w spólnym  (100) 
N p.:

G órn ictw o w  P olsce  na tle 
górn ictw a św iatow ego 
622(438: :100)

(100.3) Pewna liczba krajów  (części
Ziemi), które nie stanowią or
ganicznej całości 

(15) Kosmos (= w  kosmosie) w
ogólności

Z ob. też :
(202) P rzestrzeń  -poza atm o

s ferą  zlenUską
(2) Środowisko fizyczno-geogra

ficzne
(202) Przestrzeń poza atmosferą

ziemską 
Z ob . też :

(15) K osm os (w  hosm osle) 
w  ogóln ości

(21) Powierzchnia ziemi w  ogól
ności (kontynenty, lądy). Na
turalne strefy i regiony

(210.7) Wyspy (z punktu widzenia fi
zycznego)

Poszczególne w yspy  przybrze- 
ża k lasyfiku je  się  za pom ocą 
sym boli odpow iednicli k ra jów  
(3/9)
P o jed yczn e  w ysp y  ł  grupy  
w ysp  na m orzach  i  oceanach  
zob. (60) г (97)

Strefy zimne, polarne 
Strefy umiarkowane 
Strefy gorące, równikowe i 
podzwrotnikowe 
Półkula wschodnia 
Półkula południowa 
Półkula zachodnia 
Półkula północna 
Góry
Wnętrze ziemi: jaskinie, gro
ty, ■ tereny podziemne 
Obszary płaskie, faliste. Hów- 
niny
Niziny. Równiny 
Pustynie 
Stepy
Bagna i torfowiska 
Lasy
Oceany. Morza 
Prądy morskie 

N p.:
(265.07) P rądy na Oceanie 

Spokojnym
Ocean Atlantycki 
Morze Bałtyckie 
Morze Północne 
Morze Śródziemne 
Morze Czarne 
Ocean Spokojny 
Ocean Indyjski 
Morze Arktyczne 
Wody śródlądowe. Rzeki. 
Jeziora
Strumienie, rzeki, potoki 
Jeziora. Stawy 
Kraje świata starożytnego 
Kraje legendarne. Kraje o nie
ustalonym istnieniu 

A tlantyda
(31) Chiny starożytne

(211)
(212)
(213)

(215-11)
(215-13)
(215-15)
(215-17)
(23)
(24)

(25)

(251)
(252.3)
(252.5)
(252.6) 
(253)
(26) 
(26.07)

(261)
(261.24)
(261.26)
(262)
(262.5)
(265)
(267)
(268)
(28)

(282,2)
(285.2/.3)
(3)
(309)



(32) Egipt
(34) Indie
(35) Medeo-Persja

Asyria. Babilon ia. M ezopota
m ia

(36) Obszary Europy zamieszkane
przez tzw. ludy barbarzyńskie

G erm anow ie. W andalow ie. G o
ci. Celtow ie. G allow ie

(367) Obszary Słowian (starożytne)
(368) Obszary ludów Europy Północ

nej. Normandowie. Wikingowie
(37) Rzym starożytny. Italia
(375) Etruria
(38) Grecja. Hellada
(391) Wyspy greckie
(391.8) Kreta
(392) Azja Mniejsza. Zachodnia

T roja
(393) Azja Mniejsza

Cypr
(394) Syria i Arabia. Fenicja
(394.5) Palestyna
(395) Azja Północno-Zachodnia

Scytia. K olch ida. Arm enia
(396) Azja Południowo-Srodkowa
(397) Afryka

Num ldla. Kartagina
(398) Europa Południowo-Wschodnia

Dacja
(399) Inne części świata starożytne

go. Starożytna Ameryka (in
diańska)

(4/9) Kraje świata nowożytnego
(4/6-015)* Kraje śródziemnomorskie’)
(4) Europa
(41) Wyspy Brytyjskie (jako całość

geograficzna)
(41-44) Brytyjska \Vspólnota Narodów.

Imperium Brytyjskie ogólnie 
(410) Zjednoczone Królestwo Wiel

kiej Brytanii i Irlandii Północ
nej

(415) Irlandia (wyspa)
(416) Irlandia Północna. Ulster
(417) Republika Irlandzka
(430) Niemcy (do 1949 r.)

’ ) Sym bol z  gwiazdką oznacza sym bol utw orzony 
w e  w łasnym  zakresie na użytek w ew nętrz
n y  b ib liotek  posłiagujących się n in iejszym i 
tablicam i.

(430.1) Republika Federalna Niemiec 
(RFN)

(430.2) Niemiecka Republika Demo
kratyczna (NRD)

(430.3)* Berlin Zachodni')
(435.9 +492+493) Benelux
(435.9)
(436)
(437) 
(437.1/2)

(437.6)

(438)

(438-11)
(438-13)
(438-15)
(438-15-17)
(438-17)
(439)
(44)
(449.49)
(450)
(454.4)
(456.31)
(458.2) 
(46+8)

(46)
(460)
(467.2)
(468.2)
(469)
(47 +  57)

(47)
(470)

(474)
(474.2)
(474.3) 
(474.5) 
(476) 
(447) 
(477.75) 
(478.9)

Luksemburg
Austria
Czechosłowacja
Czechy. Czeska Republika So
cjalistyczna
Słowacja. Słowacka Republika 
Socjalisyczna
Polska. Polska Rzeczpospolita 
Ludowa
Polska Wschodnia
Polska Południowa
Polska Zachodnia
Polska Zachodnia i Północna
Polska Północna
Węgry
Francja
Monako
Włochy
San Marino
Państwo watykańskie
Malta
Hiszpania. Portugalia i kraje
latyno-amerykańskie
Kraje półwyspu Pirenejskiego
Hiszpania
Andori-a
Gibraltar
Portugalia
Związek Socjalistycznych Re
publik Radzieckich (ZSRR) 
Europejska część ZSRR 
Rosyjska Federacyjna Socjali
styczna Republika Radziecka 
(RFSRR)
Republiki nadbałtyckie 
Estońska SRR 
Łotewska SRR 
Litewska SRR 
Białoruska SRR 
Uraińska SRR 
Krym
Mołdawska SRR



(479)

(479.22)
(479.24)
(479.25) 
(48)
(480)
(481)
(485)
(489)
(491.1)
(492)
(493)
(494)
(494.9)
(495)
(495.02)

(495.9) 
(496.5)
(497)
(497.1)
(497.2)
(498)
(5/6=927)
(5)
(5-011)
(5-012)
(5-925.9)
(51)
(510)

(512.317)
(515)
(517)
(517.3)
(518)
(519)
(519.3)

(519.5)
(52)

(520)
(529)

(53) 

(532)

Kaukaz. Kaukaskie republiki 
ZSRR
Gruzińska SRR
Azerbejdżańska SRR
Armeńska SRR
Kraje skandynawskie
Finlandia
Norwegia
Szwecja
Dania
Islandia
Holandia
Belgia
Szwajcaria
Księstwo Liechtenstein 
Grecja
Cesarstwo Bizantyjskie. Cesar
stwo wschodnio-rzymskie 
Kreta 
Albania
Kraje bałkańskie 
Jugosławia 
Bułgaria 
Rumunia
Kraje arabskie (ogólnie)
Azja
Bliski i Środkowy Wscliód 
Daleki Wscliód 
Arcłiipelag Malajski 
Chiny i kraje sąsiednie 
Chiny. Chińska Republika Lu
dowa 
Hongkong 
Tybet
Mongolia (historyczna) 
Mongolska Republika Ludowa 
Mandżuria (historyczna)
Korea
Korea Północna. Koreańska 
Republika Ludowo-Demokra
tyczna
Korea Południowa 
Japonia z przyległymi wy
spami 
Japonia
Tajwan (Formoza) i Peska- 
dory
Państwa i kraje półwyspu
arabskiego
Arabia Saudyjska

(533)
(534)

(536)

(536.8)
(54) 
(540) 
(541.35) 
(548.7)

(549)
(549.3)

(55)
(56) 
(560)
(564.3) 
(567) 
(569.1)
(569.3)
(569.4)

(569.5)

(57)
(571)
(571.1/.5)
(571.6)

(574)
(575)

(575.1)
(575.2)
(575.3)
(575.4)
(58)
(581)
(59)

(591)
(592.3)
(592.6)
(593)
(594)
(594.11/.17)

Jemen
Jemen Południowy (dawniej: 
Federacja Arabii Południo
wej. Protektorat Adenu) 
Kraje wschodnio-arabskie. 
Oman. Federacja Emiratów 
Arabskich (Zatoki Perskiej). 
Katar 
Kuwejt
Półwysep Indyjski 
Indie (państwo)
Nepal 
Sri Lanka

D aw niej C ejlon  
Pakistan
Pakistan wschodni. Bangla
desz
Iran (Persja)
Azja Południowo-Zachodnia
Turcja
Cypr
Irak ■
Syria
Liban
Izrael (do 1948 r. Palestyna)

P alestyna  w  czasach starożyt
n ych  zob . (394.5)

Jordania (do 1949 r.: Trans- 
jordania)
Azjatycka część ZSRR 
Azjatycka część RFSRR 
Syberia
Radziecki Daleki Wschód 

Kam czatka. Sachalin 
Kazachstan
Srodkowo-azjatyckie republi
ki ZSRR 
Uzbekistan 
Kirgizja 
Tadżykistan 
Turkmenia 
A zja Środkowa 
Afganistan
Azja Południowo-Wschodnia.
Półwysep Indochiński
Birma
Singapur
Brunei
Syjam. Tajlandia 
Indonezja
Borneo indonezyjskie



(594.81) Irian Zachodni (prowincja In
donezji na Nowej Gwinei)

(595) Malezja (dawniej: Republika 
Malajska)

(595.41/.43) Borneo malezyjskie
(596) Kambodża
(597) Wietnam
(597.3) Wietnam Południowy
(597.7) Wietnam Północny
(598) Laos
(599) Filipiny
(6) Afryka
(61) Kraje A fryki Północnej
(611) Tunezja
(612) Libia
(62) Egipt i Sudan
(620) Egipt
(624) Sudan
(63) Etiopia (Abisynia)
(64) ■ Maroko
(65) Algieria
(66) Kraje Afryki Zachodniej
(661) Sahara
(661.2) Mauretania
(662.1) Mali
(662.5) Burkina Faso (dawniej: Górna 

Wolta)
(662.6) Niger
(663) Senegal
(664) Sierra Leone
(665.1) Gambia
(665.2) Gwinea (Republika)
(665.8) Wyspy Zielonego Przylądka
(666.3) Liberia
f666.8) ■ Wybrzeże Kości Słoniowej 
(667) Ghana
(668.1) Togo
(668.2) Benin (dawniej: Dahomej)
(669) Nigeria
(67) Afryka Równikowa. Afryka 

Środkowa
(671.1) Kamerun (Republika)
(672.1) Gabon
(672.4) Republika Konga (Brazzaville)
(673) Angola
(674.1) Republika Środkowo-Afry

kańska
(674.3) Czad (Republika)
(675) Zair (dawniej: Demokratyczna

Republika Kongo)

(675.97)
(675.98)
(676)
(676.1)
(676.2)
(677)
(678)
(679) 
(68)
(680) 
(688) 
(689) 
(689.1)

(689.4)

(689.7)
(69)

(691)

(696)
(7/8)
(7)
(71)
(72)
(728)
(728.1)
(728.2)

(728.3)
(728.4)
(728.5)
(728.6)
(728.7)
(729)

(729.1)
(729.2)
(729.3)
(729.4) 
(729.61) 
(729.7/.8)

(729.9)
(73)

(798)

Burundi
Ruanda
Kraje Afryki Wschodniej
Uganda
Kenia
Somalia
Tanzania
Mozambik
Kraje Afryki Południowej 
Republika Południowej Afryki 
Namibia
Rodezja i Niasa
Zimbabwe (dawniej: Rodezja
Południowa)
Zambia (dawniej; Rodezja 
Północna)
Malawi (dawniej: Niasa) 
Wyspy afrykańskie na Ocea
nie Indyjskim i południowej 
części Oceanu Atlantyckiego 
Madagaskar. Republika Mal- 
gaska 
Seszele
Ameryka Półn. i Połud. 
Ameryka Północna 
Kanada 
Meksyk
Ameryka Środkowa 
Gwatemala
Belize (dawniej: Honduras 
Brytyjski)
Honduras (Republika)
Salwador
Nikaragua
Kostaryka
Panama
Obszar Morza Karaibskiego
(Indie Zachodnie. Antyle)
Kuba
Jamajka
Dominikana
Haiti
Bahamy
Małe Antyle

Gwadelupa. M artynika. Bar
bados. T ryn idad i Tobago 

Bermudy
Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej
Alaska



(799)
(8)
(8= 6)
(81)
(82)
(83)
(831.731)
(84)
(85)
(861)
(866)
(87)
(88)
(881)

(882)
(883)

(892)
(899)
(9)

(9-929.5)

Hawaje
Ameryka Południowa
Ameryka Łacińska
Brazylia
Argentyna
Chile
Wyspa Wielkanocna
Boliwia
Peru
Kolumbia
Ekwador
Wenezuela
Terytoria Gujany
Gujana (do 1966 r. Gujana
Brytyjska)
Gujana Francuska 
Surinam (Gujana Holender
ska)
Paragwaj
Urugwaj
Kraje i regiony Południowego 
Pacyfiku. Australia. Arktyka. 
Antarktyka 
Nowa Gwinea

(93/97) Australia. Oceania
(931) Nowa Zelandia
(932/935) Melanezja. Państwa i regiony 

Melanezji
(932) Nowa Kaledonia
(94) Australia
(954) Papua — Nowa Gwinea
(961/964) Polinezja. Państwa i regiony 

Polinezji
(961.1) Fidji
(961.31) Samoa Zachodnie (państwo)
(966/968) Mikronezja. Państwa i regio

ny Mikronezji
(97) Pojedyncze wyspy na Pacy

fiku
(98/99) Regiony polarne
(98) Arktyka. Regiony Bieguna

Północnego
(984) Europejski sektor Arktyki.

Spitsbergen. Wyspa Niedźwie
dzia

(988) Grenlandia
(99) Antarktyka. Regiony Bieguna

Południowego. Antarktyda

PODDZIAŁY WSPÓLNE RASY, NARODOWOŚCI 
I GRUPY ETNICZNEJ

(=081) Prymitywne i pierwotne rasy
i grupy etniczne

(=1-81) Autochtoni
(=1-82) Tubylcy
(= 2 ) Rasa biała w  ogólności
(=20) Anglosasi
(= 3 ) Germanowie
(=4) Narody romańskie
(=81) Słowianie
(=84) ' Polacy
(=91) Aryjczycy. Ludy indoeuropej-

skie
(=92) Semici
(=924) 2ydzi
(=927) Arabowie
(=95) Ludy mongolskie (azjatyckie)
(=96) Ludy afrykańskie. Murzyni

24

(=97) Indianie amerykańscy
(=99) Ludy indonezyjskie. Ludy

australijskie
Dalsze sym bole  poddziałów  
w spólnych  grup  etnicznych 
m ożna tw orzyć w  razie p o
trzeby  Jak poddzia ły  w spólne 
język a , zastępując wskaźnik 
■=... w skaźnikiem  (= ...) .
D la utw orzenia sym bolu gru
p y  etn icznej n ie m ającej od 
rębnego lub  w spólnego Języka 
należy posłużyć się sym bolem  
poddziału w spólnego m iejsca, 
d oda jąc na początku znak 
rów nania i c y ftę  1 z  kropką. 
N p.:

(=1.436) A ustriacy  
(=1.494) Szw ajcarzy 
(=1.71) K an adyjczycy



PODDZIAŁY WSPÓLNE CZASU

1. Sym bole dla oznaczenia poszczególnych  w iek ów  tw orzy  się za p om ocą  u jm ow an ych  w  cu d zy 
słów  dwu c y fr  d obranych  w edług n iżej podanej m etody :

a w iek  I  oznacza się  cy fram i 00; dla w iek ów  П -Х  p oda je  się pierw szą cy frę  daty  rocznej 
danego w leku / doda jąc z  lew e j strony cy frę  0:

”00” wiek I 
”01” wiek II 
”02” wiek III 
”03” wiek IV 
”04” wiek V

”05” wiek VI 
” 06”  wiek VII 
” 07”  wiek VIII 
” 08” wiek IX  

I ”09” wiek X
b. dla w iek ów  X I-X X  p od a je  się d w ie  pierw sze cy fry  daty  danego w ieku :

” 10”  wiek XI 
” 11”  wiek XII 
” 12” wiek XIII 
” 13” wiek XIV  
” 14”  wiek XV

” 15”  wiek XVI 
” 16” wiek XVII 
” 17”  wiek X VIII 
” 18”  wiek X IX  
” 19”  wiek X X

c. dla czasów  starożytnych (przed naszą erą) określenie w ieku  poprzedza się  kreską, bądź p o
daje się samą kreską, jeś li treść klasyfikow anej książki n ie d otyczy  określonej daty  (w ieku), 
np .:

czasy starożytne 
” -04”  wiek V p.n.e. 
” -03” wiek IV p.n.e.

”^02”  wiek III p.n.e. 
” -01”  wiek II p.n.e. 
” -00”  wiek I p.n.e.

2. Okres czasu (od -d o) oznacza się sym bolam i dla d w óch  dat granicznych , połączon ych  kreską 
ukośną, np .:

”04/14” średniowiecze (V—X V  w.) | ” 18/19”  wiek X IX  i X X
” 15/17”  czasy nowożytne (XVI—XVIII w.)

Jeśli Jedna z dat granicznych  n ie  Jest w iadom a, oznacza się ją  za pom ocą w ielokropka , np .:

” .../19”  od pradziejów do czasów najnow
szych

3. M ożna też p odaw ać sym bole  dla p e łn e j daty  w ydarzeń h istorycznych , np .:

” 1848”  rok 1848 | ” 1939/1945”  okres II w ojny światowej

4. Czasy obecn e i przyszłe oznacza się  sym bolam i następującym i:

”312”  Teraźniejszość. Czasy obecne | ’313” Przyszłość. Czasy przyszłe

PODDZIAŁY WSPÓLNE PUNKTU WIDZENIA

.001 Punkt widzenia teoretyczny
.001.18 Prognozy

Z ob . też:
"313”  P rzyszłość. Czasy 

przyszłe

.002 Punkt widzenia wykonawczy

.003 Punkt widzenia ekonomiczny

.004 Punkt widzenia użytkowania
i funkcjonowania



.004.5/.6 Remonty bieżące. Nadzór.
Kontrola. Zmiany wskutek u- 
żytkowania. Przywrócenie do 
stanu użytkowego. Konser
wacja. Naprawy 

Z ob . też:
658.58 R em ont г konserw acja  

zakładów^ m aszyn i 
urządzeń

.007 Punkt widzenia personelu
(kadr)

Zob. t e i ;
-057 O soby w  zależności od  

zatrudnienia i w ykszta ł
cen ia

.008 Punkt widzenia organizacyjny

PODDZIAŁY WSPÓLNE Z KRESKĄ

-05

-C51

-052

-053

Osoby
P oddzia ły  te  są stosowane, je 
śli aspekt osobow y  jest w tór
n y  w  stosunku do zagadnie
nia w yrażonego przez sym bol 
UKD w  tablicach głów nych . 
Jeśli tablice  g łów ne n ic  za
w iera ją  sym boli bezpośred
n ich  odnoszących  sią do osób 
albo ich  działań, sym bol p o 
m ocn iczy  -C5 m oże p ełn ić tQ 
fu nh cję.
•Tesli V / ta;;licach g łów n ych  są 
sym bole odnoszące się do 
osób  r lb o  ich  działań, można 
do '-cnyvrac dalszego podziału 
za pom ocą sym boli -05 
Np.:

347.96-055.2 P raw nicy  k o 
b iety

w  razie p otrzeby  m ożna u ży - 
\vać k ilku  sym boli -05, u - 
m ioszczonycli jeden  za drugim  
N p.:

324 V /ybory 
324-051 W yborcy  

'324-C5I-055.2 W yb orcy  k o
b iety

Osoby jako podmioty (studiu
jący, wykonujący czynności, 
świadczący usługi itd.)

N p.:
614.25-051 Lekarze, personel 

szpitalny 
Osoby będące przedmiotem 
czynności (klienci, obsługiwa
ni, użytko-wnicy itd.)

Np.:
616-052 P acjen ci

Osoby zależnie od wieku

-053.2 Dzieci ogólnie
-053.3 Niemowlęta
-053.4 Dzieci w  wieku przedszkol

nym
Od 2 d o 7 lat 

-053.5 Dzieci w  wieku szkolnym
w  okresie szkoły podstaw ow ej 

-053.6 Młodzież. Młodociani
-053.3 Dorośli
-053.9 Ludzie starzy
-054 Osoby według cech etnicz

nych, narodowości i obywa
telstwa

-054.5 Obywatele danego kraju
-054.6 Cudzoziemcy
-C 5 .̂65 Jeńcy wojenni
-Ca!.7 Uchodźcy, migranci, repatrian

ci, osoby bez przynależności 
państwowej 

D eportow ani 
-055.1'.3 Osoby według płci
-055.1 Mężczyźni
-055.15 Chłopcy
-055.2 Kobiety
-055.52 Rodzice
-055.5/.7 Osoby według pokrewieństwa
-055.25 Dziewczęta
-055.52-055.2 Matki 
-055.62 Dzieci
-056.2 Osoby według stanu fizyczne

go i zdrowia 
-056.22 Zdrowi
-056.24 Chorzy

Rekonw alescenci



-056.26 Fizycznie upośledzeni
-056,262 Niewidomi. Ociemniali
-056.263 Głusi. Niemi. Głuclioniemi
-056.266 Kalecy, inwalidzi, ułomni, nie

dołężni
Inw alidzi w skutek ch orob y , 
w ypadku. Inw alidzi pra cy  
JnvMlidzl loo jen n l zob . -058.6S

-056 3 Osoby w zależności od inteli
gencji i stanu umysłowego 

-056.34 Chorzy umysłowo
-056.36/.37 Upośledzeni i niedorozwinięci

umysłowo
-056.45 Rozwinięci, utalentowani po

nad przeciętny poziom. Ge
niusze

-056.83 Osoby ulegające nałogom (al-
'  koholicy, narkomani, nałogowi

palacze itd.)
-056.85 Abstynenci
-057 Osoby w  zależności od za

trudnienia i wykształcenia 
-057.13 Osoby wykonujące wolne za

wody
-057.15 Pracodawcy. Szefowie. Prze

łożeni
-057.16 Pracownicy (w  ogólności)
-057.19 Osoby niezatrudnione. Bezro

botni
-057.2 Pracownicy fizyczni
-057.21 Robotnicy wykwalifikowani
-057.22 Robotnicy niewykwalifikowani'
-057.3/.4 Pracownicy umysłowi
-057.3 Pracownicy biurowi i admini

stracyjni. Urzędnicy 
-057.36 Wojskowi. Zatrudnieni w  mi

licji
-057 4 Pracownicy z wyższym w y

kształceniem 
-057.52 Osoby pracujące poza zakła

dem pracy. Chałupnicy 
-057.56 Osoby pracujące poza grani

cami kraju 
-057.62 Osoby pracujące poza m iej

scem zamieszkania, dojeżdża
jące do pracy

-057.68 Turyści. Podróżni. Pasażero
wie

D otyczy  osób  podróżu jących  z  
p rzyczyn  inn ych  niż zatrud
n ien ie

-057.75 Renciści. Emeryci
-057.8 Osoby według wykształcenia
-057.81 Analfabeci
-057.84 Osoby z wykształceniem szkol

nym (poza wykształceniem 
wyższym)

-057.85 Osoby z wyższym wykształ
ceniem 

Zob. też :
' -057.4 P racow nicy  z  w yż

szym  w ykszta łcen iem
-057.874 Uczniowie
-057.875 Studenci
-058 Osoby w  zależności od sytua

cji społecznej i stanu cywil
nego

-058.32 Osoby o wielkich dochodach.
Bogaci

-058.33 Osoby o średnich dochodach
-058.34 Osoby o niskich dochodach.

Ubodzy
-058.38 Osoby bez żadnych dochodów.

Nędzarze
-058.51 Żebracy i włóczędzy. Bez

domni
-058.55 Przestępcy. Kryminaliści

Tu k lasy fiku je  się  rów nież pu
b lik a cje  dotyczące przestępców  
w ojennych

-058.56 Więźniowie
-Oi'8.566 Internowani. Więźniowie poli

tyczni
-058.65 Ofiary wojny

Inwalidzi w ojenn i
-058.8 Osoby w  zależności od wa

runków rodzinnych 
R odziny bezdzietne 

-058.832 Osoby niezamężne
-058.833 Małżeństwa
-058.836 Osoby rozwiedzione lub żyją

ce w  separacji 
-058.862 Sieroty
-058.865 Dzieci adoptowane
-058.868 Dzieci nieślubne



DZIAŁY PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

TABLIC GŁÓWNYCH «

0 DZIAŁ OGOLNY 2

00 Ogólne podstawy wiedzy i kul
tury 21

01 Bibliografia. Katalogi 22
02 Bibliotekarstwo. Biblioteko 23/28

znawstwo 23
030 Encyklopedie. Leksykony. 

Wydawnictwa informacyjne
24

050+070 Prasoznawstwo. Czasopiśmien 25
nictwo 26

06 Organizacje. Stowarzyszenia. 
Kongresy. Wystawy. Muzea

27

08 Dzieła zbiorowe. Zbiory prac. 
Varia

28

09 Rękopisy. Książki rzadkie. 
Cymelia 29

1 FILOZOFIA
3

11 Metafizyka
13 Filozofia ducha. Metafizyka

życia duchowego 30
14 Systemy filozoficzne. Świato

pogląd
159.9 Psychologia 31
16 Logika. Teoria poznania. Me

todologia 316
17 Etyka. Moralność. Filozofia

praktyczna 32

1) w  niektórych przypadkach podano również 33
symbole trzeciego i czwartego stopnia

RELIGIA. TEOLOGIA. 
RELIGIOZNAWSTWO

Teologia naturalna. Teodycea 
Pismo święte. Biblia 
Religia chrześcijańska 
Teologia dogmatyczna 
Życie religijne. Teologia prak
tyczna
Teologia pastoralna 
Kościół chrześcijański 
Ogólna historia Kościoła 
chrzęści j ańskiego 
Kościoły poszczególnych wy
znań chrześcijańskich 
Religioznawstwo. Religie 
niechrześcijańskie

NAUKI SPOŁECZNE. 
PRAWO. ADMINISTRACJA

Teoria, metodologia i metody 
nauk społecznych ogólnie. So- 
cjografia
Statystyka. Demografia. Socjo
logia
Socjologia

Nauki polityczne. Polityka

Ekonomia polityczna Nauka 
o gospodarce



330

331
332

334

336

338

339

34
340

S41
342

S43

344

347
348

349

35

351/354
355/359

36

Nauki ekonomiczne w  ogól
ności 
Praca
Gospodarka regionalna i tery
torialna. Grunty i nierucłio- 
mości. Gospodarka mieszka
niowa
Formy organizacyjne działal
ności gospodarczej. Spółdziel
czość
Finanse. Finanse publiczne. 
Cła. Bankowość. Pieniądz 
Sytuacja gospodarcza. Polity
ka, kierowanie i planowanie 
gospodarcze
Handel. Międzynarodowe sto
sunki gospodarcze. Gospodar
ka światowa 
Nauki prawne. Prawo 
Ogólne zagadnienia ' prawa. 
Metody i nauki pomocnicze 
prawa
Prawo międzynarodowe 
Prawo państwowe. Prawo 
konstytucyjne. Prawo admini
stracyjne
Prawo karne. Przestępstv;a 
karne. Fenologia. Kryminolo
gia
Prawo karne specjalne: w oj
skowe i morskie 
Prawo cywilne
Prawo kościelne. Prawo ka
noniczne
Specjalne rodzaje prawa. Ro
dzaje prawa o  charakterze 
mieszanym
Administracja publiczna. W oj
skowość
Administracja publiczna 
Nauka i sztuka wojenna. Siły 
zbrojne
Działalność na rzecz zaspoka
jania duchowych i material
nych potrzeb życiowych. Pra
ca społeczna. Pomoc społecz
na. Mieszkania. Ubezpieczenia 
Oświata. Wychowanie. Szkol
nictwo. Wykorzystywanie w ol
nego czasu

389
39

50

504
51
52

53
54
548/549
55

56
57
58

60

61
62

620

621

622
623
624
625

626/627

Metrologia. Wagi i miary 
Etnografia. Zwyczaje i oby
czaje. Folklor

MATEMATYKA. NAUKI 
PZYRODNICZE

Zagadnienia ogólne nauk ma
tematyczno-przyrodniczych 
Nauka o środowisku 
Matematyka
Astronomia. Astrofizyka. Ba
dania kosmiczne. Geodezja. 
Kartografia 
Fizyka 
Chemia
Krystalografia. Mineralogia
Geologia i nauki pokrewne.
Meteorologia. Hydrologia
Paleontologia
Nauki biologiczne
Botanika
Zoologia

NAUKI STOSOWANE. 
MEDYCYNA. NAUKI TECH
NICZNE. ROLNICTWO

Zagadnienia ogólne nauk sto
sowanych 
Medycyna
Inżynieria. Technika w  ogól
ności
Badanie materiałów. Gospo
darka energetyczna 
Ogólna budowa maszyn. Tech
nika jądrowa. Elektrotechni
ka. Technologia mechaniczna 
w  ogólności 
Górnictwo 
Technika wojskowa 
Inżynieria lądowa 
Technika dróg komunikacyj
nych (lądowych). Koleje, bu
dowa dróg kolejowych. Budo
wa dróg (twardych i grunto
wych)
Inżynieria wodna



628 Inżynieria sanitarna. Tecłini- 
ka oświetleniowa

629 Technika środków transportu
63 Rolnictwo. Leśnictwo. Hodo

wla. Produkcja zwierzęca. Ło
wiectwo. Rybactwo

630 Leśnictwo
631/635 Rolnictwo. Uprawa i hodowla

» roślin
636 Zootechnika. Chów i hodowla 

zwierząt
637 Produkty pochodzenia zwie

rzęcego
638 Hodowla owadów i innych 

stawonogów
639 Łowiectwo. Rybołówstwo. Ry

bactwo
64 Gospodarstwo domowe. Ga

stronomia. Hotelarstwo
65 Organizacja i zarządzanie. 

Organizacja przedsiębiorstw 
przemysłowych, handlu, trans
portu, łączności. Przemysł w y
dawniczy

651 Biurowość. Organizacja biura.
Technika pracy biurowej

654 Telekomunikacja i telemecha
nika (organizacja i eksploata
cja)

655 Przemysł poligraficzny. Dzia
łalność wydawnicza. Księgar
stwo

656 Transport. Poczta. (Organiza
cja i eksploatacja)

657 Rachunkowość. Księgowość
658 Organizacja przedsiębiorstwa. 

Organizacja i technika handlu
659. Reklama i propaganda. Infor

macja
66/69 Przemysł
66 Przemysł chemiczny. Techno

logia chemiczna
67/68 Różne rodzaje przemysłu i

rzemiosła

71

72
73

74

75
76
77

78
79

80
82

902/904

908
91

929
93/99

Przemysł budowlany. Rzemio
sła budowlane. Materiały, ele
menty i roboty budowlane

SZTUKA, ROZRYWKI 
SPORT

Planowanie przestrzenne. Ur
banistyka. Kształtowanie 
krajobrazu 
Architektura
Rzeźbiarstwo i sztuki po
krewne
Rysunek. Rzemiosło arty
styczne 
Malarstwo 
Grafika
Fotografia i procesy podobne.
Kinematografia
Muzyka
Rozrywki. Teatr. Zabawy. 
Gry. Sport

JĘZYKOZNAWSTWO.
NAUKA O LITERATURZE. 
LITERATURA PIĘKNA

Językoznawstwo 
Nauka o literaturze. Literatu
ra piękna

ARCHEOLOGIA. PREHISTO
RIA. GEOGRAFIA. BIOGRA
FIE. HISTORIA

Archeologia. Prechistoria. Ma
terialne relikty czasów przed
historycznych i historycznych 
Krajoznawstwo 
Geografia. Opisy krajów. Po
dróże 
Biografie 
Historia



TABLICE GŁÓWNE

O DZIAŁ OGÓLNY

0,9(03) Encyklopedie. Leksykony. W y- , 
dawnictwa informacyjne o za
kresie ogólnym lub obejmujii- 
ce kilka dziedzin

E ncyklopedie i w ydaw nictw a 
In form acyjne specjalne otrzy 
m ują zamiast sybolu  0/9 sym 
bol określonej dziedziny 
N p.:

62(03) E ncyklopedie techniki

0/9(05) Wydawnictwa periodyczne.
Czasopisma (również dzienniki) 
o zakresie ogólnym

D alczy podzia ł w ed ług  tablic 
podziałów  w spólnych  (05) 
W ydaw nictw a periodyczne (cza
sopism a) specja ln e otrzym ują 
zamiast sym bolu  O/S sym bol 
określonej dziedziny 
N p.:

62(05) Czasopisma techniczne

00

001

OGÓLNE PODSTAWY 
WIEDZY I KULTURY

Nauka i wiedza w  ogólnoScl
P ublikacje  dotyczące poszcze
góln ych  nauk k lasy fik u je  się 
p oda jąc sym bol dziedziny oraz 
p o  p od w ójn y m  dw ukropku 
sym bol 001 
N p.:

63::001 N auki rolnicze 
M etodologia  t system atyka  
nauk гоЬ. 167/168 

001(091) Historia nauki
P u blikacje  dotyczące historii 
poszczególn ych  nauk k lasyfi
k u je  się p oda jąc sym bol dzie

d zin y  oraz p o  p odw ójn ym  
dw ukropku sym bol 001(091) 
N p.:

63::00l(091> H istoria nauk 
roln iczych

001.1 Pojęcie wiedzy
001.18 Przyszłość wiedzy. Przewidy

wanie w  nauce
P rognozow anie w  poszczegól
n ych  dziedzinach nauki klasy
f ik u je  się  d oda jąc d o  sym bolu 
odpow iedn iej dziedziny sym bol 
poddziału w spólnego .001.18 
N p.:

S3.001.18 Prognoza rozw oju  
fizyk i

Język naukowy. Terminologia
F achow e slovm lkt term inolo
g iczn e zob . Poddziały w spól
n e (03)

Prawa naukowe 
Metodyka i technika pracy u - 
mysłowej 

D yskusja 
Z ob . też :

37.041 Sam owyćhouiatiie, Sa
m okształcenie. Sam o- 
u ctw o. A utodydaktyka

001.83 Współpraca intelektualna
001.89 Organizacja nauki i pracy

naukowej w  ogólności
Planow anie nauki. P olityka 
naukowa.
In s ty tu c je  koord yn u ją ce i  p o 
p iera jące naukę zob . 061.6
Tovm rzystw a naukow e zob. 
061.22

001.891 Praca naukowo-badawcza
001.894 Odkrycia i wynalazki. Prace

wynalazców przed icłi zasto
sowaniem. Zapomniane wyna

001.4

001.6
001.81



001.92 003.33

lazki i odkrycia. Nowości. In
nowacje

P a ten ty  (udzielanie i  regu lacja  
praw na) zob . 347.77 
P oszczególne patenty k lasyfi
k u je  się  d oda jąc d o  sym bolu 
oapow ledn iej dziedziny sym bol 
poddziału  w spólnego (088.8)
N p.:

621.31(088.8) P atenty z  zakre
su energetyki

001.92 Upowszechnianie wiedzy. Po
pularyzacja 

001.94 Opisywanie zjawisk nie w y
jaśnionych całkowicie

N p.:
N iezidentyfikow ane obiekty  

• latające (UFO)
001.97/.98 Błędy w  nauce. Pseudonauka

002 Dokumentacja i informacja
naukowa. Książka w  ogólności I

D okum entacją  1 In form ację  
naukow ą w  zakresie poszcze
góln ych  dziedzin k lasyfiku je  
się d oda jąc p o  dw ukropku 
sym bol danej dziedziny 
N p.:

002:54 In form acja  w  zakre
sie chem ii

002.1 Organizacja służby informa
cyjnej

s ie ć  In form acji. P rzepisy  
praw ne

002.1:681.3 Automatyzacja działalności in
formacyjnej

002.2 Książka w  ogólności
B ibliologia . Nauka o  książce. 
P roduk cja  piśm iennicza w  
ogólności 
Z ob. tek :

655.11 H istoria drulcars.tioo 
es5.s3 Budow a książki i  cza

sopism a
002.2(091) Historia książki (w  ogólności)
002.2:311.3 Statystyka wydawnictw (orga

nizacja i metodyka) 
002.2:311.3(083.41)* Statystyka wydawnictw 

(tablice)
D alszy p o d d a ł przez dodanie 
sym boli p oddzia łów  w spólnych  
m iejsca  (4/9)
NP.:

002.2(438):311.3(083.41)* Staty
styka w ydaw nictw  w  
P olsce

002.5 Technika i metodyka pracy 
informacyjnej i dokumenta
cyjnej. Procesy informacyjne

002.513.5 Systemy wyszukiwania infor
macji

002.6 Ośrodki informacji i dokumen
tacji

002.6(058) Informatory o ośrodkach in
formacji 

Z ob . też;
02(053) In form atory o  biblio

tekach
002.61 Międzynarodowe ośrodki in

formacji
002.63 Narodowe ośrodki informacji
002.66 Ośrodki informacji w  zakła

dach, instytucjach, urzędach 
itd.

DOS Rodzaje pisma. Znaki i sym
bole. Kody. Graficine przed
stawienie pojęć

003.033/.035 Konwersja pisma. Translite
racja i transkrypcja

003.083 Skróty. Akronimy
003.2 Systemy pisma. Graficzne 

przedstawianie pojęC
003.21 Pismo obrazkowe. Piktografia
003.24 Pismo dla niewidomych. A l

fabet ВгаШе’а
003.26 Kryptografia. Pismo tajne.

Szyfry
003.292 Kody alfabetyczne. Kody nu

meryczne. Kody alfanume
ryczne

003.295 Kody odczytywane przez ma
szyny. Alfabet Morse’a

003.3 Poszczególne form y pisma
003.32 Pisma ideograficzne i logogra- 

ficzne
P ism o M ajów . P ism o A zteków. 
H ierog lify  egipskie. P ism o kli
now e. p ism o kreteńskie.

003.324 Pisma kultur wschodnich
P ism o chińskie. P ism o japoń
skie

003.33/.34 Pisma literowe
003.33 Pisma literowe poza europej- ' 

skie
Początki alfabetu. Pisma se
m ick ie  (np. hebrajskie, arab
skie). Pisma indyjsk ie



003.3i

0C3.35
C03.5
003.6

006

006(100)

007

007 3

007.5

008

008:62

008.2

Flsm'i littrow ■ europejs’ îe 
Pism o greck ie , łacińskie, go 
tyck i runiczne C yrylica. 
G lagollca 

Systemy cyfrowe 
Materiałj' i narzędzia pisarski.^ 
Inne sposoby graficznego 
przedstawiania pojęć

Znaki i sym bole inne niż pis
ma. D iagram y. W ykresy. Zna
ki w łasności

Normalizacjia
Z cb . t t '  p c d d r "  4?y  -a-coótT , 

(Ш.Т-') N orm y
Między narodo-wa organizacja
normalizacji

N p.; ISO Tnternati'^nal O rga- 
iiiz ticn  f c r  stan'Jardizatlon) 
O rganizacja nDrrnalizacli w  •̂ '>- 
szczególnych  krajach  w n (4/0) 
N p.:

CC6(43.1) Organizncja norm a
lizacji w  P olsce

Cybernetyka ogólna
Działanie i organizow anie: teo
ria in form acji, łączno§ci i  kon 
troli ogóln ie
Ctj T j  ij’ca tec'in lczrji zob. 

€81..
Z ob. t e ł :

5IS.7 C ybern etyk a  m atem a-
yCZTlX

621.391 O gólne zagadnienia  
telekom u n ikacji: c y b er 
n etyk a , teoria  in form acji 

Sterowanie. Programowanie 
zob też :

62-S S terow anie г regulacja  
m aszyn  i  jrrocesów  

Systemy samoczynne oraz u - 
rządzenia sterowane 

A utom aty. R oboty

Cywilizacja. Kultura. Postęp
Filozofia  ku ltu ry  ~ob. 130.2 
H istoria kultnr^  zob. SSO.SS

PostQp techniczny w  ogólności 
Postąp teclaniczny w  poszcze
g ó ln ych  dziedzinacli otrzym u
je  sym bol оЬя. polą^ -ony  ’ 
k ro ' lci< 1 г  s y m b r le n  cizi 
dżiny 
N p.:

008:63 Postęp tech n iczn y  w 
rolnictwie 

Futurologia. Prognozowanie. 
Przewidywanie i planowanie 
cywilizacji, kultury i postępu

009

01

01(001)

01.001

01.008
O ll /C ’ 6

011

012

013

014

Tu przydziela się  prace d oty 
czące przew idyw ań przyszłości 
w  ogólnym  zakresie oraz pra
ce  teoretyczne dotyczące  sta
nu 1 rozw oju  fu turologu . P ro
gnozow anie w  dziedzinach 
specja ln ych  k lasy fiku je  się 
przez dodanie d o  sym bolu 
dziedziny (zagadnienia) sym 
bolu  poddziału w spólnego 
.001.18.
N p.:

792.001.18 Przyszłość teatru 
Z ob. też :

001.18 Przys7łość г-jledzy. 
P rzew idyw anie w  nauce

338.27 1'rognozow anie  gospo
darcze

Ogólne zagadnienia nauk hu
manistycznych

BIBLIOGRAFIA. KATALOGI

Historia bibliografii
Tu przydziela siĘ także prace 
dotyczące  historii poszczegól
n y ch  rodza jów  b ib liografii 

Teoria i metodyka bibliografii 
Tu przydziela sią także prace 
dotyczące  rodza jów  b ib liografii 

Organizacja bibliografii 
Bibliografie

Tu przydziela się ty lk o  spisy 
bib liograficzne

Bibliografie ogólne międzyna
rodowe
Bibliografie prac poszczegól
nych autorów, poszczególnych 
dziel oraz wydawnictw po
szczególnych instytucji 

N p.:
B ibliografia dzieł M ickie

w icza
012:884(091) M ickiew icz

Bibliografia dzieł określonych 
grup autorów

Np.:
B ibliografia prac w  Języku
polskim  w ydanych  w  Sta
nach ZJeCn. 013=84(73) 1) 

Bibliografie prac o charakte
rze specjalnym

B ibliografie  dzieł anonim o
w ych  i pseudonim ow ycń . B i-

')  Z. osow ano tu cdrrirnną od  ogóln ie przy ję 
ta i s; -ib o li ŁW4!;i w e wstępie.
E . 'O  V4ł. h)

3 -  Um .e rM liij 1 Irs. d^- s. 33



015

016

017.1/.2

017.4

019.922

02

02(058)

bliogra fie  zawartoScl czaso
pism  i prac zb iorow ych . In
deksy w ydane oddzielnie 

Bibliografie według miejsca 
wydania dzieł. Bibliografie na
rodowe

Np.:
B ibliografia  dziel w ydanych  
w  P olsce 015(438)

Tu przydziela się tąjtże b ib lio 
grafie  regionalne podm iotow e 
N p.:

B ibliografia  druków  w ie l
kopolskich  015(433 W ielko
polska)

Bibliografie dziedzin i zagad
nień

Np.:
B ibliografia  dziel dotyczą
cy ch  astronom ii 016:52 

Tu przydziela się także b ib lio 
grafie  osobow e przedm iotow e 
N p.:

B ibliografia  prac o  M ick ie
w iczu

016.884(091):029] M ickie
w icz

B ibliografie  regionalne przed
m iotow e tw orzy siq przez do
danie sym bolu poddziałów  
w spólnych  m iejsca 
N p.:

B ibliografia  dziel o  P olsce  
016(438)

B ibliografia  regionalna
W ielkopolski 016(433 W^iel- 
kopolska)

Sym bol ten służy także do 
klasyfikow ania b ib liografii
w edług form  
N p.:

016:[0/9](05) B ibliografie  cza
sopism

016:01 B ibliografie  b ib lio 
grafii

016:912 B ibliografia  rrap
Katalogi bibliotek

K atalogi centralne
Katologi księgarskie i w y
dawnicze
Bibliografie zalecające

BIBLIOTEKARSTWO.
BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Informatory o bibliotekach 
(w skali ogólnokrajowej, re
gionalnej i lokalnej)

02(091)

021

022

023

024

025

025.11/.l2

0S5.17
025.2
025.3

025.343

025.4

025.43
025.45

025.7/.9

02G

T u k lasy fik u je  się także In
form atory  łączne o  bib liote
kach 1 ośrodkach in form acji 

Historia bibliotek i bibliote
karstwa
Zagadnienia ogólne działal
ności bibliotecznej. Polityka 
biblioteczna

Sieć bib lioteczna. Rola i zada
nia bib liotek . Praw o b ib lio - 
tecrne

Budynki i urządzenia biblio
teczne

A rch itek tu ra  b ibliotek  zob. 
7Z7.7/.S

Kierownictwo i pracownicy 
bibliotek

Zaw ód  blb jiotekarski 
Organizacja udostępniania 
zbiorów

R egulam iny. W ypożyczanie 
Organizacja biblioteki. Tech- 
chnika i metody pracy biblio
tecznej
Administracja biblioteki

P lanow anie pracy. Sprawoz
daw czość 1 statystyka

Działy zbiorów specjalnych 
Gromadzenie zbiorów 
Katalogowanie ,

K:italog alfabetyczny. Katalogi 
centralne 

Katalogi rzeczowe
K atalog  system atyczny. Kata
log  przedm iotow y 

Języki indeksowania i wyszu
kiwania. Klasyfikacja. Tezau
rusy itd.

KlasyflJcacja пачк zob. IBTim

Tezaurusy
Klasyfikacja dziesiętna

K lasyfik acja  Dziesiętna De- 
w eya. U niwersalna K lasyfika
c ja  Dziesiętna

Przechowywanie i konserwa
cja zbiorów

Ustawianie zbiorów . Ochrona 
zb iorów . Szkodniki książek i 
ich  zwalczanie 
Zob . też :

6S6.I Introligatorstw o

Biblioteki specjalne
D otyczy  bibliotek obejm u ją 
cy ch  specjalne dziedziny piś
m iennictwa. Dalszy - podział



026.06 050 +  070

026.076.4
027
027.021

027.5

przez dodanie p o  dw ukropku 
sym bolu odpow iedn iego działu 
N p.:

026:61 B ibliotek i lekarskie 
B ibliotek i iv y iszy ch  szhól p e 
dagogicznych. zob. 027.7

026.06 Biblioteki i zbiory zawierają
ce dokumenty audiowizualne

026.062 Płytoteki
026.064 Filmoteki
026.066 Taśmoteki

Dla oznaczenia zb iorów  in
n ych  dokum entów  m ożna 
u tw orzyć sym bol z łożony  d o
da jąc do  026.066 sym bol od p o 
w iedniego działu 
N p.:

026.066:77 Z b iory  fotogra 
ficzn e 

Biblioteki fachowe 
Biblioteki ogólne 
Biblioteki naukowe

Tu przydziela się p iśm iennic
tw o d otyczące  ogółu  b ib liotek  
naukow ycti
B ibliotek i naukow e poszcze
góln ych  dziedzin zob. CZ6

Biblioteki publiczne
B ibliotek i grom adzkie, gm in
ne.- m iejskie, pow iatow e, -wo
jew ódzk ie  
Z ob . też :

027.625 B ib liotek i dla dzieci 
ł  m łodzieży

027.5::371.3 Działalność instrukcyjno-me
todyczna w  bibliotekach pu
blicznych

027.6 Biblioteki dla określonych 
grup czytelników

B ibliotek i szpitalne (dla ch o 
rych ). B ib lio tek i d la  n iew i
dom ych . B ib liotek i zakładów  
pra cy  (b ib liotek  zw iązkow e)

027.625 Biblioteki dla dzieci i mło
dzieży

027.7 Biblioteki szkół wyższych
Zagadnienia ogólne.
Tu przydziela się także prace 
dotyczące b ib liotek  uniw ersy
teck ich  1 w yższych  szkól peda
gogicznych
B ibliotek i w yższych  szkół spe
c ja ln ych  zob. C26

027.8 Biblioteki szkolne
028 Czytelnictwo. Poradnictwo

czytelnicze
M etodyka czytania

028.02
038.5

028.6

028.8

028.9

030

050+070

Psychologia czytelnictwa 
Czytelnictwo dzieci i m ło
dzieży
Poradnictwo czytelnicze

F orm y p ra cy  z  czytelnikiem . 
M etody upow szechniania czy 
telnictwa. K oła  czyteln ików

Informacje i poradnictwo
służba in form acyjn o-b ib liogra 
ficzna b ib liotek  

Czytelnictwo w  różnych śro
dowiskach i okresach 

S ocjo log ia  czytelnictw a

ENCYKLOPEDIE. LEKSY
KONY. WYDAWNICTWA 
INFORMACYJNE

K lasyfiku je  siq tu w yłącznie 
opracow ania dotyczące tego ty 
pu v.'ydawnictw  o  zakresie 
ogólnym
E ncyklopedie oraz w ydaw nic
twa In form acy jn e o  zakresie 
ogólnym  k lasy fiku je  się  pod  
sym bolem  0/9(03)
E ncykloped ie  specjalne oraz 
w ydaw nictw a In form acy jn e d o 
tyczące poszczególnych dzie
dzin k lasy fiku je  sią pod  sym 
bolem  danej dziedziny, uzupeł
n ion ym  sym bolem  poddziału 
w spólnego form y  
N p.:

62(03) E ncyklopedia techniki

PRASOZNAWSTWO. 
CZASOPIŚMIENNICTWO ’ )

R odzaje czasopism . R edagow a
nie. w ydaw anie i  rozprow a
dzanie czasopism  1 prasy. 
Dziennikarstwo
Piśm iennictw o d otyczące  p o 
szczególnych  czasopism  (w  tym  
także dzienników ) treści ogól
n e j oznacza sią sym bolem  
0/9:[050 +070] ’ ) ; piśm iennictw o 
dotyczące  poszczególnych  cza
sopism  treści specja lnej — sym 
bolem  dziedziny oraz sym bo
lem  [050 +070]. w  miarą potrze
b y  stosu je się podział A /Z.

’ ) Sym bol z łożony  050+070 traktu je się ja k o  n ie - 
rozdzielny. w ob ec  czego nie ma tu zastoso
w ania m etoda in w ersji podana w e  w stępie 
(ust. 3.4)



06

061

N p.:
0/9:ra"0 +070] Ż y cie  W arszawy 
62:[050+070I Przegląd T ech

n iczny
Sposób hlasyfihoicania u yd a w -  
n ictw  perioA ycznych  (czaso
pism ) Z G b . 0/9(05)
Budowa "zasopism  zob. 655.53

ORGANIZACJE. STOWA
RZYSZENIA. KONGRESY. 
WYSTAWY. MUZEA

P ublikacje  d otyczące  organi
zacji. instytucji, k-;npi-esiw, 
vjystaw , m uzeów  itp. otrzym u
ją  sym bol z łożon y  w skazu jący 
na dziedzinę (zakres) działania 
oraz w  m iarą potrzeby  na za
sięg terytoria lny. M ożna rów 
nież podać pełną lub skróto
w ą nazv.'Ę organizacji, instytu
c ji  Itp.i'. (Z ob . np. uw agi i 
przyk łady  pod  sym bolam i OCl.l, 
Oel.2, 061.22. CG1.4, 061,6)

Organizacje i inne formy 
współpracy. Stov/arzyszenia. 
Kongresy. Wystawy

061.1 Organizacje rzą(3owe. Organi
zacje międzynarodowe (rządo- i 
we)

N p.:
061.1(100):327.7 b iga  Narodów 
061.1(100):327.7 ONZ 
061.1(100) :327.56/57 Kada Bez

pieczeństw a ONZ 
061.1(100):001 UNESCO 
061.1(100):331.91 MiQd~ynaro- 

do’.va G rgsnizacja  Prac. 
061.1(100.3-622) :355.3 Układ 

AVarszavvski 
061.1(100.3-67) :339.923 EW G 
061.1(100.3-67) :339.923 RW PG

061.2 Organizacje nie rządowe. In
stytucje i stowarzyszenia pół- 
urzędowe i prywatne. Insty
tucje użyteczności publicznej. 
Federacjo międzynarodowe

Np.:
061.2(lCB)-327.3P/.37 Svrtatowa 

Rada P okoju
061.22 Organizacje i stowarzyszenia

o celach naukowy:h
ToiTarzystwa naukow e ogólne.

')  NazwĘ organizacji, instytucji itp. m ożna także 
podaw ać przy sym bolu p ieiw szym  !e  -ent. ty l
k o  przy sym bolu pierw szym ) stosow nie do 
p rzy jęte j m etody szeregowania opisów .

A kadem ie nauk o  charakterze 
tow arzystw a (np. Polska A ka
dem ia U niejątnośei). 
Tow arzystw a naukow e działa
ją ce  w  określonej dziedzinie 
otrzym ują sym bol złozony 
N p.:

061.22:52 Tow arzystw a nau
k ow e  astronom iczne 

In sty tu ty  nauhow e rraz а'ка- 
d em le паиЧ rzeidowe zob. 06 .6

061.235 Organizacje, stowarzyszenia 
humanitarne i filantropijne

T ow arzystw a op iek i nad w ięź
niam i, osobam i w ykole jon ym i 
Ud.

061.236 Tajne i półtajne organizacje 
i ruchy

C61.236.4 Tajne organizacje o charak
terze kryminainyip 

Gangi. M afie
C61.236.61 Masoneria. Wolnomularstwo
C81.237 Instytucje o charakterze kul-

tutralno-oświatowym i towa
rzyskim. Kluby 

' K lu b y  w  ośw iacie pozaszkol
n e j zob. 37«.IS6

061.2S8 Stowarzyszenia o celach eko
nomicznych

061.3 Kongresy. Konferencje. Zjazdy
061.4 Wystawy. Pokazy

K ra jow e  i  m iądzynarodowe. 
W ystaw y o  specjalnym  zakre
sie k lasy fik u je  się  przez d o
danie p o  dw ukropku sym bolu 
odpow iedn iego działu 
N p.:

061.4:66/69 W ystaw y prze
m ysłow e

061.4:629.113 W ystaw y samo
chodow e 

Tarf^i handlotoe k ra jow e i mt^- 
d^ynarodotce zob. 339.17

061.6 Instj'tuty naukowe
‘  Instytucje  koordyn u jące  i p o

p iera jące  nauk^ i badania, np. 
Polska A kadem ia Nauk 
Instytuty naukow e działające 
w  określonej dziedzinie otrzy
m ują sym bol złożony 
N p.:

061.6(433) :ii3 Instytuty nau- 
1-011.e  fizyczne w  P o ls c e '

061.7 Obchody. Uroczystości
o  charakterze ogólnym  i sze
rok im  zasięgu (przede wszyst- 
k i . i  m iędzynarodow ym  i kra- 
;o w y r2), np. Panoram a X X X - 
-lecła  PRL



069

069(1-31)
069.02

069.02:39

069.02:7
069.02:929

08

081

082

086 

086 7

Tu k lasy fik u je  siĘ także u ro
czystości regionalne np. 700- 
-le c ie  Kalisza 
Z ob. też :

3Q4 Z w ycza je  l  obycza je  
życia  jm bliczn ego  1 spo
łecznego 

7Э1.В Swląta publiczne  
M ateriały l  sprainozdania d o ty 
czą ce obch od ów  l  uroczystości 
zob . poddziały wspólr^e fC6l.7;

Muzeologia. Muzealnictwo. 
Muzea
Muzea regionalne 
Podział muzeów według ro
dzajów zbiorów

N p.:
Muzea etnograficzne 

Skanseny
Muzea sztuki 
Muzea biograficzne

DZIEŁA ZBIOROWE.
ZBIORY PRAC. VARIA

Tu przydziela się p race  o b e j
m ujące  różn e dziedziny. Dzie
ła zb iorow e Jednego autora 
lub zb iory  prac różn ych  auto
rów  z jed n ej dziedziny k lasy
fik u je  sią pod  sym bolem  danej 
dziedziny z  dodaniem  pod 
działu w spólnego form y  
N p.:

S2(082.1) Z b iór  prac z  astro
nom ii

Zbiory prac' jednego autora 
Z b io ry  u tw orów  llterackicli 
Jednego autora k lasy fik u je  się 
d o  odpow iedn ich  dzia łów  lite
ratury pięknej (s.fm bole 820/"'Э9)

Zbiory prac różnych autorów. 
Wydawnictwa seryjne 

K sięgi pom iątkow e 
Z b iory  u tw orów  literack ich  
różn ych  B utoićw  k lasy fik u je  
się d o  od pow iedn ich  dzia łów  
literatury p ięknej (sym bole 
820/899), d oda jąc sym bol p od 
działu w spólnego fo rm y  (082.2) 

Dokumenty o szczególnej for
mie
Dokumenty z zapisem dźwię
ku. Dokumenty audialne

P iyty  gram ofonow e. Taśm y 
m agnetyczne. K asety  m agne
tyczne

086.8 Dokumenty z zapisem obrazu
i dźwięku. Dokumenty audio
wizualne

Taśm y m agnetow idow e. Wt- 
deokasety

087 Wydawnictwa dla określonych
grup czytelników

087.5 » Książki dla dzieci ’ )
K lasyfiku je  się tuta j różnego 
rodzaju  książki dla dzieci 
na jm łodszycli (d o  6 lat): o -  
brazkow e. obrazkow e przezna
czon e d o  kolorowania^ obraz
k ow e z niew ielk im  tekstem , 
„paraw anik i”  (leporella ) itp.

U tw ory literatury p ięknej dla 
dzieci 1 m łodzieży d o 16 lat 
k lasyfiku je  się  d o  dziahi 82-93 
L ilteraturę popularnonaukow ą 
dla dzieci k lasy fiku je  się  do 
od pow iedn ich  dziedzin doda
ją c  sym bol fo rm y  (02.053.2)

09 RĘKOPISY. KSIĄ2KI
RZADKIE. CYMELIA

090.1 Bibliofilstwo. Bibliomania
A u k c je  książek

091 Bękopisy
A utogra fy . K aligrafia . P ism o 
ozdobne

093 Inkunabuły (Książki wydane
do 1500 r.)

094/096 Wydawnictwa godne uwagi
(cenne, rzadkie). Wydania lu
ksusowe, pierwsze wydania. 
Książki w  cennych oprawach, 
z cennymi ilustracjami

097 Ekslibrisy. Znaki własnościo
we, proweniencyjne

098/099 Książki wyróżniające się nie
zwykłą treścią. Książki zaka
zane. Książki wyróżniające się 
innymi cechami specjalnymi 
(curiosa)

0S9.5 Książki wartościowe ze wzglę
du na ich pochodzenie

K sięgozbiory  w yb itn ych  osób

>) Zakres tego sym bolu p rzy ję ty  został na uży
tek b ib liotek  posługu jących  się n in iejszym i 
tablicam i



1(091) 159.925

1(091)

lA /Z
101

11/12

111

113/119

122/129

13

130.2

l i

140.8 
141 
141.4

141.45
141.8 
141.81

141.82

1 FILOZOFIA

Historia filozofii 
Zob. też;

l i  S ystem y  filozo ficzn e  
Poszczególni filozofowie 
Istota i zadania filozofii

METAFIZYKA

Metafizyka ogólna. Ontologia 
Zagadnienia ogólne. B yt 

Kosmologia. Filozofia przyrody 
o g ó ln e  praw a p rzyrod y . Prze
strzeń. Czas. R uch. M ateria. 
SUa. Knergla 

Zagadnienia specjalne metafi
zyki

P rzyczynow ość. W olność 1 k o 
nieczność. D eterm lnlzm . T ele- 
ologla . C elow ość. P orządek. 
W artość. SkoAczoność. N ie
skończoność. Istota iy c la  l 
śm ierci. Inkarnacja . Reinkar
n acja

WLOZOFIA DUCHA. 
METAFIZYKA 2YCIA 
DUCHOWEGO

Okultyzm .
A lchem ia.
rytyzm

M agla. A strologia. 
C hirom ancja. S p l-

Filozofia kultury 

SYSTEMY FILOZOFICZNE.
Św i a t o p o g l ą d

Światopogląd 
Systemy filozoficzne 
Systemy odnoszące się do pro
blemu istnienia Boga 
Ateizm
Szkoły i systemy socjalistyczne 
Socjalizm przed Marksem. So
cjalizm utopijny

Saint-slm onlzm . Fourieryzm . 
Owenizm  

Socjalizm naukowy. Komu
nizm. Marksizm-leninizm

M aterializm  dialektyczny

159.9 PSYCHOLOGIA

Z ob. t e i :
37.01S.3 P sychologia  peda

gogiczna 
ei6:159.9 Psychologia  kli

niczna  
P sychoterapia  zob. 61S.SS

159.9-05 Psychologia różnych kategorii
osób

Szczegółow e] k lasyfikacji d o
k on u je  siĘ za pom ocą sym boli 
poddzia łów  w spólnych  z kres
ką -05 O soby 
N p.:

159.9-055.2 Psychologia ko
biet 

Z ob . też :
159.922-053.8 Psychologia  

m łodzieży
159.922.7 P sychologia  dziecha

159.9.01 Filozofia, teorie, metody, szko
ły  i systemy psychologiczne

159.9.07 Psychologia eksperymentalna. 
Badania psychologiczne

Z ob . też;
159.933 P sych ofizyka . P sy- 

chom etria
159.9.072 Testy

D o stosowania Jako sym bol 
poddziału analitycznego 
P race d otyczą ce  testów  
zob. I59.93S.072

159.91 Psychofizjologia. System ner
wow y: struktura i funkcje

z o b . też;
ei3.S6 Higiena psychiczna  

i  obycza jow a

159.92 Rozwój psychiczny. Zdolności 
umysłowe

159.922 Właściwości życia psychiczne
go. Świadomość

P sychologia  rozw ojow a. Za
interesowania

159.922-053.6 Psychologia młodzieży
159.922.7 Psychologia dziecka
159.923 Osobowość. Psychologia indy

widualna
C echy charakteru. Tem pera
m enty. T ypologia 
Z ob . też;

159.9*7 W ola

Genialność159.924
159.925 Fizyczne objawy procesów psy

chicznych



159.929

159.93

159.938
159.938.072

159.94

159.947
159.95
159.952
159.953

159.954
159.955

159.956
159.96

159.961

159.962
159.963 
159.964-

159.97

159.99

16

161/164

F lzjonom lka. Frenologla. 
G rafolcgla  

Biopsychologia. Psychologia 
porównawcza 
Poznanie zmysłowe

O dczucia 1 spostrzeżenia zm y
słow e

Psychofizyka. Psychometrie 
Testy

Tu k lasy fik u je  się  p race  d o
tyczące testów
Testy odnoszące sią do  p o 
szczególnych  zagadnień M asy- 
k u je  się  przez dodanie do 
sym bolu  danego zagadnienia 
sym bolu poddziału  analitycz
nego .072

Funkcje wykonawcze. Moty
wy. Emocje. Uczucia. Popędy. 
Instynkty. Odruchy. Frustracja 
Wola
Wyższe procesy poznawcze 
Uwaga
Pamięć. Uczenie się

M nem oteclinlka. Zapom inanie 
Wyobraźnia
Myślenie. Tworzenie pojęć 

Sądy. W nioskow anie.
M ów ienie

Intuicja
Szczególne stany świadomości 
i zjawiska psychiczne 
Parapsychologia

P sychotron ika. H alucynacje. 
Iluzje. Przepow iadanie. T ele
patia. Jasnow idztw o 

Hipnotym. Sugestia 
Sen. Somnambulizm 
Psychologia głębi

Psychoanaliza
Psychopatologia

Upośledzenie um ysłow e 
Zob . t e i :

eie.S9 Psychiatria. Ch€yroby 
p sych iczn e. Psychopa
tologia

Inne zagadnienia psycholo
giczne

P sychologia stosowana

LOGIKA. TEORIA POZNA
NIA. METODOLOGIA

Logika m atem ntyczna zob . SW.6

Logika

161/162

164

165

167/168

17

171

172

172.1

172.3

172.4

173

175

Podstawowe pojęcia logiki
P ojęcia . Sąd logiczny. W nios
kow anie. D ialektyka 
P sych ologia  tw orzen ia  pojĘĆ 
zob . 159.955

Logistyka. Rachunek logiczny. 
Logika formalna. Logika sym
boliczna
Teoria poznania. Epistemologia 

Em piryzm . K rytycyzm . Scep
tycyzm . R elatyw izm . Pragm a
tyzm . Strukturalizm . Subiek
tyw izm . Realizm  teorlop o- 
znaw czy 

Metodologia
M etoda analityczna, syntetycz
na. A ksjom aty. H ipotezy. T e
orie  naukow e. System atyka 
naukow a. K lasyfikacja  nauk 
K lasyfikacja  biblioteczna  zob.
025.4

ETYKA. MORALNOŚĆ. 
FILOZOFIA PRAKTYCZNA

Etyka ogólna. Moralność in
dywidualna. Obowiązki czło
wieka wobec siebie 
Etyka społeczna. Moralność 
społeczna

W łasność społeczna 
Z ob. t e i :

316.47 Stosunki społeczn e

Jednostka a państwo. Etyka 
obywatelska. Patriotyzm. Na
cjonalizm. Kosmopolityzm 
Religia a państwo. Wolność 
sumienia. Tolerancja 

Zob. t e i :
322 Państw o a kościćt

Etyka międzynarodowa. Wojna 
i pokój. Pacyfizm. Internacjo
nalizm

Z ob . też:
327.36/.37 R u ch y na rzecz  

utrzym ania p okoju  m ie
dzy  narodami

Moralność rodzinna
M ałżefisfwo. Poligam ia i m o- 
nogam ia. W olna m iłość 
Stosunek, do pracy  
zob. 331.101.3

Moralność a rozrywki



176 Etyka seksualna
P rostytucja . Cudzołóstwo. 
P ornografia

177 Etyka stosunków społecznych
O bow iązki w ob ec  ludzi vł 
ogólności. Szczerość. K łam 
stw o. Snobizm . M iłość. P rzy
jaźń. W spółczucie. W dzięcz
ność. U czciw ość

178 Nałogi. Wstrzemięźliwość
A lkoholizm . A bstynencja , Na
łóg  palenia. U żywanie narko
tyk ów : opium , kokaina itd.

179 Różne zagadnienia etyczne
M oralność prasy. O krucień
stwo. W iw isekcja . Odwaga.
Tcłiórzostw o. Poszanowanie 
życia  ludzkiego. Pojedynek. 
S am obójstw o. Zabójstw o itd.

2 RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO

21

23

231

TEOLOGIA NATURALNA. 
TEODTCEA

Deizm . Teizm . Ateizm . Panta- 
izm. Stw orzenie świata. Ew olu
c ja  świata. Przeznaczenie. Fa
talizm . D obro 1 zlo. A n tropo- 
m orlizm . Religia a nauka 
Zob . feż :

141.4 S ystem y odnoszące stą 
d o prob lem u istnienia  
Boga  

L aicyzacja  zob. 322

22 PISMO ŚWIĘTE. BIBLIA

22.06 Teologia biblijna. Egzegeza
Blbllsty;^a

23722.09 Historia biblijna
A rch eologia  b ib lijna

221 Stary Testament 238
225 Nowy Testament

239229 Apokryfy. Pseudoepigrafy

23/28 RELIGIA CHRZEŚCIJAŃSKA
W edług p odanych  pon iże j sym 
b o li 23̂ 27 k lasy fik u je  sią za
gadnienia specjalne z punktu 
w idzenia kościoła  katolick iego. 
N atomiast zagadnienia om a
w ian e z  punktu w idzen ia In
n ych  kościo łów  chrześcijań
skich  k lasyfiku je  się d oda jąc 
(po  p odw ójn ym  dw ukropku) 
d o  odpow iedniego sym bolu z 
działów  23/Я sym bol danego 
kościoła  p rzy ję ty  z działu 28

TEOLOGIA DOG1VIATYCZNA 

Bóg
T rójca  św  D*.ieła Boże. K ró - 
lestw '' Boze. O bjaw ienie

231.1 Duch Święty
232 Chrystologia
232.931 Mariologia
233 Człowiek
234 Soteriologia. Nauka o zbawie

niu. Odkupienie. Łaska. Wiara
235 Aniołowie. Święci. Szatan, de

monologia
235.3 Święci i błogosławieni. Ha-

giołogia
236 Hzeczy ostateczne. Eschatolo

gia
Śm ierć. Sąd. P iekło. Czyściec. 
N iebo, zm artw ychw stanie ciał. 
K on iec świata 

Życie przyszłe
Nieśm iertelność duszy 

Wyznanie wiary 
Katechizm  

Teologa polemiczna. Apologe- 
tyka szczegółowa. Dowody 
chrystianizmu. Obrona v/iary

24 2YCIE RELIGINE.
TEOLOGIA PRAKTYCZNA

241 Teologia moralna
Sum ienie. Grzech. Cnoty. De
kalog

242 Rozmyślania religijne
243 Modlitewniki. Lektura Biblii
245 Hymny chrześcijańskie, pieśni 

religijne (bez nut)
Śpiew niki koSciclne zob. 783

246 Sztuka sakralna. Sztuka i 
symbolika chrześcijańska



248

25

256

26

261

261.8
262

262.1

262.13

262.5
264

264-72
265
266

W yłącznie z  re ligijnego punk
tu ividzenia. P race dotyczące 
strony artystycznej k lasyfiku je  
się  w  dziale 7 Sztuka 
Z ob . t e i :

7.046.3 T em aty relig ijn e w  
sztuce

Wewnętrzne życie religijne. 
Ascetyzm. Mistycyzm

P obożność. M odlitw a

TEOLOGIA PASTORALNA
H om iletyka. Kazania. Praca 
duszpasterska. Ż y cie  d uchow 
nych. Celibat. Praca parafii

Organizacje pomocnicze świec
kich do pracy duszpasterskiej

k o Sc iOł  c h r z e ś c i j a ń s k i
E klezjologia

Kościół wobec różnych zagad
nień

Sym bole szczegółow e tw orzy  sią 
przez dodanie p o  dw ukropku 
sym boli dla poszczególnych za
gadnień 
N p.:

261:17 K ośció ł a m oralność 
261:37 K ościół s  w ychow an ie  

Z ob . też :
322 Państw o a kościół

Ruch ekumeniczny 
Organizacja i administracja 
kościelna

Parafie. D iecezjp. S ynody
Hierarchia kościelna. Ducho
wieństwo

Episkopat. Kapłani 
Papiestwo. Watykan 

Zob . też :
(4S6.3I) Państw o u  c1.ykańskl

Sobory powszechne 
Liturgia. Kult publiczny (cere
monie religijne)

Księgi liturgiczne. M szały. 
Brew iarze

Kult relikwi i obrazów 
Sakramenty
Misje krajowe i zagraniczne

A k cja  K atolicka. Ew angelizacja
Stowarzyszenia i organizacje 
religijne

268

27

271

273

276

28

281

282
283

284

285/289

29

2S1

292

293

Katechetyka
N auczanie religii. K atechizacja 
Nauczanie retlgll w  tzk o le  
zob. 372.82

OGÓLNA HISTORIA 
KOŚCIOŁA CHRZEgCIJASr- 
SKIEGO

Historia jioszczególnyoh  koSclo- 
I6w zob. 28

Zakony
2 y c ie  klasztorne 

Herezje
Gnostycyzm . Arlanim . Janse
nizm . A gnostycyzm

Ojcowie kościoła. Patrystyka

KOŚCIOŁY POSZCZEGÓL
NYCH WYZNAŃ CHRZEŚCI
JAŃSKICH

Kościoły pierwotne i wschod
nie

K ośció ł praw osław ny 
Kościół rzymsko-katolicki 
Episkopalne kościoły narodo
we: Kościół anglikański i In. 
Europejskie kościoły prote
stanckie i wczesne protestanc
kie ruchy reformacyjne

H usyci. Luteranie. K alwini. 
Arianie ltd.

Inne kościoły
Baptyści. M etodyści. Badacze 
Pisma Św iętego itd.

RELIGIOZNAWSTWO. RELI
GIE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

Religioznawstwo. Historia po
równawcza religii

F ilozofia religii. Pochodzenie 
religii
Nauczanie religioznaw stw a  
w  szkole zob. 372.82

Starożytne religie Greków i 
Rzymian. Mitologia klasyczna 

O potuieici m itologiczne  
zob. 82-394

Pierwotne religie i mitologie 
germańskie, skandynawskie i 
bałto-slowiańskie



294 Heligie indyjskie
W eclyzm. Braminizm . Buddyzm . 
Hinduizm

295 Religia perska
M itraizm. Zoroastryzm

296 Religia żydowska. Judaizm
Talm ud

297 Islam. Mahometanizm
K oran

299 Różne inne religie niechrześci
jańskie

R eligie p lem ion prehistorycz
nych. K onfucjon izm . Szyntoizm. 
R eligie ludów  afrykańskich, 
polinezy jsk ich  •

3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA

30

303

301

308

308(047)

308(049.5)

31

311

311.3

311.3(4/9)

TEORIA. METODOLOGIA 
I METODY NAUK SPOŁECZ
NYCH OGÓLNIE. SOCJO- 
GRAFIA

Metodyka nauk społecznych
A spekt teoretyczny. Organiza
c ja  badań. A nkiety. W yw iady

Ogólne zagadnienia społeczne 
Polityka społeczna
Socjografia.

S ytuacja społeczna poszczegól
n y ch  kra jów , narodów  1 ras 
(ogólnie)
Dalszy podział za pom ocą pod 
działów  w spólnych  m iejsca 
N p.:

308(438) S ytuacja społeczna 
w  Polsce 

Sytuacja gospodarcza -poszcze
gó ln ych  k ra jów  zob . 338.1(4/9) 
Ogólne op isy  kra jów  z  w ielu  
p u n k tów  widzenia zob. 914/919 
Z ob. też :

911.3 G eografia  człow ieka. 
G eografia  czyn n ików  
ku ltu rotw órczych

Reportaże dotyczące różnych 
zagadnień społecznych 
Materiały konkursowe. Mate
riały ankietowe

STATYSTYKA. DEMOGRA
FIA. SOCJOLOGIA

Statystyka jako nauka. Teoria 
statystyki. Metody statystyczne

Organizacja statystyki. Staty
styka urzędowa (organizacja) 
Rozwój i stan statystyki w  po
szczególnych krajach

311.3(083.41)* Tablice statystyczne’) 
311.3(083.41)*(4/9) Statystyka poszczegól

nych krajów 
N p.:

311.3(083.41)*(43B) sta ty 
styka Polski

311.3(083.41)*:0/9 Statystyka dziedzin
N p.:

311.3(083.41)-:33 Staty
styka gospodarcza

311.3(083.41)" :33(43а) Sta
tystyka gospodar
cza P olsk i 2)

Demografia. Badania ludności
G eografia  ludności zob . 911.3:314 

Ogólne problemy demografii 
M ałtuzjanim . T eoria optym al
nego zaludnienia. P olityka lud
nościow a. Eksplozja dem ogra
ficzna 

Rodność. Płodność
U rodzenia. R ozrodczość. Regu
la c ja  urodzeń. P lanow anie ro 
dziny 

Śmiertelność
U m ieralność. Sam obójstw a

Małżeństwa
M ałżeństwo legalne. K onkubi
nat

Rodziny. Gospodarstwa domowe 
Migracja

M igracja  wewnętrzna i zagra
niczna (em igracja  i Im igracja). 
Przesiedlenia ludności. U chodź
cy . W ysiedleńcy. Repatriacja 

Ruch ludności. Przyrost i spa
dek liczby ludności

G ęstość zaludnienia. Przelud
n ien ie

Podział i skład ludności 
>) Z ob . przypis 1) na s. 21.
2) Jeżeli chcem y w  katalogu u łożyć karty  w e

d ług k ra jów , p rzy jm u jem y następującą k o le j
ność sym boli: 3U.3(083.41)4433) :33

314

314.1

314.3

314.4

314.5

314.6
314.7

314.8

314.9



SIti Socjologia
Z ob. też :

314 D em ografia . Badania 
ludności

316:303 Metody socjologii
316.1 Przedmiot i zakres socjologii
316.2 Poglądy, kierunki i szkoły so

cjologiczne
P oszczególn i socjo log ow ie  — 
podział a lfabetyczny  A /Z  

316.2(C91) Historia socjologii
H istoria m yśli społecznej

316.22 Kierunek mechanistyczny
316.24 Kierunek biologiczny

E w olucjon lzm . N eoew olu cjo - 
nizm . T eorie  rasow e

316.25 Kierunki socjologistyczne
N eopozytyw iści. S ocjologlzm . 
T eoria  kon flik tu  grupow ego. 
S ocjo log ia  form alna. K ierunek 
m orfologiczny . T eoria  instytu
c jon a lizacji. Teoria krytyczna. 
K ierunek lierm eneutyczny

316.258 Funkcjonalizm. Teoria systemu
str ukturalno-funkcj onalnego

316.26 Socjologia marksistowsko-leni
nowska

M aterializm  h istoryczny

316.27 Kierunek psychologiczny. Psy
chologia społeczna

S ocjo log ia  behaw iorystyczna 1 
eksperym entalna. F enom enolo- 
gla

316.28 Kierunki opierające się na 
teorii komunikowania

T eoria działania. T eoria  ról. 
T eoria  grup odniesienia. T e 
oria  w ym iany

316.3 Społeczeństwo. Struktura spo
łeczna

316.32 Społeczeństwo globalne
P iśm iennictw o dotyczące  spo
łeczeństw a określonych  k ra jów  
(ogóln ie) k lasy fiku je  się  przez 
dodanie sym bolu m iejsca 
N p.:

316.32(438) społeczeństw o 
polskie

Szczególny typ  społeczeństwa 
k lasy fik u je  się przez dodanie 
sym bolu  m iejsca do  sym bolu 

. określa jącego dany typ  społe
czeństwa 
N p.:

316.323.7(439) W ęgry ja k o  spo
łeczeństw o socja listyczne

SI 6.323 Typy społecznoekonomiczne
społeczeństw globalnych

31C.323.3 Społeczeństwa antyczne
Społeczeństw a o  ustroju  nie- 
w oln iczym

316.323.5 Społeczeństwa feudalne
316.323.6 Społeczeństwa kapitalistyczne
316.323.7 Społeczeństwa socjalistyczne

i komunistyczne
316.323.8 Społeczeństwa kolonialne

i neokolonialne
316.324 Społeczeństwa globalne w  za

leżności od rozwoju gospodar
czego

316.324.2 Społeczeństwa przedagrarne
Społeczeństwa zbierack ie

316.324.3 Społeczeństwa koczownicze.
Społeczeństwa pasterskie

316.324.4 Społeczeństwa opierające się
na rybołówstwie. Społeczeń
stwa morskie

316.324.5 Społeczeństwa rolnicze
316.324.6 Społeczeństwa przedprzemy-

słowe
316.324.7 Społeczeństwa przemysłowe
316.33 Podstawowe elementy i pod

systemy społeczeństw global
nych jako kategorie socjolo
giczne

Baza i nadbudowa
316.334 Podsystemy i instytucje
316.334.2 Podsystemy i instytucje eko

nomiczne. Struktura ekono
miczna. Socjologia gospodar
cza. Socjologia przemysłu. So
cjologia pracy

316.334.3 Socjologia stosunków politycz
nych

316.334.5 Socjologia społeczności teryto
rialnych

316.334.55 Społeczności wiejskie. Socjolo
gia wsi

316-334.56 Społeczności miejskie. Socjolo
gia miasta

316.34 Uwarstwienie społeczne. Zróż
nicowanie społeczne

T y p y  uw arstwienia społeczne
g o : k lasy społeczne, kasty, sta
n y , w arstw y



316 343

316.343.3

316.343.4

316.343.6

316.343.62
316.343.63

316.343.64

316.343.65

316.344

Uwarstwienie społeczne i struk
tura klasowa społeczeństwa 
różnych form acji społeczno- 
ekonomicznych

strukturę klasow ą społeczeń
stwa danego typu oznacza się 
przez zestawienie za pom ocą 
dw ukropka z  odpow iednim  
sym bolem  
Np.:

3ie.343:3ie.323 Struktura kla
sow a społeczeństwa so
cjalistycznego 

K lasę społeczną w  danym  ty 
p ie  spłeczeństwa, n ie  w ym ie
n ionym  w  dziale 316.343, ozna
cza się rów nież przez zesta
w ienie za pom ocą dw ukropka 
z odpow iednim  sym bolem  
Np.:

316.343.64:316.323 .5  Cłiłopi W  
społeczeństw ach feudal
n ych

Uwarstwienie społeczne wła
ściwe feudalizmowi

Szlachta. Duchow ieństw o. Stan 
trzeci i  czw arty  

Uwarstwienie społeczne wła
ściwe kolonializmowi

K olonialiści. L udność autochto
niczna

Uwarstwienie społeczne i kla
sy społeczne w  społeczeństwie 
przemysłowym 
Burżuazja
Robotnicy. Proletariat

R obotn icy  przem ysłow i. R obot
n icy  rolni. C złonkow ie n iew ol
n iczych  zrzeszeń spółdzielczych. 
Lum penproletariat. Proletariat 
um ysłow y 

Utrzymujący się z ziemi
W łaściciele ziem scy (obszarni
cy). Farm erzy. iSredniorolnl. 
C M opi m ałoroln i. Członkow ie 
spółdzielni ro ln iczych  

Warstwy pośrednie
Inteligencja . K adra k ierow ni
cza (m enadżerow ie). W oln e za
w od y . Klasa średnia. Stan 
średni. P ra cow n icy  um ysłow i. 
U rzędnicy 

Uwarstwienie społeczne we
dług specyficznych kryteriów 

U w arstwienie w  zależności od  
czynn ików  ekonom icznych , w  
zależności od  zaw odu, w ykształ
cenia i w ied zy  (m .in. intelek

tualiści, analfabeci), w  zależ
ności od  posiadania autorytetu 
1 w ładzy  (m .in. elity , klasy 
rządzące), w edług statusu 
praw nego (np. n iew oln icy , oso
b y  specja ln ie uprzyw ilejow ane)

316.344.7 Warstwy marginesu społecz
nego

316.346 Uwarstwienie demograficzne
316.346.2 Uwarstwienie demograficzne

według płci 
316.3'!6.3 Uwarstwienie demograficzne

według wieku. Grupy wieku. 
Pokolenia 

316.346.3-053.6 Socjologia młodzieży
316.347

316.35

316.37

316.4

316.42

316.43
316.44

316.45

Zróżnicowanie społeczne we
dług pochodzenia narodowego, 
rasowego, etnicznego i religij
nego

M niejszości 
Grupy społeczna

G rupy w  zależności od  liczby 
człon k ów  (np. m ałe grupy, dia- 
d y), g ru p y  o  w ięzi em ocjonal
n e j lu b  w spólnych  interesach, 
gru p y  celow e, grupy krew nia- 
cze (rodzinne), niekrewniacze 
grup;- przypisane, np. rasy, 
narody

Jednostki. Osobowość. Cechy 
osobowości

Jednostki Jako podstaw ow y ele
m ent struktui-y społecznej

Procesy społeczne
P rocesy  Integracyjne 1 dezinte- 
gracy jn e . F unkcja społeczna. 
W pływ  (skutek) społeczny. De
term inanty społeczne. W arunki 
społeczne 

Zmiana społeczna. Rozwój spo
łeczny

Innow acja . M odernizacja . P ro
cesy  e w o lu cy jre  i  rew olucyjne. 
R uchy społeczne. Em ancypacja 

Planowanie społeczne 
Procesy zróżnicowania społecz
nego. Procesy uwarstwienia. 
Ruchliwość społeczna

A w ans społeczny
Procesy grupowe. Dynamika 
grupy

T w orzenie się, rozw ó j i  odtw a
rzanie się  grup. P rocesy  1 sto
sunki m iędzygrupow e. Inte
gracja  i dezintegracja w  gru
pach. Stosunki m iędzygrupow e



316.46 Przywództwo i władza
316.47 Stosunki społeczne^ Stosunki 

interpersonalne
Stosunki m lądzy grupam i a 
Jednostkami

316.48 Konflikt społeczny
K onflikt k lasow y. K on flik t ra
sow y. K on flik t ró l. K on flik t 
Jawny i ukryty. Ś rodki regu
lowania konflik tu

316.6 Zachowanie się społeczne. So
cjologia psychologiczna. Psy- 
chosocjologia

A ktyw n ość 1 b ierność w  zacho
w aniu społecznym . M otyw acja  
ludzkiego zachow ania. P otrze
b y . A sp iracje  ^
S ocjo lop ła  pedagogiczna  
zob . 37.CI5.4

316.63 Świadomość społeczna
316.64 Postawy

System  przekonań. Przyciąga
nie. U nikanie. Frustracja. U - 
czucla aspołeczne i  antyspo
łeczne. T olerancja . N ietoleran
cja . K onform izm . N onkon for- 
m lzm . Fatalizm . Dogm atyzm . 
Fanatyzm . Stereotypy. U prze
dzenia. D yskrym inacja

316.65 Opinia
Opinia publiczna. T w orzenie 
się  1 zmiana op in ii

316.66 Rola społeczna i pozycja spo
łeczna

316.7 Kulturowy kontekst życia spo
łecznego

Kultura różn ych  społeczeństw . 
C yw ilizacja . P odku ltu ry. K ul
tury różn ych  grup. Sposób ży 
cia . D ynam ika kultury (A kul- 
turacja. Zm iana kulturow a. 
R ozprzestrzenianie się kultury. 
Socja lizacja . San kcje społeczne)

316.75 Normatywny i wartościujący
aspekt kultury. Ideologia

W artości. K on flik ty  w artości. 
N orm y i praw a. K on flik ty  
norm . Tabu

316.758 Anomia. Dezintegracja spo
łeczna

K orupcja . K likow ość
316.77 Socjologia komunikowania.

Komunikacja społeczna
W pływ  środ ków  m asow ego 
przekazu, decydentów^ cenzu
ry . Sprzężenie zw rotne kom u
nikow ania

32 NAUKI POLITYCZNE.
POLITYKA

Zagadnienia historyczne k lasy
fik u je  się  w  dziale 93/99 Hi
storia, tw orząc odpow iednie 
sym bole  z łożone połączone p o
d w ó jn ym  dw ukropkiem  
Np.

943.8: :322 Historia stosunków 
m iędzy państwem  a koś
cio łem  w  Polsce

321 Formy organizacji politycznej. 
Państwo jako władza politycz
na. Pochodzenie, rozwój 1 obu
mieranie państwa. Tworzenie 
się państwa i form y władzy 
państwowej

Prawo pań stw ow e zob . 342

321.01 Ogólna nauka o państwie. Te
oria (filozofia) władzy

Teoria  państwa i  prawa  
zob . 340.12

321.1 Najdawniejsze formy władzy. 
Historyczne form y władzy

Feudallzm
321.6/.8 Nowożytne form y władzy
321.6 Niedemokratyczne form y wła

dzy. Dyktatura w  ogólności
łWonarchia absolutna. A bsolu
tyzm . U stroje autokratyczne 
czasów  now ożytn ych . Faszyzm

321.7 Demokracja
321.72 Demokracja parlamentarna

M onarchia konstytucyjna . R e
publika. Socjaldem okratyzm

321.74 Demoliracja socjalistyczna.
Dyktatura proletariatu. Ra
dziecka forma państw socjali
stycznych. Demokracja ludowa

321.8 Ponadpaństwowe form y wła
dzy

322 Państwo a kościół
R ozdział kościoła  od  państwa. 
P olityka w yznaniow a. K leryka
lizm . A ntyklerykalizm . L aicy 
zacja
W olnoSć sum ienia i  wi/znanla 
zob . 34Z.72/.73 
Z ob. też :

172.3 Religia a  jiaństwo

323 Polityka wewnętrzna
323.019.5 Oddziaływanie polityczne na

społeczeństwo



323.1

323.11.

323.113

323.118

323.12

323.13

323.14
323.15

323.2/.3

Ruchy narodowościowe (także 
na podłożu rasowym i języko
wym). Sprawy narodowościowe 
Skład ludności według naro
dowości
Przynależność narodowościowa 
i państwowa obywateli za gra
nicą

N p.:
323.и3(=84) P o la cy  za gra

n icą 
Z ob . t e t :

325.2 Emigracja
32S.2(=84) Emigracja polska  

Rozdział rasowy
N p.:

P olityka apartheidu w  R e
p u b lice  P ołudniow ej 
A fry k i 323.118(680) 

Ruchy przeciwko określonym 
rasom i narodowościom

N p.:
323.12(=924) A ntysem ityzm  

Ruchy na rzecz określonych 
ras i narodowości

N p.:
323.13(73:=96) Sprawa m u- 

rżyńska w  Stanach 
Z jed n oczon ych

323.13(=924) Syjon izm
Szowinizm nacjonalistyczny 
Mniejszości narodowe

Dla oznaczenia m niejszości na
rod ow e j w  jakim ś kraju  sto
su je  się  sym bole  poddziału  
w spólnego m iejsca  1 poddziału 
etnicznego 
N p.:

323.15(430=84) P o la cy  w  
N iem czech 

Z ob . też:
341.234 P raw o m raejszoScl 

na rodow ych  
Stosunki między ludnością a 
państwem. Warstwy i klasy 
społeczne. Stosunki między 
klasami społecznymi ’)

Ogólną historię ru chów  spo
łeczn ych  w  poszczególn ych  
kra jach  ka lasyfiku je  się  do
d a ją c p o  dw ukropku sym bol

’ ) W yjątkow o w  tym  dziale (oraz w  dziale 
329) stosu je się w  sym bolach  z łożonych  do
tyczących  historii dw ukropk i po jed yn cze , 
ab y  um ożliw ić skupienie p o z y c ji w  od 
m iennych  układach w  d w óch  działach.

323.2

323.21

323.215
323.22/.26

323.27

323.28

323.3

323.31
323.32

323.2/.3 d o  odpow iedniego sym 
bolu  Kistorii 93/99 
N p.:

943.8:323.2/.3 Historia ruchów  
społecznych  w  Polsce

Stosunki między ludnością a 
państwem
Współpraca ludności z pań
stwem
Święta narodowe 
Krytyczne nastawienie lud
ności do państwa. Agitacja po
lityczna. Czynne sposoby walki 

B ierny  opór. M anifestacje. 
B o jk o t  polityczn y. Strajk i p o
lityczne. B unty 

Rewolucja. Przewrót
K on trrew olucja . Zam ach stanu. 
P ucz. W ojna dom ow a

Prześladowania polityczne. 
Akty terroru

T error w ładzy państwowej. 
T error przeciw ko w ładzy pań
stw ow ej. Zam achy (zabójstwa) 
p olityczn e 
Z ob . też:

343.3 C zyn y  karalne prze
ciw k o  państwu  i w ładzy  
państwoboej 

Warstwy i klasy społeczne *)
S ocjologia  p oszczególn ych  
w arstw  i  klas społeczn ych  
zob.316.343
H istorię ru ch ów  poszczegól
n y ch  w arstw  1 klas społecz
n y ch  k lasy fik u je  się doda jąc 
p o  dw ukropku sym bol danej 
w arstw y (klasy) d o  odpow ied
n iego  sym bolu historii 93/99 
N p.:

943.8:323.325 Historia chło
p ów  1 ruchu ludow ego 
w  P olsce  

943.8:323.33 H istoria robotn i
k ów  i ruchu robotnicze

g o  w  P olsce  
O pracow ania dotyczące posz
czególnych  robotn iczych  1 lu
d ow y ch  partii politycznych  
przydziela  się  d o  329 Partie I 
ru ch y  polityczn e 
Z ob . też  dział Socjologia : 
316.34, 318.35

Szlachta. Arystokracja 
Mieszczanie. Stan średni. Wol
ne zawody

Inteligencja

*) Z ob . przypis d o  sym bolu 323.2/.3



323.325
323.325;
323.33
323.332
323.333 
323.38

323.382

324

325

325.1

325.2

325.2(=84)

325.254

325.27
325.3

325.4

325.8

326

327

Chłopi
-.323.332 Chłopi—robotnicy

Grupy pracownicze. Bobotnicy 
Robotnicy przemysłowi 
Robotnicy rolni 
Stosunki między klasami spo
łecznymi

P o ję c ie  k lasy  społecznej. F or
m acja  klasow a kapitalizm u. 
BuTżuazJa. P roletariat. W alka 
klas

Współpraca klas społecznych 
Sojusz robotn iczo -ch łopsk i

Wybory. Referendum. Plebiscyt 
Z ob . też:

342.S Praw o w yb orcze

Migracja. Kolonizacja. Polity
ka kolonialna
Migracja ogólnie

W ędrów ka ze  w si cło miasta. 
Im igracja  

Emigracja
Em igracja sezonow a 
Z ob. też :

-CS7.56 O soby p ra cu ją ce p o 
za granicam i kra ju

Emigracja polska
Z ob. t e i :

943.8;;32S.2 H istoria em igra
c j i  p o lsk ie j 

Emigracja przymusowa
U cłioflżcy. W ygnańcy. D epor
tow ani 

Repatriacja
Kolonializm. Polityka kolo
nialna

T u k lasy fik u je  się  ogó ln e  za
gadnienia kolonializm u 

Administracja kolonialna. Po
lityka wewnętrzna w  koloniach 

P rotektoraty. M andaty. Im 
perializm  kolonia lny. Dalszy 
podział w ed ług  (3/9)
N p.:

325.4(44:6) K olon ie  fran cu
skie w  A fry ce  

Walka kolonii o niepodległość

Niewolnictwo. Poddaństwo

Międzynarodowe stosunki poli
tyczne. Polityka światowa. Po
lityka międzynarodowa. Poli
tyka zagraniczna

Stosunki m iędzy dw om a pań-

327.2

327.3

327.32

327.323

327.33

327.36/.37

327.39

stw am l k lasy fik u je  się przez 
d odanie sym boli poddzia łów  
w spólnych  m iejsca 
K p.:

327(438:44) Stosunki m iędzy 
Polską a  F rancją 

P raw o m iędzynarodow e zob . S41 
Imperializm. Polityka imperia
listyczna
Międzynarodowe ruchy poli
tyczne
Międzynarodowa solidarność 
pracujących

P ierw szy M aja. M iędzynarodo
w e  św ięto pracy

Międzynarodowa współpraca 
ruchu robotniczego 

M iędzynarodów ki 
Ruchy na rzecz zbliżenia na
rodów
Ruchy na rzecz utrzymania 
pokoju między narodami. Ru
chy na rzecz rozbrojenia

R u ch y  pacyfistyczne. W alka o  
p ok ó j. Św iatow a Rada P ok oju  
P acyfizm  zob . też  172.4

Zbliżenia na gruncie języko
wy, rasowym, religijnym, ge
ograficznym i i n.

Dalszy podział przez dodanie 
sym bolu  m iejsca  lub  rasy albo 
przez dodanie po  p odw ójn ym  
dw ukropku odpow iedniego 
sym bolu  głów nego 
N p.:

Panafrykanizm 
Panamerykanizm 

327.39(=81) Panslawizm 
327.39(=927) Panarabizm 
327.39::297 Panislamizm
327.5 Napięcia i konflikty między

narodowe. Odprężenia między
narodowe

327.51 Tworzenie bloków. Podział
świata

327.51(100.3-662) Blok zachodni (krajów ka- 
kitalistycznych) 

327.51(100.3-664) Blok wschodni (krajów 
socj alistyczny ch)

Zimna wojna
Ruch krajów niezaangożowa- 
nych. Współistnienie pokojowe. 
Bezpieczeństwo międzynarodo
we

327.39(6)
327.39(7/8)

327.54
327.55/.57



327.55
327.56/.57

327.7

327.84

327.88

328

329

329.71

329.75

Kraje niezaangażowane 
Złagodzenie konfliktów mię
dzynarodowych. Współistnienie 
pokojowe

Bezpieczeństw o m iędzynaro
dow e

Działalność organizacji mię
dzynarodowych i międzypań
stwowych 

z o b . też :
oei.l O rganizacje rządow e
061.2 O rganizacje nie rządo

w e
S41.12 O rganizacje m iędzy

narodow e z  zachow a
n iem  suw erennoScl pań
s tw ow ej człon ków  

Tajna służba. Szpiegostwo 
z o b . t e i :

355.40 W yw iad  w o jsk ow y

Intrygi polityczne. Piąta ko
lumna. Dywersja

Parlamenty. Przedstawiciel
stwa narodowe. Rządy

o g ó ln e  zagadnienia z  punktu 
w idzenia teorii państwa 
Z ob. t e i :

342.5 W ładza państwowa. Sy
s tem  i  fu n k c je  organów  
państwouyyćh

Partie i  ruchy polityczne')

Dalszy podział w ed ług  kra jów  
N p.:

329(438) Partie polityczn e w  
Polsce

a następnie w  m iarę potrzeby 
w ed ług  nazw  organizacji 
Np.:

329(438) P ZP R  
H istorię partii k lasy fik u je  się 
przez dodanie (p o  dw ukropku) 
sym bolu  historii danego kraju  
Np.:

329(438)SDKPiL :943.8.07 
R u ch y społeczn e robo tn icze  i  
lu dow e zob. 323.3

Polityczne i społeczne organi
zacje masowe

org a n iza c je  patriotyczne. Front 
Jedności N arodu. PRON

Stowarzyszenia kombatanckie
ZB oW iD

')  Z ob . przypis do  sym bolu 323.2/.3

329.78 Organizacje i ruchy młodzie
żowe *)

N p.:
H arcerstw o. Zw iązek M ło- 
dieży  P olsk ie j, Zw iązek 
M łodzieży Socjalistycznej, 
Zw iązek M łodzieży W iej
sk iej, K om som ol

33 EKONOMIA POLITYCZNA.
NAUKA O GOSPODARCE

330 Nauki ekonomiczne w  ogól
ności

Prawa ekonom iczne. W artość. 
Kapitał. Zysk . Kapitalizm . 
E konom ia polityczna kapitaliz
m u. E konom ia polityczna so
cjalizm u. Akum ulacja  (kapita
listyczna, socja listyczna)

330.1 Podstawowe pojęcia nauk eko
nomicznych

P rzedm iot i  m etoda ekonom ii 
polityczn ej. Prawa ekonom icz
ne. C zynniki p rod u k cji. S iły 
w ytw órcze . W artość. Kapitał. 
A kum ulacja  kapitału. Zysk. 
W artość dodatkow a. Czynniki 
naturalne (ziem ia, bogactw a 
naturalne). P otrzeby

330.115 Ekonometria
330.3 Dynamika gospodarki narodo

wej
R eprodukcja (kapitalistyczna, 
socja listyczna)

330.322 Inwestycje
E fektyw ność inw estycji

330.34 Rozwój gospodarczy
330.342 Systemy gospodarcze. Etapy

rozwoju gospodarczego
330.342.14 Gospodarka kapitalistyczna

Ekonom ia polityczna kapitaliz
m u

330.342.15 Gospodarka socjalistyczna, ko
munistyczna

Ekonom ia polityczna socja liz
mu

330.342.17 Gospodarka wolnokonkuren-
cyjna i kontrolowana (plano
wa)

2) H istorię tych  organ izacji k lasy fiku je  się do
da jąc sym bol fo rm y  (091), np. 329.78(091)



330.342.172 Gospodarka wolnokonkuren- 
cyjna

330.342.173 Gospodarka kontrolowana 
(planowa)

330.342.2 Etapy rozwoju gospodarczego 
według stopnia rozwoju sił 
wytwćrczycli

G ospodarka nierozwinłąta
(przedprzem ysłow a). Gospodar
ka rozw ija jąca  się. G ospodar
ka rozw inięta (uprzem ysłow io
na). G ospodarka w ysok o  u - 
przem ysłow iona

330.35 Wzrost gospodarczy
330.36 Równowaga gospodarcza

Z rów n ow ażony i n iezrów now a
żon y  w zrost gospodarczy

330.5 Bogactwo narodowe. Globalny
produkt społeczny. Bilans go
spodarki narodowej •

330.52 Bogactwo narodowe. Majątek
narodowy

330.56 Dochód narodowy. Produkt
społeczny netto

330.564 Podział dochodu narodowego
D ochod y  państw ow e. D ochod y  
spółdzielczości. D och od y  p ry 
w atne

330.567 Zużytkowanie dochodu naro
dowego

330.567.2 Konsumpcja. Spożycie. Osz
czędność

330.567.22 Konsumpcja indywidualna.
Spożycie prywatne 

B udżety rodzinne
330.567.4 Konsumpcja społeczna
330.567.6 Akumulacja. Tworzenie zapa

sów
330.59 Stopa życiowa
330.8 Historia teorii ekonomicznych.

Szkoły ekonomiczne
Historia m yśli eltonom icznej. 
M erkantylizm . F izjokratyzm . 
Liberalizm

330.84/.86 Socjalizm. Systemy socjali
styczne

830.84 Socjalizm przed Marksem
Socjalizm  utop ijn y . Saint-sl- 
m onlzm . Fourleryzm

330.85 Marksistowsko-leninowska 
nauka ekonomiczna

Socja lizm  naukow y

330.86

330.87 

330.875

330.877

331

331-05

331-053.2
331-055.2
331-056.26

331-057

331-057.2
331-057.3

331.1

331.101

Socjaldemokratyczne i nie- 
marksistowskie teorie ekono
miczne

R ew izjonizm . Anarchizm . So
c ja lizm  państw ow y

Solidaryzm. Korporacjonizm. 
Religijne teorie gospodarcze 
Religijne doktryny ekono
miczne

Społeczne encyklik i papieskie 
Kolektywizm

Praca
Z ob . t e ł :

316.334.2 S ocjologia  p ra cy
349.2 Prawo p ra cy

Zagadnienia pracy w  stosun
ku do różnych kategorii osób 

Tutaj m a szerokie zastosowa
n ie  sym bol poddziału w spólne
go  z  kreską -05 O soby 
N p.:

Praca dzieci 
Praca kobiet
Praca upośledzonych fizycznie 

K alecy . Inw alidzi. Rehabilita
c ja  in w alidów  

Kategorie pracowników
Dalszy podział za pom ocą -057 
N p.:

Pracownicy fizyczni 
Pracownicy biurowi i admini
stracyjni. Urzędnicy 
Teoria i organizacja pracy. 
Stosunki między pracodawca
mi a pracownikami 

P olityka  kadrow a 
Z ob . też;

331.109 S p ory  m iędzy pra
codaw cam i a pracow ni
kam i

6SS.3 P ersonel przedsiębior
stw a

Zagadnienia pracy o charakte
rze ogólnym. Teoria pracy. 
Nauka o pracy 

Podział pracy
S ocjologia  p ra cy  zob. 316.334.2 

331.101:159.9 Psychologia pracy 
331.101:612 Fizjologia pracy 

Ergonomia
Stosunek do pracy. Motywacja 
pracy. Morale pracy. Bodźce 
do pracy

331.101.1
331.101.3
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331.101.386

331.101.6
331.102

331.103

331.103.3

331.103.5

331.103.6

331.104.

331.105 
331.105.42 
331.105.44

331.105.5

331.106

331.107

Szczególne bodźce do pracy w  
gospodarce planowej

P rzodow nictw o pracy . W sp6ł- 
zaw odnictw o p-cacy. Zobow ią 
zania ochotnicze 

Wydajność pracy 
Praca według różnych kry
teriów

Praca w edług stopnia trud
ności. Praca w ym agająca  kw a
lifik ac ji. Praca prosta. Praca 
fizyczna i  um ysłow a. L ikw ida
c ja  różn ic m iędzy pracą f i 
zyczną a um ysłow ą 

Organizacja pracy
K ształtowanie stanow iska pra
cy . Specjalizacja . P roces pra
c y  (Praca zespołow a. P raca 
ręczna, zmechanizowana,- w  sy
stemie taśm ow ym , zautom aty
zow anym . R ytm  i tem po pra
cy )

Badanie pracy. Badanie czasu 
pracy. Badanie ruchów przy 
pracy

Analiza pracy  
Z ob. t e i :

■ 63.015 Badanie p ra cy  l  m e
tod  p ra cy  

Szczególne form y organizacji 
pracy w  gospodarce o plano
waniu centralnym 

B rygady p ra cy
Racjonalizatorstwo w  zakła
dach pracy

R acjonalizatorstw o pracow n i
cze

Stosunek pracy w  ogólności 
Stosunki m iędzyludzkie w  za
kładzie pracy  

Strony w  stosunku pracy 
Organizacje pracodawców 
Organizacje pracowników

Zw iązki zaw odow e. Centrale 
zw iązków  zaw odow ych . Św ia
tow a F ederacja  Zw iązków  Za
w od ow y ch  

Organizacje zawodowe w ol
nych zawodów 
Umowy o pracę 

U m ow y zbiorow e 
V/spółzarządzanie w  zakładzie. 
Demokracja wewnątrzzakłado
wa

N arady robocze. U dział pra - 
cownikó\v w  zarządzaniu. Ra

d y  pracow nicze. Sam orząd pra
cow n iczy  (robotn iczy)

331.108 Sprawy organizacyjne perso
nelu. Regulamin pracy. Dyscy
plina pracy

D obór kadr. F luktuacja kadr. 
A ngażow anie pracow ników  
Z ob. też :

65S.3 P erson el przedsiębior- 
sttua

331.108.4 Rozwój zawodowy
O cena p racow n ików . Popiera
n ie  m łode] kadry. Doskonale
n ie  zaw odow e 
Z ob. t e i :

331.36 K szta łcen ie pracow ni- 
tców w  przedsląbłorstw le

331.108.5 Popieranie dobrych pracowni
ków

A w anse. W yróżnienia. Odzna
czenia

331.108.6 Dyscyplina pracy
A bsen cja . K ary  dyscyplinarne

331.109 Spory między pracodawcami a 
pracownikami

331.109.3 Formy walki pracowników
B ojk oty . Sabotaż. Strajk i

331.109.4 Formy walki pracodawców
L okauty

331.109.6 Pośrednictwo w  sporach
Zakładow e 1 pozazakładowe 
k om isje  rozjem cze

331.2 Wynagrodzenia. Uposażenia.
Płace

p łaca  akordow a. D odatki do 
p łacy. System y prem iow e. Gra
ty fik a c je . N agrody. Udział w  
zyskach. P łace  najniższe (m i
n im um  egzystencji). W ynagro
dzenia w  naturze. Dodatki ro 
dzinne 

Emerytury. Renty 
Klauzule umów o pracę doty
czące innych (poza płacą) wa
runków pracy 
Czas pracy 
Urlopy
Świadczenia socjalne praco
dawcy na rzecz pracowników 

W arunki m ieszkaniow o-bytow e. 
H otele robotnicze. Przewóz 
pracow n ików . D om y wczasowe. 
O dzież robocza

331.348 Zaspokajanie potrzeb kultural
nych i oświatowych pracowni
ków

331.25
331.3

331.31
331.32 
331.34



Z ob . też:
374.7 Nauczanie l  w ych ow a 

nie d orosłych
379.8 W yk orzystyw a n ie  w ol

n eg o  czasu
331.36 Kształcenie pracowników w

przedsiębiorstwie
Szkoły  przyzakładow e. Szkole
n ie w ew nątrzzakładow e. Do
kształcanie zaw odow e 1 prze
kw alifikow anie. P raktyk i w  
zakładacłi p ra cy

331.4 Środowisko miejsca pracy (ze 
społecznoekonomicznego punk
tu widzenia)

Pom ieszczenia robocze. Urzą
dzenia z  zakresu lilg leny pracy  

331.43/.44 Praca w  uciążliwych warun
kach. W pływ na pracę i pra
cowników czynników fizycz
nych, psychicznych, zakłado
wych, pozazakładowych i oso
bowych 

Z ob . też :
613.6 Higiena p ra cy
628.5 Ochrona sanitarna w  

TprzemySle
331.45/.46 Oclirona pracy. Bezpieczeństwo 

pracy. Wypadki przy pracy
331.48 Zakładowa służba polepszenia

warunków pracy
Zakładow a służba zdrow ia, 
służba op iek i społecznej, służ
ba  psycłiologłczna

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie
Pełne zatrudnienie. B rak sił 
roboczych . R ucłiliw ość s ił r o - 
b oczycli. O bcokra jow e siły  ro 
bocze  (Gastarbeiterzy). Praca 
za granicą. E ełiabilltacja zaw o
dow a 
Zob . też;

-057.56 O soby pracujące za 
granicą

331.53 Pośrednictwo pracy
Poszukiw anie pracy . B iura za
trudnienia

351.54 Zawody ogólnie
System atyka zaw odów . G rupy 
zaw odow e. Tw orzenie się za
w od ów

331.548 Poradnictwo zawodowe
331.56/.57 Bezrobocie. Ograniczanie i li

kwidowanie bezrobocia
331.91 Międzynarodowa kodyfikacja

pracy. Międzynarodowe orga
nizacje pracy

332.3
332.6

332.7

332.8

332 Gospodarka regionalna i  tery
torialna. Grunty i nierucho
mości. Gospodarka mieszka
niowa

332.02 Polityka agrarna
R eform a rolna. K om asacja

332.1 Gospodarka regionalna. Gospo
darka terytorialna

R egionalny podział pracy
332.2 Własność ziemi

T y lk o  zagadnienia go.4podarcze 
1 społeczne
w łasn ość pryw atna. W łasność 
publiczna. W łasność społeczna. 
W yw łaszczanie ziem i. Ziem ia 
bezpańska
Praw o J a s n o ś c i  ziem i zob.
3i9.il

Użytkowanie ziemi 
Wartość gruntu. Wartość nie
ruchomości. Produkcyjność. 
Renta gruntowa 
Obrót ziemią. Obrót nierucho
mościami

C eny ziem i. C eny n ierucho
m ości

Gospodarka mieszkaniowa
Polityka m ieszkaniowa. B u
d ow nictw o m ieszkaniow e ja k o  
działalność gospodarcza 
Z ob . też:

3S1.778.S Mieszkania, prze
p isy  adm inistracyjne  
d otyczą ce  m ieszkań  

365 P otrzeby  m ieszkaniow e  
i  Ich zaspokajanie

334 Formy organizacyjne działal
ności gospodarczej. Spółdziel
czość

334.01 Ogólne zagadnienia organizacji 
współpracy gospodarczej

334.1/.6 Spółdzielczość
334.1 I Ogólne zagadnienia spółdziel

czości
334.2 Spółdzielnie kredytowe. Spół

dzielnie oszczędnościowo-po
życzkowe

B anki spółdzielcze
334.3 Spółdzielnie ubezpieczeniowe. 

Towarzystwa wzajemnej po
m ocy

334.4 Spółdzielnie gospodarcze 
334.4::331 Spółdzielnie pracy



334.4.095.1

334.4.095.3

334.4.095.3

334.4.095.5
334.5 
334.5: :728
334.6

334.7

334.72

334.74

334.75

334.76

334.78

334.782
334.786

334.788.2

336

336.1/.5
336.12

336.2

Spółdzielnie zaopatrzenia 
i skupu
Spółdzielnie usługowe
N p.:

:63 Spółdzielnie usługowe w  rol
nictwie

K ółka roln icze 
Spółdzielnie zbytu 
Spółdzielnie spożywców 
Spółdzielnie mieszkaniowe 
Spółdzielczość wytwórcza. 
Spółdzielnie produkcyjne (po
za rolniczymi)
Formy organizacyjne działal
ności przemysłowej 
Przedsiębiorstwa z punktu w i
dzenia stosunków własności i 
źródeł finansowania

Przedsiębiorstw a pryw atne, u - 
społecznione, państw ow e 

Formy organizacyjne przedsię
biorstwa przemysłowego

Rzem iosło. C liałupnictwo. Prze
m ysł drobny. Przem ysł fa 
bryczn y

Związki gospodarcze ponadza- 
kładowe w  gospodarce rynko
wej. Organizacje monopoli
styczne

Kartele. Syndykaty. K oncerny. 
Trusty

Zjednoczenia przedsiębiorstw 
w  gospodarce planowej

Zrzeszenia gospodarcze
Związki i organizacje gospo
darcze o ctiarakterze publicz- 
no-prawnym 
Cechy. Bractwa. Gildie 
Organizacje pracodawców 
(przedsiębiorców)
Izby liandlowe, rzemieślnicze, 
przemysłowe
Finanse. Finanse publiczne. 
Cla. Bankowość. Pieniądz

Z ob . t e ł :
339.7 Finanse m/tądzynaro- 

dobje
Finanse publiczne. Skarbowość 
Bużet państwowy. Budżet pu
bliczny

D ochod y  państw ow e 
Podatki. Opłaty skarbowe 

Kataster gruntow y

336.272.1 Podatek od wynagrodzeń ,
336.3 Długi państwowe. Pożyczki 

państwowe
336.4 Inne dochody państwowe
336.41 Cła

T a ry fy  celne. Adm inistracja
celna
Z ob . t e ł :

339.543 P olityka  celna
336.48 Odszkodowania wojenne. Kon

trybucje. Dary zagraniczne. 
Pożyczki (kredyty) zagraniczne

336.5 Wydatki państwowe (publicz
ne)

Finansowanie inw estycji
336.6 Finanse organizacji gospodar

czych
Firmnse przedsiębiorstw a zob. 
esa.14/17

336.7 Pieniądz. Bankowść. Giełdy
336.71 Bankowość. Banki

O brót czek ow y
336.711 Banki narodowe. Banki cen

tralne. Banki emisyjne
336.72 Oszczędzanie. Kasy oszczęd

ności
B anki oszczędnościow e

336.73 Instytucje pożyczkowe
z o b . też:

334.2 S półdzielnie k red y to 
w e. Spółdzielnie oszczęd
n ościow o-pożyczk ow e

336.74 Pieniądz. Waluta
Obieg pieniężny. System y -m o
netarne

336.748 Wartość pieniądza. Zmiany
wartości. Wahania wartości 

In flacja . D eflacja . Dewaluacja. 
R eform y m onetarne

336.76 Giełda. Rynek pieniężny
p ap iery  w artościow e. K ursy 
giełdow e. A k cje . O bligacje

336.77 Kredyt
O brót bezgotów kow y. Obrót 
rozliczen iow y. Izby  rozrachun
kow e

336.78 Odsetki. Procent od kapitału. 
Oprocentowanie. Loteria

Lichw a

338 Sytuacja g^ospodarcza. Polity
ka, kierowanie i planowanie 
gospodarcze

338.1 Sytuacja gospodarcza. Ko
niunktura gospodarcza



Surow ce (zagadnienia ogćln e). 
S ytuacją  gospodarczą poszcze
g ó ln ych  k ra jów  k lasy fik u je  się 
przez d odanie sym bolu  pod 
działu w spólnego m iejsca (4/9) 
N p:

338.1(438) S ytu acja  gospo
darcza P olsk i 

P oszczególn e dzia ły oospodarkl 
zob .:

338.43 R oln ictw o ja ko  dział 
gospodarki 

33S.45 Przem ysł. P rodukcja  
rzem ieśln icza i  p rzem y
słowa

338.47 G ospodarcze a sp ek ty  
kom u n ika cji i  łącznoScl 

S ytuacja  społeczn a  poszczegól
n ych  kra jów  zob . 308 
G eografia  gospodarcza zob. 
911.3:33

338.1(091) Historia gospodarcza (ogólna) 
H istorię gospodarczą poszcze
g ó ln y ch  k ra jów  k lasy fik u je  sią 
przez d odanie p o  Symbolu 
g łów n ym  sym bolu  poddzia łu  
w spólnego m iejsca  (4/9)
N p.:

S38.1(438)(091) H istoria g o 
spodarcza P olski

338.12 Cyklegospodarcze.Koniunktura
F luktuacje gospodarcze. Bada
nia koniunktury. R ecesje  go 
spodarcze. K ryzysy

338.14 Szkody (straty) gospodarcze
spowodowane przez klęski ży
wiołowe, wojnę itd.

338.2 Polityka gospodarcza. Kiero
wanie gospodarką. Planowanie 
gospodarcze

338.22 Ogólna polityka gospodarcza
Polityka inw estycy jna  
M iędzynarodow a p olityka  go 
spodarcza zob . 339.97

338.22(4/9) Polityka gospodarcza w  po
szczególnych krajach

338.23 Polityka gospodarcza w  odnie
sieniu do poszczególnych dzia
łów  gospodarki

T u k lasy fik u je  się  zagadnienia, 
dla k tórych  n ie  m a w  tabli
cach  oddzielnych  sym boli 
P olityka  gospodarcza  tu zakre
s ie :

rolnictw a zob. 338.43, 
p rzem ysłu  zob . 338.45, 
kom u n ika cji zob. 338.47, 
handlu zagranicznego  

zob . 339.5,

338.24 Zarządzanie i kierowanie go
spodarką
Zarządzanie gospodarką w  sy
stemie wolnorynkowym

Ingerencja państwa w  życie  
gospodarcze. U państwowienie. 
N acjonalizacja  

Zarządzanie gospodarką w  sy
stemie gospodarki planowej 
Gospodarka wojenna

Zbrojen ia . P rzejście  z  gospo
darki w o jen n e j d o  gospodarki 
p ok o jow e j

Plany gospodarcze. Planowa
nie gospodarcze

N arodow e p lany  gospodarcze. 
P lanow anie terenow e 
M iędzynarodow e planow anie  
gospodarcze zob. 339.97

Plany gospodarcze w  poszcze
gólnych krajach 
Prognozowanie gospodarcze 
Ogólne zagadnienia produkcji 

Specja lizacja  p rod u k cji. R ów 
now aga m iędzy p rod u kcją  a 
konsum pcją . N adprodukcja 
M iędzynarodow a specjalizacja  
p rod u kcji zob. 339.92

Produkcja według techniki 
wytwarzania i rozmiarów pro
dukcji

P roduk cja  ręczna, m aszynowa, 
zautom atyzowana. P rodukcja  
indyw idualna, m asowa 

Produkcja i inne działy gospo
darki według dziedzin 
Gospodarka morska 
Rolnictwo jako dział gospodar
ki. Gospodarka żywnościowa 

P olityka rolna 
P olityka  agrarna zob . 33S.02 
L eśn ictw o ja k o  dział gospo
darki zob. еЖ9 

338.436.32/.33 Kombinaty (gospodarstwa) 
rolno-przemysłowe 

338.439 Gospodarka żywnościowa
P rzem ysł sp ożyw czy  jaJco dział 
gospodarki zob. 338.45::Ш

338.45 Przemysł. Produkcja rzemieśl
nicza i przemysłowa

P olityka przem ysłow a. E kono
m ika przem ysłu 
T u k lasy fik u je  się  także za
gadnienia ogólne dotyczące 
przem ysłu ciężkiego i  przem y
słu lekkiego

338.242

338.244

338.245

338.26

338.26(4/9)

338.27
338.3

338.36

338.4

338.4(26)
338.43



338.46
338.47

338.47;
338.47:
338.47:
338.47:
338.47:
338.47:
338.47:
338.47:
338.47:
338.47:
338.48

338.49 

338.5

338.512

339

339.1

Dalszy podział przez dodanie 
p o  p od w ójn y m  dw ukropku od 
pow iedn ich  sym boli z  tablic 
g łów n ych  
N p.:

333.45::622 G órnictw o 
338.45: :622.33 G órn ictw o w ą- 

g low e
338.4.ń::66 Przem ysł chem icz

n y
338.45: :664 P rzem ysł spożyw 

czy
338.45: :677 Przem yśl w łó 

k ienn iczy  
Z ob . też:

334.7 F orm y organ izacyjn e  
działalności przem jjśto- 
we)

Usługi
Gospodarcze aspekty komuni
kacji i łączności. Polityka ko
munikacyjna

Dalszy podział przez dodanie 
p o  p odw ójn ym  dw ukropku od 
p ow iedn ich  sym boli z  tablic 
g łów n ych  
N p.:

:654 Telekomunikacja 
:656.1/.3(1-21) Komunikacja miejska 
:656.1 Transport drogowy 
:656.13 Transport samochodowy 
;656.2 Transport kolejowy 
:656.6 Transport wodny 
:656.61 Transport morski 
:656.62 Transport wodny śródlądowy 
:656.7 Transport lotniczy 
:656.8 Poczta

Gospodarcze aspekty turystyki 
Biura p odróży  

Infrastruktura (zagadnienia 
ogólne)
Ceny. Kształtowanie się cen. 
Koszty

R odzaje cen . P olityka cen. 
R u ch y  cen

Koszty produkcji. Koszty wła
sne

zo b . też:
657.47 K oszty . K alkulacja  

Icosztów
Handel. Międzynarodowe sto
sunki gospodarcze. Gospodar
ka światowa
Handel i obrót towarowy (za
gadnienia ogólne)

E konom ika handlu

339.13 Eyiiek. Analiza rynku. Podaż.
Popyt. Konkurencja. Marke
ting

Dum ping
339.16 Formy i rodzaje handlu we

dług różnych kryteriów'
H andel w oln oryn kow y, handel 
w  gospodarce p lanow ej, handel 
socja listyczn y. H andel pryw at
ny. państw ow y, spółdzielczy

339.17 Formy instytucjonalne działal
ności handlowej

G iełdy tow arow e. D om y skła
d ow e. Targi handlowe. Targi 
m iędzynarodow e

339.177/.178 Handel wędrowny. Instytucje 
i osoby pośredniczące w  han
dlu

H andel u liczny. H andel kom i
sow y. Zastępstwa handlowe. 
A gen ci handlow i

339.18 Technika handlu z punktu wi
dzenia gospodarczego. Formy 
wymiany i podziału dóbr

Reglam entacja spożycia. Sys
tem  kartkow y

339.19 Nadużycia handlowe. Handel 
nielegalny

Szm ugiel. Paskarstwo
339.3 Handel wewnętrzny

H andel hurtow y. Handel deta
liczn y

339.5 Handel zagraniczny. Handel
międzynarodowy. Polityka 
handlu zagranicznego. Cła

Targi m lądzynarodow e zob. 
339.17

339.5.053 Bilans handlowy
339.542 Umowy handlowe międzyna

rodowe
339.543 Polityka celna

W oln y  handel. Cła ochronne. 
P rotekcjon izm . Unie celne. 
P rzyw ile je  celne. Ograniczenia 
w  handlu zagranicznym . K on
tyn genty  handlow e. Embargo. 
W ojna  celna
T echnika  celna  zob . 336.il

339.56 Stosunki handlowe z zagrani
cą i ich rodzaje

Im port. Eksport. Tranzyt 
T u  k lasy fik u je  się  stosunki 
hand low e m iędzy poszczegól
nym i krajam i



N p.:
339 56(438:73) Stosunki han

d low e m iędzy Polską a 
Stanam i Z jed n oczon ym

339.7 Finanse międzynarodowe
339.72 Międzynarodowy obrót płatni

czy
B ilans p łatn iczy. M iędzynaro
d ow y  ryn ek  p ien iężn y  i  kapi
tałow y. R ozliczenia m iędzyna
rodow e
P otyczk i zagraniczne zob.
336.48

339.73 Instytucje związane z między
narodowym obrotem płatni
czym

B anki m iędzynarodow e
339.74 Polityka dewizowa

K u rsy  dew iz. M iędzynarodow e 
k ryzysy  w alutow e. W ojna  d e 
w izow a

339.9 Gospodarka zagraniczna w
ogólności. Międzynarodowe sto 
sunki gospodarcze. Gospodar
ka światowa

339.92 Międzynarodowa współpraca
gospodarcza

K ooperacja . K ijprodukcja. M ię
dzynarodow a specja lizacja  p ro 
d u k cji

339.923 Unie gospodarcze. Wspólnoty
gospodarcze. Bloki gospodarcze 

P rzykłady  indyw idualn ych  b lo 
ków , un ii itp. zob. uw agi przy 
sym bollu  061.1

339.96 Pomoc dla krajów  rozwijają
cych się

339.97 Międzynarodowa polityka go
spodarcza

M iędzynarodow e p lany  gospo
darcze

339.98 Sprzeczności gospodarcze. Na
cjonalizm gospodarczy. Wojna 
gospodarcza

34 NAUKI PRAWNE. PRAWO

34.096 Poszczególne zagadnienia i w y
darzenia prawne. Głośne pro
cesy

M ożna stosow ać ten sym bol w  
poszczególn ych  działach 
N p.:

343.096 G łośne procesy  kry 
m inalne

340

340.1

340.12

340.122
340.128

340.13

340.14

340.15 

340.158

340.5

340.6

340.69

341

341.1/.8

341.1

Ogólne zagadnienia prawa. 
Metody I nauki pomocnicze 
prawa

Rodzaje i formy prawa. Teoria 
prawa

Praw orządność
Kierunki teorii prawa. Filozo
fia prawa. Teoria państwa i 
prawa
Prawo naturalne 
Marksistowsko-leninowska 
nauka o państwie i prawie 
Prawo pozytywne. 2r6dła pra
wa pozytywnego. Normy praw
ne. Legislacja 

K od yfik acja  
Inne niż ustawowe form y pra
wa. Prawo nie pisane

p ra w o  zw ycza jow e. O rzecznic
tw o  sądow e 

Historyczne form y i systemy 
prawne
Formy prawa i systemy praw
ne społeczeństwa socjalistycz
nego i komunistycznego
Prawo porównawcze

R óżn ice i podobieństw a prawa 
różn ych  narodów , ras i epok 

Pomocnicze nauki sądowe. 
Psychologia sądowa. Chemia 
sądowa. Medycyna sądowa. 
Toksykologia sądowa 

Psychiatria sądowa
Biegli sądowi. Stosunek bieg
łych do wymiaru sprawiedli
wości i administracji

O rzeczenia  b ieg łych : tu postę- 
pow anłu harnym  zob . 343.1, w  
postępow aniu cyw iln ym  zob. 
347.M/.95

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe pu
bliczne. Prawo narodów 
Organizacje światowe. Orga
nizacje międzynarodowe 

T y lk o  zagadnienia praw ne 
Z ob . też :

327.7 Działalność organiza
c j i  m iędzynarodow ych  
i  m iędzypaństw ow ych



341.12 Organizacje międzynarodowe z
zachowaniem suwerenności 
państwowej członków

341.16 Wyspecjalizowane międzyna
rodowe organizacje

341.17 Rządowe organizacje regio
nalne

O bejm u jące ponad jed n o  pań
stw o

341.18 Kongresy i konferencje mię
dzynarodowe

P odstaw y praw ne
341.2 Podmioty i przedmioty prawa

międzynarodowego
341.21 Podmioty prawa międzynaro

dowego
341.211 Państwa suwerenne

Suw erenność państwa
341.212 Państwa półsuwerenne, zależne

s tre fy  w p ły w ów  P rotektoraty. 
Obszary m andatowe

341.213. Państwa federacyjne. Federa
cje państw

D om inia
341.214. Państwa neutralne. Neutral

ność stała
341.215 Inne podmioty prawa między

narodowego
341.215.1 Kościoły
341.215.11 Stolica Apostolska
341.215.4 Osoby fizyczne w  prawie mię

dzynarodowym
341.218 Powstawanie państw. Prze

kształcanie państw. Koniec 
istnienia państw

Uznanie państw  n ow ych . Uzna
n ie  rządów . Sukcesja  państw

341.22 Przedmioty i dobra w  prawie 
międzynarodowym

341.221/.222 Obszar i granice państw
W ody  terytorialne. W ody  przy
brzeżne. S zelf kntynentalny. 
Strefa neutralna

341.223 Nabycie i utrata terytorium
Okupacja. A neksja. P lebiscyt

341.224 Szlaki wodne
K an ały  m iędzynarodow e. K a
n a ły  m orskie

341.225 Międzynarodowe prawo mor
skie

W olność m órz. R ybołów stw o 
m orskie

341.226

341.227

341.228
341.229

341.23

341.231.14
341.232

341.233
341.234

341.24

341.3

341.322.5

341.35

341.362./363

341.38

341.39
341.4 
341.41/.42

341.43

Przestrzeń powietrzna. Mię
dzynarodowe prawo lotnicze i 
łączności radiowej 
Wnętrze ziemi. Tunele. Tunele 
podmorskie
Obszary (regiony) polarne 
Międzynarodowe prawo kos
miczne
Prawo i obowiązki państw. 
Międzynarodowa koegzysten
cja  i współpraca państw 
Prawa człowieka 
Pomoc, poparcie i współdzia
łanie międzypaństwowe

P om oc w ojskow a, gospodarcza, 
techniczna. W spółpraca kultu
ralna

Prawo interwencji
Prawo mniejszości narodo-
wycli
Porozumienia międzynarodo
we. Traktaty, umowy między
narodowe 

Z ob . też :
339.542 U m ow y handlow e  

nOĘdzynarodowe 
Międzynarodowe prawo w o
jenne

A gresja . Partyzanci. Okupacja 
terenów . Represalia. Deporta
c ja . Praca przym usow a. Jeńcy 
w o jen n i

Zbrodnie wojenne. Przestęp
stwa wojenne 

Z ob . też:
3U.48S Ludobójstw o  

Państwa neutralne w  czasie 
w ojny
Prawo w ojny morskiej. Pra
w o w ojny powietrznej 
Koniec i następstwa wojny. 
Powrót do stanu pokoju

Odszkodowania w ojen n e
W ojna domowa 
Międzynarodowe prawo karne 
Różne przestępstwa popełnio
ne za granicą lub przez cu
dzoziemców. Wykonywanie za
granicznych! wyroków karnych 
Wydalanie cudzoziemców. 
Uchodźcy polityczni. Prawo 
azylu



341.44 Ekstradycja obwinionych i 
skazanych

341.45 Stosunki między sądami róż
nych krajów

P olicja  miĘflzynarodowa
341.485 Ludobójstwo

Z ob . też;
34I.332.5 P rzestępstw a vx>- 

jen n e
940.531.8 p rzestęp stw a  i  

zbrodn ie zw iązane z  
II w ojn ą  światową

341.6 Arbitraż międzynarodowy i 
sądownictwo międzynarodowe. 
Pokojowe rozstrzyganie spo
rów  międzynarodowych

341.65 grodki przymusu inne niż
wojna

Embargo. Sankcje ekono4iiczne
341.67 Rozbrojenie
3-11.675 Ograniczenie i zakaz środków

masowej zagłady (np. chemicz
nych, bakteriologicznych, ato
mowych)

341.7 Prawo dyplomatyczne
A m basadorow ie. Przedstaw icie
le  dyplom atyczni. E ksteryto-
Tialność

341.8 Prawo konsularne
341.9 Międzynarodowe prawo pry

watne
Prawa cudzoziem ców

342 Prawo państwowe. Prawo
konstytucyjne. Prawo admini
stracyjne

342.2 Państwo. Struktura państwa
Państwa zw iązkow e. Federa-
lizm

342.228.2/.5 Godło państwowe. Barwy na
rodowe. Hymn narodowy

342.25 Centralizacja i decentralizacja. 
Samorząd terytorialny. Organy 
terenowe władzy państwowej

342.26 Administracyjno-terytorialny 
podział państwa

342.3 Zwierzchnictwo. Formy władzy 
państwowej

D em okracja . R ządy ludow e.
M onarchia. R epublika

342.384.4 Republiki radzieckie. Republi
ki demokracji ludowej

S42.395 Przejściowe form y rządów
R ządy em igracyjn e. Rządy 
w ojskow e. R ządy ustanow ione 
przez w ładze okupacy jn e

342.4 Konstytucje
342.5 Władza państwowa. System i 

funkcje organów państwowych
W ładze cen tra ln e zob. 354

342.51 Władza wykonawcza. Rząd
G łow a państwa. Rada państwa 

S42.52/.53 Władza ustawodawcza. Prawo 
parlamentarne 

Parlam ent. Sejm

342.56 Władza sądowa
Trybunały  konstytucyjne. T ry 
bu nały  adm inistracyjne

312.57 Prawa narodu
Udział narodu w  rządzeniu. 
R eferendum . P lebiscyt

342.7 Prawa podstawowe. Prawa 
człowieka. Prawa i obowiązki 
obywatela

342.71 Obywatelstwo
342.72/.73 Prawa obywateli. Państwo a 

jednostka
W olność osobista. R ów ność o -  
byw atelska i  polityczna. R ów 
ność rasowa. R ów ność w yzna
nia. W olność słow a. Praw o 
zrzeszania się. W oln ość zgro
m adzeń. W olność sum ienia i 
w yznania. W olność prasy i  w i
dow isk. W oln ość nauki. Praw o 
d o  pracy
P raw o w yznaniow e zob . 348.07

342.74 Obowiązki podstawowe oby
wateli państwa

342.76 Ograniczanie i zawieszanie
swobód konstytucyjnych 

342.77/.78 Stan oblężenia. Stan wyjątko
wy. Stan wojenny

342.8 Prawo wyborcze. Prawo gło
sowania. Systemy wyborcze

W yb ory  zob. 324
342.9 Prawo administracyjne

Z ob . też:
351 Działalność organów  

adm inistracji
342.951 Prawo administracyjne doty

czące poszczególnych dziedzin 
Dalszy podział za pom ocą sym 
b olu  złożonego utw orzonego 
przez dodanie p o  dw ukropku 
od pow iedniego sym bolu działu 
3S1



N p.:
342.951:351.72 Prawo finansowe.

Praw o podatkow e. Praw o 
budżetow e

342.951:351.79 Prawo wodne
342.951:351.82 Prawo gospodarcze
342.97/.98 Prawo organizacyjne admini

stracji. Prawo urzędnicze

343 Prawo karne. Przestępstwa
karne. Fenologia. Kryminolo
gia

343.1 Postępowanie karne. Śledztwo 
(dochodzenie) w  sprawach 
Icarnych. Prawo karne proce
sowe

O rzecznictw o karne. O rzecze
nia b iegłych . Sądy przysięg
łych . Ł aw n icy . Sędzia śledczy. 
Sądy karne. Sądy doraźne

343.2 Prawo karne. (Generalia)
343.23 Czyny karalne w  ogólności
343.24/.29 Kary i środki wychowawcze

P enologia. Kara śm ierci. P o 
zbaw ien ie w olności. K ara w ię 
zienia. D eportacja. G rzyw ny. 
K ary m ajątkow e, pieniężne. 
R oboty  przym usow e. U bezwłas
now oln ien ie. Utrata praw  oby 
w atelskich . K ary  dyscyp linar
ne. U łaskawienie. Am nestia

343.3/.7 Rodzaje czynów karalnych.
(Część szczegółowa prawa kar
nego)

Przestępstwa, w ykroczen ia , na
ruszenia prawa

343.3 Czyny karalne przeciwko pań
stwu i władzy państwowej

343.32 Czyny karalne polityczne w o
bec  własnego państwa

Szpiegostwo. Zdrada kraju . Sa
botaż. D yw ersja . O pór prze
c iw k o  w ładzy państw ow ej

343.33 Czyny karalne przeciw poko
jowi. Przestępstwa wobec in
nych państw i ich przedstawi
cieli

343.34 Czyny karalne przeciwko po
rządkowi i bezpieczeństwu pu
blicznemu

U zbrojone bandy. G angi. Ta
jem ne organizacje przestępcze. 
Chuligaństwo. N ielegalne prze
kraczanie granicy

343.346 Czyny karalne przeciwko bez
pieczeństwu ruchu

Я43.35 Przestępstwa przeciwko wła
dzom publicznym

Przekupstwo. Ł apow nictw o. 
N adużycie w ładzy. Naruszenie 
ta jem n icy  służbow ej. Przestęp
stwa podatkow e

343.37 Przestępstwa w  stosunku do
gospodarki publicznej, w  sto
sunku do własności (socjali
stycznej)

Przestępstwa celne i  dewizowe. 
Przem yt

343.4 Przestępstwa przeciwko pod
stawowym prawom człowieka

Przestępstwa przeciw ko w ol
n ości wyznania. H andel ludźm i

343.5 Przestępstwa przeciwko zaufa- 
• niu publicznemu, dobrym oby

czajom i rodzinie
Fałszow anie pieniędzy. D om y 
gry. Dręczenie zwierząt

343.53 Oszustwa w  handlu i prze
myśle

343.533 Przestępstwa przeciwko włas
ności przemysłowej i arty
stycznej

343.54 Przestępstwa przeciwko mo
ralności i rodzinie

Zgw ałcen ia. C zyny nierządne. 
Pornografia . S tręczyclelstw o. 
P rostytucja  zaw odow a

343.57 Przestępstwa związane z al
koholem, narkotykami itd. 

P rzem yt 1 handel narkotykam i
343.6 Przestępstwa przeciwko życiu,

zdrowiu i czci
Z abójstw o. Uszkodzenie ciała. 
Przestępstwa przeciw ko ' oso
b om  potrzebu jącym  opieki. P o 
ryw an ie  dzieci

343.63 Przestępstwa przeciwko czci
(honorowi)

Zniesław ienie. Obraza. Sądy 
h on orcw e. Obraza w ładzy

343.7 Przestępstwa przeciwko mie
niu

Kradzież. Rabunek. P iractw o. 
P oryw anie  ludzi dla okupu. 
P oryw anie  sam olotów . Oszu
stw o. Sprzeniewierzenie. Przy
w łaszczenie cudzej w łasności. 
P odpalenie, przestępstwa prze
c iw k o  och ron ie  środow iska



343.8 Wykonanie kary (prawo peni
tencjarne)

Zakłady karne. W ięziennictw o. 
Praca w ięźniów . Praca przy
m usowa. R eadaptacja zw oln io
n y ch  z  w ięzienia

343.815 Zakłady poprawcze
Zakłady  p ra cy  w ychow aw cze. 
Zakłady  popraw cze (karne) dla 
nieletn ich

343.85 Zapobieganie przestępczoSci.
Profilaktyka kryminalna

343.9 Nauki kryminalne. Krymino
logia

Przestępczość. P sych ologia  k ry 
minalna. P atologia  krym inalna

343.915 • Przestępczość nieletnich
Zakłady p opraw cze tUa n ielet
nich  zob . 343.815

343.97 Socjologia kryminalna. Prze
stępstwo jako zjawisko spo
łeczne

343.98 Kryminalistyka
Technika krym inalistyczna. 
W iktym ologia (nauka o  o fia 
rach przestępstw). D aktylosko
pia. Fotografia  krym inalna 
Chem ia sądowa. M ed ycyna  są
dow a. Toksykoltigla sądowa  
zob. 340.6

344 Prawo karne specjalne: w o j
skowe 1 morskie

Sądow nictw o karne m arynarki 
w o jen n e j i  lotnictw a w o jsk o 
w ego. Sądow nictw o dyscyp li
narne flo ty  handlow ej

347 Prawo cywilne

347.2 Prawo rzeczowe

Prawo m ajątkow e. P raw o w łas
ności i użytkow ania. Służeb
n ości (serw ituty). H ipoteka 
Zob . też :

349.42 Fraw o agrarne. Pra
w o roln e

347.4 Prawo o zobowiązaniach.
Umowy

O dszkodowania

347.5 Zobowiązania pozaumowne
O dpow iedzialność cyw ilna o -  
gćln ie. O dpow iedzialność za 
spow odow ane szkody. O dpo
w iedzialność za cudze czyny

347.56
347.6

347.61/.61

347.65/.68
347.7

347.77

347.78

347.79

347.82
347.83 
347.9

347.91/.95

347.96

347.962

347.963 
347.965 
347.97/.99

Odpowiedzialność zawodowa 
Prawo rodzinne. Prawo spad
kowe
Prawo rodzinne

A lim enty. M ałżeństwo. Roz
w ód . D zieci nieślubne. A dop
c ja . K uratorzy sądow i

Prawo spadkowe
■ Prawo handlowe

P raw o spółdzielcze 
P raw o d otyczą ce spółdziel
czości ro ln iczej zob. 34S.422.2

Prawo własności przemysłowej 
P atenty: udzielanie i regulacja  
prawna. Praw o patentowe. 
Z n aki tow arow e 
W ynalazki i  odkrycia  zob. 
001.S94
Przestępstw a p rzeciw k o  włas
ności p rzem ysłow e} zob . 343.533

Prawo autorskie. Własność ar
tystyczna i literacka

Przestępstw a p rzeciw k o  włas
ności a rtystyczn ej zob. 343.533

Prawo morskie. Prawo żeglugi 
handlowej. Prawo nawiga
cyjne

Czarter. P raw o ieg lu g l śród
ląd ow ej 

Prawo lotnicze 
Prawo radiowe
Procedura cywilna. Organiza
cja sądownictwa
Postępowanie cywilne

P roces cyw ilny . Ekspertyza są
dow a. B iegli sądow i. Arbitraż. 
O rzecznictw o cyw ilne 

Personel sądowy. Prawnicy 
N otariat. K om orn icy  sądow i. 
R adcy  prawni
K lasyfiku je  się tutaj zagadnie
nia personelu sądow ego ogóln ie

Sędziowie
S ędziow ie śledczy  zob . 343.1

Prokuratura
Adwokatura
Organizacja wymiaru sprawie
dliwości. Ustrój sądów

Sąd N ajw yższy. Sądy apelacy j
ne. Sądy w ojew ódzk ie  1 po
w iatow e. Społeczne kom isje  
rozjem cze
K lasyfiku je  się tuta j zagad
nienia sądow nictw a ogóln ie



348 Prawo kościelne. Prawo kano
niczne

348.0 Kościelne prawo ogólnie
P raw o kościelne porów naw cze

348.07 Prawo kościelne zewnętrzne.
Prawo publiczne regulujące 
stosunki między 'państwem a 
kościołem (Prawo wyznaniowe)

348.1/.7 Prawo kościelne rzymsko-ka-
tolickie

348.7 Zewnętrzne prawo kościelne
rzymsko-katolickie. Stosunek 
między prawem cywilnym i
prawem kanonicznym

K onkordaty 
Z ob. też;

322 Państwo a koSclót
348.8/.9 Prawo kościelne innych w y

znań
348.8 Prawo kościelne innych ko

ściołów chrześcijańskich
348.9 Prawo religijne wyznań nie

chrześcijańskich

349 Specjalne rodzaje prawa. Ro
dzaje prawa o charakterze
mieszanym

349.2 Prawo pracy
349.22 Prawo stosunku pracy

Um owa o  pracę. U m ow y zbio
row e. W ydajność pracy . W spół
zaw odnictw o pracy. D yscypli
na p ra cy

349.23/.24 Warunki pracy
W ynagrodzenie. M aterialna od
pow iedzialność w  stosunku 
pracy. Czas pracy. Bezpieczeń
stwo 1 higiena pracy. Praca 
dom ow a

349.3 Prawo socjalne
349.41 Prawo własności ziemi
349.42 Prawo agrarne. Prawo rolne
349.422 Prawo rolnicze zajmujące się

produkcją i dystrybucią
349.422.2 Prawo spółdzielczości rolniczej
349.44 Prawo kształtowania prze

strzeni
Dalszy podział przez zestaw ie
n ie za pom ocą dw ukropka z 
odpow iednim i sym bolam i dzia
łu  71

349.442 Prawo budowlane
349.444 Prawo lokalowe

349.6 Prawo ochrony środowiska
349.7 Prawo dotyczące wykorzysta

nia energii atomowej (jądro
wej)

35 ADMINISTRACJA PUBLICZ
NA. WOJSKOWOŚĆ

351/354 Administracja publiczna
P raw o adm inistracyjne  
zob . 342.9

351 Działalność organów admini
stracji i instytucji użyteczności 
publicznej

Postępow anie adm inistracyjne 
351(1-2) Gospodarka komunalna
351.71 Własność publiczna. Roboty

publiczne. Źródła dochodów
351.72 Finanse publiczne

Z ob . t e ł :
336.12 Budżet państw ow y. 

Budżet publiczny
351.74 Policja. Milicja

K orpus Bezpieczeństwa W e
w nętrznego. Ochotnicza Rezer
w a M ilicji O byw atelskiej. Po
lic ja  Graniczna. W ojska Ochro
n y  Pogranicza. Tajna p olicja . 
D etektyw i. M ilicja  leśna, 
rzeczna, portow a itd.

351.75 Porządek i bezpieczeństwo pu
bliczne

Cenzura. K ontrola w ydaw 
nictw  i  w idow isk . M eldunki. 
D ow ody osobiste

351.761 Zwalczanie alkoholizmu. Zwal
czanie narkomanii. Zwalczanie 
palenia tytoniu 

351.7G2 Zwalczanie gier hazardowych
351.763 Zwalczanie żebractwa i włó

częgostwa
351.764 Zwalczanie prostytucji
351.765 Ochrona zwierząt. Zwalczanie 

kłusownictwa
351.766 Walka z niemoralnością
351.77 Zdrowie 5 higiena publiczna

Inspekcja sanitarna. Kontrola 
produktów  spożyw czych. Cmen
tarze. K ontrola w eterynaryjna 
Z ob. też :

614.3 Nadzór l  kontrola  sa
nitarna  

614.9 Higiena zw ierząt. Hi
giena w eteryn a ryjn a



351.79
.351.81

351.82

351.778.5 Mieszkania. Przepisy admini
stracyjne dotyczące mieszkań. 
Polepszanie warunków miesz
kaniowych. Gospodarka loka
lowa

K om itety  dom ow e, b lok ow e, o -
sied low e
Zob . też :

332.8 Gospodarlcn m ieszka
niow a

3>'.S PotT?eby m ieszkaniow e  
i  ich  zaspoJtajanie

Gospodarka wodami 
Nadzór nad komunikacją, 
łącznością i transportem

R uch drogow y , k o le jow y , lot
niczy. D rogi w odne

Nadzór administracyjny nad 
rolnictwem, przemysłem i han
dlem

K on trola  gespodarcza. A rb i
traż gospodarczy. W agi i m ia
r y  — nadzór adm inistracyjny

351.83.072.6 Inspekcja przemysłowa. In
spekcja pracy

311.84 Nadzór administracyjny nad 
opieką społeczną, ubezpiecze
niami społecznymi i pomocą 
społeczną

351.85 Nadzór administracyjny nad 
oświatą publiczną i kulturą. 
Popieranie rozwoju nauki itd.

Sz'TO*y. Mv;zea. Sztuka. O bcho
d y  publiczne. Odznaczenia. 
Sport. W yznania

351.86 Obrona narodowa (obronność 
kraju)

Ochrona ludności cyw iln e j w  
czasie w o jn y . Działalność ad
m inistracji cyw iln e j w  czasie 
w o jn y
Organizacja ob ron y  cyw iln ej 
zob . 3SS.S8

351.9 Kontrola i nadzór nad admi
nistracją publiczną

K ontrola państwowa. K ontrola 
'  społeczna. Skargi i  zażalenia

351.95 Sądownictwo administracyjne

352/354 Organy administracji różnych
stopni

352 Adrninistracja pierwszego stop
nia (administracja lokalna)

353

3W

355/359

355

cS5(4/9) 

355(091)

355.01

555.1

555.2

355 23

355.292

355.3

O rgany adm inistracyjne na 
szczeblu gm iny, osiedla, m ia
sta, d zie ln icy  m iejsk iej. R ady 
narodow e grom adzkie, gm inne, 
m iejskie

Administracja średniego stop
nia. Organy administracyjne 
na szczeblu powiatu, woje
wództwa

P ad y  narodow e pow iatow e, 
w ojew ódzk ie , miast stanowią
cy ch  p ow ia ty  i miast w yłączo
n ych  z w ojew ództw

Administracja centralna. Wła
dze i urzędy centralne. Mini
sterstwa

NAUKA I SZTUKA WOJEN
NA. SIŁY ZBROJNE

T echnika w ojskow a zob. 623 
Obrona narodowa (obronność  
kra ju ) zob. 3S1.86 
G ospodarka w ojenn a  zob . 338.245

Nauka i sztuka wojenna w 
ogólności

Wojskowość w poszczególnych 
krajach
Historia wojskowości

Historia sztuki w o jen n ej 
zob. 355.4(091)

Wojna. Filozofia i socjologia 
wojny

M illtaryzm . A ntym ilitaryzm
Siły zbrojne ogólnie. Życie 
wojskowe

H onor w ojsk ow y . D yscyplina 
w ojskow a. M undury. Odznaki 

Stan osobowy wojska. Mobili
zacja. Przygotowanie wojsko
we. Potencjał wojskowy 

Dem obilizacja 
Kształcenie i wychowanie w oj
skowe

Szkoln ictw o w ojskow e 
Weterani. Kombatanci. Ofiary 
w ojny
Ogólna organizacja sił zbroj
nych

Tu przydziela się  także prace 
dotyczące  m iędzysojuszniczych 
i m iędzynarodow ych  sil zb ro j
nych



355.4 Operacje wojenne. Taktyka i 
strategia

355.4(091) Historia sztuki wojennej
Z e  w zględu na blisk ie pow ią
zania historii w o jen  z  historią 
polityczną p race  dotyczące  hi
storii w o j ’ n  k lasy fik u je  się  w  
dziale 93/99

355.40 Wywiad wojskowy. Informacja 
wojskowa

K ontrw yw iad
355.41 Logistyka (zakwaterowanie, 

zaopatrzenie, transport itp. 
związane z działaniami wojen
nymi). Służby polowe w  ogól
ności

Kwaterm istrzostwo
355.425 Prowadzenie wojny przy po

mocy sił nieregularnyh i par
tyzanckich (z punktu widzenia 
teoretycznego)

R uch oporu
355.5 Służba wojskowa. Wyszkolenie 

wojskowe. Ćwiczenia
M anew ry

355.58 Organizacja obrony cywilnej.
Szkolenie ludności cywilnej 

Cyw ilna obrona przeciw lotn i
cza. P rzysposobienie w ojsk ow e 
Działalność adm inistracji c y -  
w iln ej  10 czasie w o jn y  zob. 
351.86

355.6 Administracja wojskowa
355.7 Zakłady wojskowe

K oszary. Szpitale. F abryki 
zbrojen iow e. Składnice aprow i- 
zacyjne. Lotniska

356/359 Rodzaje sit zbrojnych I służb
wojskowych

356 Wojska lądowe. Piechota. Służ
ba administracyjna i pomoc
nicza

356.1 Piechota
Piechota zm otoryzow ana. K o
m andosi

356.169 Wojska powietrzno-desantowe
Spadochroniarze

356.2 Sztab generalny
356.3 Służba administracyjna i po

mocnicza
Intendentura. Służba zdrow ia. 
Służba spraw iedliw ości. Żan
darm eria i  In.

357.1 Kawaleria
357.3 Korpus transportowy. Obsługa

transportu
T abory

357.5 Lekkie oddziały zmotoryzowa
ne. Motocykliści itd.

358.1 Artyleria
358.119 Wojska pancerne

Czołgi. W ojska rakietow e
358.2 Wojska inżynieryjne. Jednost

ki specjalne
M inerzy. Saperzy. Służba łącz- 
noSci

358.3 Inne służby techniczne
B udow a um ocnień. M askowa
nie

358.4 Siły powietrzne. Wojska lotni
cze

Z ob . też:
356.169 WojsJca pm oletrzno- 

-d esantow e
359 Marynarka wojenna

36 DZIAŁAŁNOSC NA RZECZ
ZASPOKAJANIA DUCHO
WYCH I MATERIALNYCH 
POTRZEB ŻYCIOWYCH. 
PRACA SPOŁECZNA. PO
MOC SPOŁECZNA. MIESZ
KANIA. UBEZPIECZENIA

z o b . t e t :
351.84 Nadzór adm inistracyj

n y  nad op ieką  społecz
ną, ubezpieczeniam i spo
łeczn ym i l pom ocą spo
łeczną

36.07 Organizacja ogólna opieki spo
łecznej

D obroczynność prywatna

364 Organizacja i popieranie po
m ocy społecznej. Formy pomo
cy społecznej

P om oc społeczną w  czasie 
klęsk żyw io łow ych  i  w  in
n ych  przypadkach określa się 
przez zestaw ienie za pom ocą 
p odw ójn ego  dw ukropka z od 
pow iedn im i sym bolam i UKD 
lub przez dołączenie sym boli 
odpow iedn ich  poddziałow
w spólnych.
N p.;

364::550.34 P om oc społeczna 
podczas trzęsienia ziem i



364::556.1 P om oc społeczna 
podczas pow odzi 1 suszy 

364::6ie-036.22 P om oc spo
łeczna podczas ep idem ii

364.01 Teoria pomocy społecznej
364.04 Metody i rodzaje pomocy spo

łecznej
364.05 Finansowanie pomocy społecz

nej
364.06 Nadużywanie pomocy społecz

nej
364.07 Organizacja pomocy społecznej
364.08 Personel pomocy społecznej
364.1 Zagadnienia ogólne i specjalne 

dotyczące wpływów na stan 
społeczny

u jem n e  w p ły w y  przem ian c y 
w iliza cy jn ych  1 ^ o łe cz n y c ti 
(urbanizacja , industrializacja 
itd.). P rob lem y p okolen iow e, 
środow iskow e

364.2 Zagadnienia specyficzne doty
czące wpływów na zdrowot
ność. Różnorodne sytuacje w y
magające pomocy społecznej

P rob lem y  psycholoE lczne i  so - 
c jop sycłio log iczn e : alkoliollzm , 
narkom ania Itp.

364.4 Formy pomocy społecznej
364.44 Opieka i pomoc socjalna ogól

nie
364.444 Opieka socjalno-medyczna nad

fizycznym i umysłowym sta
nem zdrowia. Rehabilitacja 

O środki reliabilitacjl
364.446 Praca społeczna. Akcje so

cjalne
364.6 Osoby objęte działalnością po

mocy społecznej
364.62 Osoby niosące pomoc. Opieku

nowie społeczni
364.65 Osoby potrzebujące pomocy
364.65-05 Opieka społeczna dotycząca 

różnych kategorii osób
N p.:

3C4.65-053.2 Opieka nad dziećmi
364.65-053.2-056.26-056.36/.37 Opieka nad 

dziećmi .kalekimi, rachitycz
nymi, niedorozwiniętymi fi
zycznie i umysłowo

364.65-053.3 Opieka nad niemowlętami. 
Żłobki

364.65-053.6 Opieka nad młodocianymi i 
młodzieżą

D zieci bezdom ne, d om y  dziec
ka. D om y w ychow aw cze

364.65-053.9 Opieka w  czasie starości
D om y starców

364.65-054.6/.7 Opieka nad cudzoziemcami, 
uchodźcami, emigrantami, 
repatriantami

Opieka nad jeńcam i w ojen 
nym i

364.65-055.52-055.2 Opieka nad matką
364.65-056.26 Opieka nad upośledzonymi 

fizycznie
z o b . też;

376.2/.3 Nauczanie osób  f i 
zyczn ie  upośledzonych

364.65-056.262 Opieka nad ociemniałymi, 
niewidomymi

364.65-056.263 Opieka nad głuchymi, nie
mymi, głuchoniemymi

364.65-056.266 Opieka nad inwalidami, u - 
łomnymi i niedołężnymi. 
Inwalidzi wskutek choroby, 
wypadku, inwalidzi pracy

564.65-056.34/.37 Opi«ka nad upośledzonym! 
i niedorozwiniętymi umy
słowo. Opieka nad umysło
w o chorymi

Zakłady dla um ysłow o 
chorych , psychopatów  
Zob . też :

376.4 Nauczanie osób  u - 
poślefizonych um y
słow o

364.65-057.19 Opieka nad bezrobotnymi
361.65-058.38 Opieka nad nędzarzami i po

zbawionym środków dp życia
364.65-058.51 Opieka nad żebrakami i w łó

częgami
P rzytu łki dla bezdom nych

364.65-058.65 Opieka nad ofiarami w ojny
Opieka nad Inwalidam i w ojen 
nym i

364.65-058.862/.865 Opieka nad sierotami i 
dziećmi adoptowanymi

365 Potrzeby mieszkaniowe 1 ich
zaspokajanie

z o b . też :
332.8 Gospodarka m ieszka

niowa



3S1.77S.5 M ieszkania, p rzep i
sy  adm inistracyjne d o
tyczą ce  mleszlcań

368 Ubezpieczenia

368.1 Ubezpieczenia mienia
368.2 Ubezpieczenia transportowe
368.3 Ubezpieczenia osobowe. Ubez

pieczenia na życie
368.4 Ubezpiecązenia społeczne. 

Ubezpieczenia pracownicze
368.5 Ubezpieczenia rolnicze (gospo

darcze)

37 OŚWIATA. WYCHOWANIE.
SZKOLNICTWO. W YKORZY
STYWANIE WOLNEGO 
CZASU

37(091) Historia wychowania, oświaty
i pedagogiki

37.01/.08 Ogólne zasady pedagogiki i
v/y chowania

Poddzia ły  analityczne .01/.08 sto
su je się rów nież w  działach 
371/379

37.01 Podstawy wychowania i nau
czania (materialne, teoretycz
ne, filozoficzne itd.)

P ojęc ia  podstaw ow e. M etody 
w ychow an ia . T eoria  w ych ow a
nia. Cele w ychow an ia

37.013.42 Pedagogika społeczna
37.014 Polityka oświatowa. Szkoła a

życie publiczne
37.014.22 Walka z analfabetyzmem

Z ob. też :
376.76 Nauczanie analfabe

tów
37.014.52 Polityka szkolna a religia
37.014.521 Szkoły wyznaniowe
37.014.522 Szkoły świeckie
37.015 Dyscypliny nauk pedagogicz

nych
37.015.3 Psychologia pedagogiczna
37.015.4 Socjologia pedagogiczna
37.018 Podstawowe form y wychowa

nia
37.018.1 Wychowanie domowe

W ychow anie w  rod ’̂ inie
37-018.2 Wychowanie w  szkole

64

37.018.26

37.018.3

37.018.4

37.03
37.031

37.034
37.035

37.036
37.04

37.041

37.041” 406”
37.048.4

Szkoła a rodzice
Zebrania rpdzlcielskie. K om i
tety  rodzicielskie 

Wychowanie w  internatach 
W ioski dziecięce 

Szczególne form y organizacyj
ne nauczania

K ształcenie w ieczorow e. Kształ
cen ie  zaoczne. Kształcenie k o
respondencyjne 

Kształcenie osobowości 
Wychowanie i kształcenie 
ogólne

W ychow anie (nauczanie) poli
techniczne 

Wychowanie moralne 
V/ychowanie społeczne

W ychow anie polityczne, pa
triotyczne, socja listyczne 

Wychowanie estetyczne 
Wychowanie z punktu widze
nia wychowywanych 

K oedukacja  
Samowychowanie. Samokształ
cenie. Samouctwo. Autodydak- 
tyka

U czenie się 
Kształcenie permanentne') 
Porady zawodowe. Pomoc 
szkoły przy wyborze zawodu 

Poradnlctvjo zaioodow e ogóln ie  
zob . 331.548

Org^anizacja wychowania i na
uczania. Organizacja szkolnic
twa

Kierownictwo. Personel
K uratoria. N auczyciele. Rada 
pedagogiczna. K ształcenie 1 sta
tus nauczycieli. P ozycja  zawo
dowa i społeczna 
Z ob . też :

377.8 Z akłady hsztalcenia  
nauczycieli

Organizacja nauczania i w y
chowania

W ycieczk i szkolne 
Ucznipwie

Zasady doboru  do różn ych  ty 
p ów  szkół. K ategorie uczniów . 
P ostępy i opóźnienia w  pro 
cesie oob ie ian ia  nauki

>) Sym bol poddziału czasu "406”  oznacza ciąg
łość  trwania i został w  tych  tablicach zasto
sow any tylko w  tym  sym bolu.

371

371.1

371.2

371.212



371.213 372.879.C

371.213 Obowiązki i zadania nauczy
cieli

371.214 Programy nauczania. Plany 
szkolne

371.217 Różne form y opieki i pomocy
dla uczniów

Posiłk i w  szkole
371.217.3 Kolonie letnie, wakacyjne. 

Obozy szkolne, młodzieżowe
W czasy m łodzieżow e. M iędzy
narodow e obozy  w ak a cy jn e

371.26/.27 Kontrola i ocena postępów w
nauce. Egzaminy

371.3 Metody i form y nauczania. 
Formy nabywania wykształce
nia

371.3.02 Ogólne zagadnienia metodyki
i dydaktyki nauczania

M etod yka  nmzczcnia:
w  szkołach oaólnohsztalcą- 
cy ch  zob. 373
w  szkołach zaw odow ych  
zob. 377
w  ośw iec ie  p ozaszkolnej 
zob. 374
specja ln ych  ka tegorii osób  
zob . 376

M etod yka  nauczania poszcze
g ó ln ych  przedm iotów  zob. 372.4 
oraz  372.8 
Z ob. t e ł :

C01.S1 M etod yka  l  technika  
p ra cy  u m ysłow ej

371.321 Praca nauczyciela
371.322 Praca uczniów (studentów)
371.33 Metody nauczania słownego

K ursy. O dczyty. W ykłady
371.333 Metody audiowizualne
371.38 Wychowanie i nauczanie przez

działanie praktyczne
R oboty  ręczne. W spólzav/od- 
n ictw o w  szkole

371.4 Systemy wychowania
Pestalozzi. F roebel, M akaren
k o , system  daltoński itd.

371.5 Porządek i dyscyplina szkolna
Regulam in szkolny. Prawa i 
obow iązk i uczniów . Sam orząd 
szkolny

371.6 Tereny szkolne. Budynki i po
mieszczenia. Wyposażenie. Po
moce naukowe i środki nau
czania

371.64/.69 Pomoce naukowe i środki na
uczania

P odręczn ik i szkolna. P om oce 
naukow e. K o lek cje  i  labora
toria  szkolne 

371.68 Pomoce audiowizualne
R adio, lilm  i  telew izja  w  szkole

371.7 Higiena szkolna
N adzór lekarski 
Z ob . t e i :

37Z.S79.6 W ychow an ie fizy cz 
ne

371.8 Życie uczniów i studiujących
K oła  uczniow skie. Św ietlice, 
k lu b y  szkolne. Teatr szkolny 
Z ob. też  poddzia ły  icsp-ilne: 

-57.874 U czniow ie

372 Treść i formy zajęć przed-
szlwolnych oraz nauczania po
czątkowego. Przedmioty na
uczania w  szkołacłi różnych 
stopni i typów (metodyka)

P odręczn ik i do nauczanie p o
szczególnych  przedm iotów  
otrzyaiu ją  sym bol dziedziny, 
uzupełn iony sym bolem  p od 
działu w spólnego fo rm y  (075...) 
N p.:

943.8(C7S.2) P odręczn ik  his
torii P olski dla szkół 
podstaw ow ycłi

Treść i formy zajęć przed
szkolnych oraz nauczania po
czątkowego
Zajęcia w  wieku przedszkol
nym
Nauczanie początkowe 
Nauka czytania 
Nauka pirania 
Nauka rachunków 
Poszczególne przedmioty na
uczania w  szkołach różnych 
stopni i typów

Dalszy podział przez rozw in ię
c ie  sym bolu w edług 0/9 
N p.:

372.82 Nauka religii. Religioznaw
stwo

372.83 Wychowanie obywatelskie
372.853 Fizyka
372.872/.876 Wychowanie plastyczne 
372.874 Rysunek
372.878 Muzyka
372.879.6 Wychowanie fizyczne

G im nastyka rytm iczna

372.3/.4

372.3

372.4 
372.41 
372.45 
372.47 
372.8
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372.880 Nauczanie jQzyk6w
N p.:

372.880.82 Jązyk rosy jsk i
372.880.84 Język polski 

P odręczniki do  nauczania ро-ч 
szczególnych  języ k ów  otrzy 
m ują sym bol języka, uzupeł
n ion y  sym bolem  poddziału 
w spólnego fo rm y  (075...)
N p.:

802.0(075.3) I 'odręczn ik  języ 
ka angielskiego dla 
szkół średnich 

P ublikacje odnoszące  się do 
nauki ję zy k ó w  o b cych  poza  
szkołą  (m etod yka  nuczania ł 
podręczn iki) zob . 800-7

372.891 Geografia
372.893 Historia

373 Nauczanie i wychowanie w  
szkołach podstawowych i śred
nich ogólnokształcących. Na
uczanie ogólnokształcące w  
szkołach zawodowych

373.1 Organizacja nauczania
Dalszy podział w edług 371

373.2 Organizacja wychowania 
przedszkolnego

Przedszkole. K lasy zerow e

373.202 Wstępne klasy. Klasy zerowe
przygotowujące do rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej

373.3 Szkolnictwo podstawowe
373.5 Szkolnictwo średnie

374 Nauczanie i v.'ychowanie po
zaszkolne. Oświata pozaszkolna

374.1 Formy organizacyjne oraz me
tody samokształcenia i kształ
cenia zespołowego

Praca kulturalno-ośw iatow a
374.133 Nauczanie słowne. Kursy ra

diowe i telewizyjne
374.186 Domy kultury. Świetlice. Kluby
374.3 Nauczanie i wychowanie m ło

dzieży
M łodzieżow e dom y kultury

374.7 Nauczanie i wychowanie do
rosłych

374.72 Uniwersytety powszechne.
Uniwersytety ludowe

376 Wychowanie, kształcenie 1 na
uczanie specjalnych kategorii 
osób. Szkolnictwo specjalne

N auczanie grup  narodow ościo
w y ch  (m niejszości narodo
w ych )

376.013.82 Pedagogika specjalna
371.1 Organizacja wychowania i na

uczania
Dalszy podział w edług 371 

376.2/.3 Nauczanie osób fizycznie upo
śledzonych

N auczanie n iew idom ych  głu
chych , głuchon iem ych

376.4 Nauczanie osób upośledzonych 
umysłowo

376.5 Nauczanie osób z trudnością 
adaptacji

D zieci trudne
376.7 Wychowanie i nauczanie grup

narodowościowych (mniejszości 
narodowych)

376.76 Nauczanie analfabetów
Zob. też .:

37.01i.Z2 W alka z  analfabe
tyzm em

377 Szkolnictwo zawodowe

337.1 Organizacja nauczania
Dalszy podział w edług 371

377.3 Zasadnicze szkoły zawodowe
Dalszy podział przez dodanie 
po  dw ukropku sym bolu odpo
w iedniego działu 
N p.:

377.3:69 Zasadnicze szkoły 
budow lane

377.4 Dokształcanie i przeszkalariie 
zawodowe

S zkoły  przyzakładow e zob. 
3si.se

377.5 Średnie szkoły zHAVodowe
T echnika zaw odow e. L icea  za
w od ow e
Dalszy podział przez dodanie 
p o  dw ukropku sym bolu odpo
w iedniego działu 
N p.:

377.5:625.1 Technika k o le jo 
w e

377.6 Pomaturalne kształcenie za
wodowe (nie akademickie)

Dalszy podział przez dodanie 
p o  dw ukropku sym bolu odpo
w iedn iego działu



377.8 Zakłady kształcenia nauczy
cieli

P edagogiczne szkoły  §rednie

378 Szkolnictwo wyższe

378.018.4 Studia wyższe wieczorowe i
zaoczne

378.1 Organizacja
Senat akadem icki. Rektorzy. 
P ersonel dyd aktyczn y : p ro fe - 
jsorowie, asystenci łtd.

378.14 Organizacja i struktura studiów
378.16 Budynki i pomieszczenia. W y

posażenie. Pomoce naukowe 
Laboratoria

378.18 Studenci
stow arzyszenia studenckie nie 
m ające charakteru naukow ego. 
Stow arzyszenia studenckie o  
charakterze naukow ym  lu b  fa 
chow ym
Zob . też poddziały w spólne: 

-057.875 Studenci
378.2 Stopnie (tytuły) akademickie. 

Dyplomy, egzaminy
378.3 Fundacje. Stypendia. Zasiłki
378.4 Uniwersytety
378.6 Wyższe szkoły fachowe (spe

cjalne)
Dalszy podział przez rozw in ię
cie  sym bolu  w edług 0/9 (do 
sym bolu  378.6 d od a je  się  sym 
b o l specja lizacji)
N p.:

378.633 Wyższe szkoły ekonomiczne
378.637 Wyższe szkoły pedagogiczne
378.661 Wyższe szkoły medyczne

A kadem ie m edyczne
378.662 Wyższe szkoły tecliniczne

Politechn iki
378.663 Wyższe szkoły rolnicze

A kadem ie rolnicze
378.665.661 Wyższe szkoły morskie
378.67 Wyższe szkoły artystyczne
378.67?/.676 Wyższe szkoły sztuk plastycz

nych
378.678 Wyższe szkoły muzyczne
378.679.143 Wyższe szkoły filmowe
378.679.2 Wyższe szkoły teatralne
378.679.6 Wyższe szkoły wychowania fi

zycznego

379.8 Wykorzystywanie wolnego
czasu

K olekcjonerstw o. H obby. 
W czasy. Autostop 
M ajsterkoioanie zob. 689 
K olek cjon erstw o  dzieł sztuhl 
zob. 7.073/.OH

379.85 Turystyka. Podróże dla przy
jemności

P rzew odniki tu rystyczn o-kra 
jozn aw cze zob. 914/919(036)
Zob. tez :

338.4S G ospodarcze aspekty 
tu rystyk i

389 METROLOGIA. WAGI
I M IARY

System y m iar i w ag. Jednost
k i m iar. U jednolicenia m iar i 
w ag
n a d zór adm inistracyjny nad 
wagam i i miarami zob. 351.82

389.2 Czas uniwersalny. Okresy
czasu

Jednostki czasu. Czas letni 
Z ob . też :

S29 Chronologia. Kalendarz. 
Rachuba czasu

39 ETNOGRAFIA. ZWYCZAJE
I  OBYCZAJE. FOLKLOR

P race z  zakresu etnografii p o 
szczególnych k ra jów , narodów  
i inn ych  grup  etnicznych kla
sy fik u je  sią przez dodanie sym 
bolu poddziału w spólnego m ie j
sca lub  grupy  etnicznej 
N p.:

Etnografia Słow ian 39(=81) 
Etnografia P olsk i 39(438) 

Ż y c ie  i  ob ycza je  ludów  p ier
w otn ych  i  koczow n iczych  
zob . 397

390.4 Nagość
Nudyzm . Naturyzm

391 Ubiory. Ozdoby. Moda
S tro je  ludow e

392 Zwyczaje i obyczaje życia
prywatnego i rodzinnego

393 Obrzędy i zwyczaje pogrzebo
we

Z ob . też :
614.6 Higiena cm entarzy.

Postępoiimnte ze zm ar- 
lym i



394

395

396

397

397.7
398

Zwyczaje i obyczaje życia 
publicznego i społecznego

Zabaw y publiczne. Festiwale.
Dni specjalne (Dzieii M atki ltd.)
Z ob . też;

061.7 O bchody. U roczystości
791.6 Swiąta publiczne  

Etykieta. Zwyczaje towarzys
kie

Savolr-v lvre  
Rucb kobiecy. Społeczna sy
tuacja kobiety

E m ancypacja. O rganizacje k o
b iece . L iga K obiet 

Pierwotne i koczownicze luds' 
i plemiona z punktu widzenia 
ich zv/yczajow i obyczajów 
Ludy koczownicze. Cyganie 
Folklor

T ra dycje  ludow e

3P8.3/.4

398.4

L udow ą tw órczość literacką 
(legendy, podania, pleśni, przy
słow ia ltd.) k lasy fiku je  się d o
da jąc p o  dw ukropku odpo
w iedn i sym bol z  działu Lite
ratura 820/8S9 
N p.:

398:8S4-343.4 Polskie legendy 
ludow e

A rtystyczna tw órczość ludowa 
w  inn ych  dziedzinach zob. od 
pow iedn ie  sym bole w  dziale 7 
Np.:

7-fSl.J Sztuka ludow a
75.031.4 M alarstwo ludow e
78.031.4 M uzyka ludow a 

Tańce lu dow e zob . 793.3

Przesądy ludowe. Zabobony. 
Wierzenia ludowe itd.
Wiara w zjawiska nadprzyro
dzone

D uchy. Czary i czarow nice

(Dział w oln y , skasowany przez FID  w  1964 r. O bejm ow ał zagadnienia językoznaw stw a, prze
niesione obecn ie  d o  działu BO)

5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE

50 ZAGADNIENIA OGÓLNE
NAUK MATEMATYCZNO- 
-PRZYRODNICZYCH

501 Zagadnienia ogólne nauk ścis
łych i przyrodniczych

502 Przyroda (ogólnie). Badanie i 
ochrona przyrody

Nauka o  srodovnshu zob. 504
F ilozofia  przyrod y  zob . 113/119

502.08 Technika, metody doświad
czalne, urządzenia

502.3 Przyroda a społeczeństwo. 
Ochrona przyrody ogólnie

502.4 Rezerwaty przyrody
502.5 Kompleksy przyrodnicze jako - 

całość: równowaga, niebezpie
czeństwa, szkody, zagrożenia

502.6 Ochrona krajobrazu
Hezerwaty geologiczne, geogra -

502.7

594

liczn e  i krajobrazow e. R egiony 
chronione. Parki narodow e. 
Parki krajobrazow e 
OcfiTona krajobrazu miast l 
w si zob. 719 

Zachowanie i ochrona przyro
dy w  stanie dzikim

P u blik a cje  odnoszące siQ do o - 
ch ron y  flo ry  i och ron y  fauny 
otrzym ujuą sym bole złożone 
(zob. dzia ły : 58 Botanika i 59 
Zoolog ia)

Nauka o środowisku

z  punktu w idzenia w pływ u 
działalności ludzkiej na śro
d ow isko
Zagadnienia należące jed n o
cześnie d o  502 i 504 k lasyfiku je 
s ię  d o  504
Ochrona przyrod y  zob. 502 
Etiologia ogólna zob . 574



504.03

504.05

504.0P

504.3
504.4
504.5

504.7

504.75

51

51-8

510

510.22
510.5

510.6

511

511.1
511.1;:33

Społeczne i ekonomiczne a- 
spekty działalności człowieka 
w  zakresie ochrony środowis
ka (ekologia społeczna) 
Szkodliwe wpływy ludzkiej 
działalności na środowisko 

Nndm ierna eksploatacja  zaso
bów  naturalnych. Zanieczysz
czanie środow iska. Szkodliw e 
w p ływ y  czyn n ików  fizycznych  
na środow isko, np. w ibracje , 
hslas. N iszczenie środow iska 
przez czynn ik i specja ln e jak 
nr), pożary, kom unikacja , dzia
łania w ojen n e  

Organizacja ochrony środo
wiska

P raw o och ron y  środow iska  
zob. 349.6

Środowisko atmosfery 
Środowisko hydrosfery 
Środowisko litosfery 

E kologia krajobrazu 
Środowisko biosfery

Świat roślin  i zwerząt
Ekologia człowieka a środo
wisko

MATEMATYKA

Gry i rozrywki matematyczne

Podstawy i ogólne zasady ma
tematyki

Filozoiia  m atem atyki

Teoria mnogości 
Algorytmy i funkcje obli
czalne

Zob. też;
SI9.688 P rogram y t a lgoryt

m y  do rozwiązyivania na 
m aszynach m atem atycz
n ych  zagadnień szcze
gó ln ych  

Logika matematyczna 
Z ob . też;

16i LogistyUa. Rachuneh  
log iczn y

Teoria liczb

Arytmetyka elementarna 
Arytmetyka gospodarcza

512 Algebra

■ 512.5 Algebra ogólna
A lgebra B oole ’a

512.54 Grupy. Teoria grup
Z ob . też:

S12.S1 G rupy lA ego
512.6 Specjalne działy algebry. W ie

lomiany. Równania algebraicz
ne. Macierze i wyznaczniki

A lgebra lin iow a
512.7 Geometria algebraiczna. Alge

bra pierścieni
512.81 Grupy Liego

514 Geom etria

514.1 Geometria ogólna
Geom etria elem entarna. Plani
m etria. Trygonom etria . G eo
m etria analityczna. G eom etria 
rzutow a

514.18 Geometria wykreślna
514.7 Geometria różniczkowa

M etody algebraiczne w  geo
m etrii. A lgebra w ektorow a 1 
analiza w ektorow a. Rachunek 
tensorow y i sp inorow y

515.1 Topologia
Przestrzenie analityczne

517 Analiza matematyczna
M atem atyczna teoria kontroli

517.2 Rachunek różniczkowy
517.3 Rachunek całkowy
517.4 Wyznaczniki funkcyjne. Prze

kształcenia całkowe. Rachu
nek operatorowy

517.5 Teoria funkcji
517.53 Funkcje zmiennej zespolonej
517.58 Funkcje specjalne
517.9 Równania różniczkowe, całko

we, funkcyjne. Równania róż
nicowe. Rachunek wariacyjny

517.98 Analiza funkcjonalna. Teoria
operatorów

R ów nania operatorow e
519.1 Kombinatoryka. Teoria grafów
519.2 Rachunek prawdopodobień

stwa. Statystyka matematycz
na

Analiza statystyczna. Rachu
nek  w yrów naw czy . T eoria  b łę 
dów



519.6

519.66

519.67

519.68

519.682
519.683 
519.683.5

519.688

519.7

519.8 
519.83
519.85

519.86

519.87

52

520/524
520
520.1/.6

Matematyka obliczeniowa. 
Analiza numeryczna. Progra
mowanie. Aproksymacja
Tablice matematyczne 

T ablice logarytm iczne 
Metody graficzne

N om ografla. O bliczenia m aszy
now e
M aszyny m atem atyczne zób. 
esi.31

Programowanie komputerowe 
Z ob . też:

6S1.3.oe O program ow anie
Języki programowania 
Metody programowania
Wyszukiwanie informacji 

B anki danych
Programy i algorytmy do 
rozwiązywania na maszynach 
matematycznych zagadnień 
szczególnych
Cybernetyka matematyczna 

Teoria sterow ania. L ingw isty
ka m atem atyczna

Badania operacyjne
Teoria gier
Programowanie matematyczne 

P rogram ow anie lin iow e 
РтодгатоужгЛе lin iow e w  от- 
ganlzacjl zob. 6SJ012

Teoria modeli ekonomicznych 
Ekonom etria. M odele optym a
lizacyjne. M odele sterowania 
ekonom icznego 
Z ob . t e i :

330.115 Ekonom etria

Modele matematyczne dla ba
dań operacyjnych

T eoria  m asow ej obsługi. T e
oria  system ów . Analiza syste
m ów . Sym ulacja

ASTRONOMIA. ASTROFIZY
KA. BADANIA KOSMICZNE. 
GEODEZJA. KARTOGRAFIA

Astronomia. Astrofizyka 
Narzędzia i technika ^
Obserwatoria. Teleskopy. In
strumenty astronomiczne 

Z ob . też;
681.7 Instrum en ty op tyczn e

520.8 Techniki obserwacji, pomiaru 
i analizy

Radioastronom ia
520.98 Planetaria
521 Astronomia teoretyczna. Pod

stawy astronomii
Astronom etrla. Astronom ia sfe
ryczna

521.1 Mechanika nieba
523 Układ słoneczny
523-52 Pochodzenie układu słonecz

nego
523.3 Księżyc. Układ Ziemia-księżyc
523.31 Ziemia jako ciało astrono

miczne
P o ry  roku . przyp ływ y  i od 
p ływ y  
Z ob . teź :

S51.1 K ształt, budowa  i  p o - 
chodzen le Z iem i

524.34 Księżyc. Selenołogia
523.4 Planety i ich satelity
523.6 Materia międzyplanetarna.

Komety. Meteory
Św iatło zodiakalne

523.9 Słońce. Fizyka słońca
524 Gwiazdy. Układy gwiazd. 

Wszechświat
524.1 Promienie kosmiczne

Prom ieniow anie kosm iczne
524.3 Gwiazdy

G w iazdy zm ienne, now e 1 su
pernow e. Pulsary. Gwiazdy 
neutronow e. M gław ice plane
tarne. G w iazdy p odw ójn e  i 
w ielokrotn e 

524.3(083.8) Katologi gwiazd 
524.3(084) Mapy i atlasy gwiazd
524.4 Obłok i asocjacje gwiezdrve
524.5 Materia międzygwiazdowa.

Gaz m iędzygw iazdow y. p y ł 
m lĘdzygwiazdowy. Przestrzeń 
kosm iczna

524.6 Galaktyka. Droga Mleczna
524.7 Układy pozagalaktyczne

O błok i M agellana. Materia
m iędzygalaktyczna

524.8 Wszeświat. Metagalaktyka. 
Kosmologia

A strochem ia 
527 Astronomia prakyczna. Astro

nomia nautyczna i lotnicza. 
Nawigacja

R adionaw igacja



528 535

528 Geodezja. Miernictwo. Foto
grametria. Kartografia

T eoria  b łęd ów  i  rachunek w y 
rów n aw czy  w  g eodez ji 1 fo to 
gram etrii. G eodezja m atem a
tyczna. G eodezja  fizyczna. G e
odezja  astronom iczna

528.3/.4 Pomiary powierzchni Ziemi.
Triangulacja. Topografia. Po
miary inżynieryjne

T erenoznaw stw o. P om iary  ka
tastralne

528.7 Fotogrametria. Aerofotografia 
(Fotografia lotnicza). Metody 
i instrumenty

Fototriangulacja. A erotrlangu- 
lacja

528.8 Teledetekcja. Technika i in
strumenty

Tu przydziela s ię  p iśm iennic
tw o d otyczące  zdaln ie uzyski
w an ych  d anych  odnoszących  
się d o  fizyczn ych  i  chem icz
n ych  w łaściw oficl Ziem i

528.9 Kartografia
M apy zdb. S12

529 Chronologia. Kalendarz. Ra
chuba czasu

Z ob . też:
389.2 Czas uniweTsalny. 

OUresy czasu

53 FIZYKA

53.086 Badania mikroskopowe
530.1 Ogólne zasady fizyki

Szczegółow a i  ogólna teoria  
w zględności. Zasada stałości i  
zm ienności, raasyczna i  kw an
tow a teoria  pola. T eoria  kw an
tów . F izyka statystyczna

531/534 Mechanika

531 Mechanika ogólna. Mechanika
ciał stałych. Mechanika ciał 
sztywnych

531.1 Kinematyka
Przestrzeń i czas. R uch. Pręd
kość. Przyspieszenie. M echani
ka statystyczna

531.2 Statyka. Statyka wykreślna 
(Grafostatyka)

s iły . R ow now aga. P rzyciąganie

531.3

531.4

531.5

531.6

531.7

532

533

533.5

533.6 
533.9 
534

534.8

534.85

534.86

534.87 

535

Dynamika. Kinetyka
Podobieństw o m echaniczne 

Praca. Ciężar. Masa. Tarcie. 
Opór bierny
Grawitacja (Ciążenie). Teoria 
wahadła. Balistyka 
Energia mechaniczna

p ra w o  zachow ania energii. 
Energia potencjalna. Energia 
k inetyczna

Pomiary wielkości geome
trycznych i mechanicznych 

P roces 1 aparatura 
Z ob . też;

389 M etrologia . W agi i m iary  
esi.12 P rzyrządy  d o  pom ia

ró w  ilości 
Mechanika cieczy. Hydrome
chanika

H ydrostatyka. L epkość. Ściśli
w ość. R eologia. R uch  cieczy . 
H ydraulika. H ydrodynam ika. 
Przepływ . R uch fa low y . W los- 
kow atość. K inetyczna teoria 
c ieczy . Osmoza. D yfuzja. K ry 
stalizacja
Tu k lasy fiku je  się zagadnienia 
w spólne dla c ieczy  i  gazów  

Mechanika gazów. Aerome- 
chanika

A erostatyka. Skraplanie gazów . 
K inetyczna teoria  gazów  

Fizyka próżni. Gazy rozrze
dzone
Aerodynamika 
Fizyka plazmy 
Dgania. Akustyka

D źwięk. U ltradźwięki
Zastosowanie akustyki

A kustyka pom ieszczeń. Zw al
czanie drgań. A bsorpcja  dźw ię
ku

Zapis i odtwarzanie dźwięku 
Zapis m echaniczny. Zapis ma
gnetyczny. Zapis op tyczn y. 
Stereofonia

Przekazywanie dźwięku (ra
diofonia, film dźwiękowy, te
lewizja). Elektroakustyka 
Sygnalizacja akustyczna

Światło. Optyka

Prom ien ie  podczerw one. P ro
m ienie pozafioletow e. P rom ie
n iow anie św iatła. Fotom etria.



Optyka geom etryczna. Załam a
n ie światła. D ysoersja . W idm o 
optyczne. A bsorpcja  światła. 
L um inescencja. F luorescencja. 
Interferencja . D yfrakcja . P o
laryzacja

535.6 Barwy i ich właściwości
535.8 Zastosowanie optyki (w ogól

ności)
z o b . też :

6SI.7 Instrum en ty op tyczn e

536 Ciepło. Termodynamika

Prom ieniow anie cieplne. Tem 
peratura. Term om etria. K alo- 
rym etria

536.7 Termodynamika. Energia 
cieplna

Entropia

537 Elektryczność. Magnetyzm. 
Elektromagnetyzm

537.1 Teoria elektryczności
537.2 Elektryczność statyczna. Elek- 

trostatyka
P ole  elektryczne. D ielektryki. 
F erroelektryczność. P iroe lek - 
tryczność

537.3 Ruch elektryczności. Prąd 
elektryczny. Elektrokinetyka

P rzew odność elektryczna. O - 
porność. N adprzew odność. Ter- 
m oelektryczność

537.5 Zjawiska związane z elek
trycznością i jonami. Wyłado
wania. Promieniowanie

P rom ienie Roentgena. P rom ie
n ie gam m a. Prom ienie katodo
w e. O ptyka elektronow a. O p
tyka Jonowa. M ikroskopia 
e lektronow a. P rom ienie anodo
w e. Jon izacja  gazów. T erm o- 
jon iza cja
M ikroskop y  e lek tron ow e  zob .
621.385
Z ob. też;

533.9 F izyka  plazm y  
Sil.13 E lektrochem ia

537.6/.8 Magnetyzm i elektromagne
tyzm

537.6 Magnetyzm
P ole  m agnetyczne 
Z ob . też :

550.38 M agnetyzm, ziem ski

537.8 Elektromagnetyzm. Elektrody
namika

M agnetohydrodynam ika. In
dukcja . P rądy zm ienne. Drga
nia elektrom agnetyczne. Falo 
elektrom agnetyczne. R adiofi- 
zyka

538.9 Fizyka materii skupionej (stan 
ciekły i stan stały)

z  punktu w idzenia struktury 
m iki'oskopov/ej

539 Fizyczna istota materii

539.1 Fizyka jądrowa (nuklearna), 
atomowa i cząsteczkowa (mo
lekularna)

539.1.07 Aparaty, przyrządy
539.12 Cząstki elementarne i proste

N ukleony (protony, neutrony)
539.14 Jądro atomowe. Struktura

jądra
Chem ia jądrow a zob. 541.2

539.16 Promieniotwórczość. Przemia
ny promieniotwórcze (rozpad)

539.17 Reakcje jądrowe
Rozpraszanie. Polaryzacja . Roz
szczepianie. R eakcje  łańcucho
w e. R eakcje  cyk liczne

539.18 -  Fizyka ijojcdynczych atomów
Izotopy

539.19 Fizyka pojedynczych cząste
czek (molekuł)

W iązki m olekularne. M akro
cząsteczki (m akrom olekuły)

539.2 Właściwości i struktura ukła
dów cząsteczkowych

A m orfizm . Plastom etrla. P ro- 
szkow atość

539.3/.6 Mechanika ciał stałych sprę
żystych 

Z ob. też :
620.1 Badanie m ateriałów. 

W ady m ateriałów
539.3 Sprężystość. Odkształcenia

R eologia. Tensom etrla. Pełza
n ie  m ateriałów

539.4 Wytrzymałość
O dporność na naprężanie. Zm ę
czen ie m ateriałów

539.5 Własności materiałów wpły
wające na zdolność do od
kształceń. Plastyczność

C lągllw ość. G iętkość. Ściśli
w ość



54 CHEMIA

541 Chemia teoretyczna
541.1 Chemia fizyczna
541.11 Termochemia
541.12 Mechanika chemiczna

K inetyka chem iczna. D ynam i
ka chem iczna. Kataliza 

541.13. Elektrochemia
Elektroliza. M agnetochem ła

541.14 Fotochemia
Fotokataliza

541.15 Chemia radiacyjna
541.17 Topochemia
541.18 Chemia koloidów. Chemia zja

wisk absorpcyjhych. Chemia 
zjawisk kapilarnych

W ęgiel aktyw ny
541.2 Teoria atomowa

Chem ia jądrow a 
Z ob . też:

541.15 Chem ia radiacyjna
541.4 Związki chemiczne. Typy 

związków
541.5 Wartościowość. Wiązania. Po

winowactwo
541.6 Struktura związków chemicz

nych ogólnie i w  powiązaniu 
z właściwościami substancji

Stereochem ia 
5 ±1.7 Alotropia. Izometria fizyczna
541.8 Roztwory i rozpuszczalność

ogólnie
55(1/9)542 Chemia doświadczalna i pre

paratyka chemiczna 550W yposażenie laboratorium  i
technika laboratoryjn a. K ry 550.3stalizacja

543 Chemia analityczna 550.34
543.061 Analiza jakościowa

55.38543.C62 Analiza ilościowa
543.063 Mikroanaliza i pólmikroana-

550.4liza
543.2 Specjalne metody chemiczne 

analizy 550.7
Grawim etria. M iareczkowanie. 550.8
E lektrcanallza P olarografia  itd.

543.4 Metody optyczne analizy
Analiza spektralna (Spektro
grafia). Analiza kolorym etrycz

550.87na. R efraktom etria. Interfero
metria. Polarym etria

54.3.5

543.7

513.8

543.9

546

546.1/.2

546.3/.9

547

548/549

548
549

55

Metody fizyko-chemiczne ana
lizy (poza optycznymi)

Spektrografia i spektrom etria 
m asowa. C lirom atografia. Elek
troforeza

Analiza substancji nieorga
nicznych
Analiza substancji organicz
nych
Analiza za pomocą reakcji 
biologicznej

R eakcje  organoleptyczne 
Chemia nieorganiczna

P ierw iastki chem iczne (ogól
nie)

Niemetale. Metaloidy 
G azy szlachetne 

Metale
Ziem ie rzaflkie

Chemia organiczna

KRYSTALOGRAFIA.
MINERALOGIA

Krystalografia
Mineralogia

GEOLOGIA I NAUKI PO
KREWNE. METEOROLOGIA. 
HYDROLOGIA

Geologia regionalna 

Nauki pomocMicze geologii

Geofizyka
Sejsmologia

Trzęsienia ziem i 
Magnetyzm- ziemski. Geoma
gnetyzm 
Geochemia

B iogeochem ia
Geobiologia
Geologia i geofizyka stosowa
na. Badania i poszukiwania 
geologiczne. Interpretacja w y
ników
Biologiczne i psychologiczne 
metody. Różdżkarstwo



555.1/.4 Geologia ogólna: fizyczna i dy
namiczna

551.1 Kształt, budowa i pochodzenie
Ziemi w  ogólności

Zob . też:
523.32 Ziem ia ja ko  ciało  

astronom iczne  
551.2/.3 Geodynamika
551.2 Geodynamika wewnętrzna 

(Procesy endogeniczne)
G ejzery. Geotektonika. R uchy 
tektroniczne. petrotekton ika. 
G eologia strukturalna

551.21 Wulkany
Zob. też :

550.34 Sejsm ologia
551.3 Geodynamika zewnętrzna 

(Procesy egzogeniczne)
551.31 Utwory lądowe

Erozja. D enudacja. P rocesy 
eoliczne
Erozja g leb y  zob. 831.459

551.32/.33 Glacjologia (nauka o lodow
cach). Geologia lodowcowa

551.35 Utwory morskie
Podnoszenie się i  zapadanie 
lądów

551.4 Geomorfologia. Formy po
wierzchni Ziemi

T opografia  Ziem i. P aleogeo-
m orfologia
Zob. też :

911.2 G eografia  fizyczna . 
F izjografia

551.41 Kształty lądów. Rozmieszcze
nie lądów i mórz

K ontynenty
551.42 Wyspy. Archipelagi. Półwyspy
551.43 Struktury i formy ukształto

wania powierzchni Ziemi
G óry  1 doliny. W yżyny. R ów 
niny. F orm y w ybrzeży . W yd
m y. pustynie. T orfow iska. Ra
fy  koralow e

551.44 Speleologia. Jaskinie. Groty. 
Wody podziemne

H ydrologia w ód gru n tow ych  
(podziem n ych ) zob. 556.3 
W yp raw y speleolog iczn e zob. 
798.55

551.46 Oceanografia fizyczna
T opografia  i m orfologia  dna 

m orskiego. P rądy i fa le  m or
skie. P ływ y  m orskie (przyp ły 

w y  i odpływ y)

551.468 Geografia morza
G łębokie partie m orza. Zato
k i, fiord y , cieśniny. P łytkie 
partie m orza. M ierzeje. Laguny

531.5 Meteorologia
551.50 Meteorologia praktyczna. Me

teorologia synoptyczna
P rzew idyw ania p ogod y

551.51 Struktura, mechanika i termo
dynamika atmosfery. Meteoro
logia dynamiczna

551.52 Promieniowanie i temperatura
551.54 Ciśnienie atmosferyczne
551.55 Wiatr. Turbulencja
551.57 Para wodna i hydrometeory

M gła. C lim ury. Opady. R adio- 
aktyw noścż Śnieg. Lawiny. 
H ydrom eteorologia

551.58 Klimatologia
B iom eteorologia . B loklim atolo- 
gla

551.59 Różne zjawiska i wpływy
z jaw isk a  optyczne w  atm osfe
rze. Tęcza. Z jaw iska elektrycz
ne w  atm osferze. W yładowania 
elektryczne. Zorza polarna. 
Z jaw iska akustyczne

551.7 Geologia historyczna. Straty
grafia

551.8 Paleogeogratia

552 Fetrografia. Skały
Skały  osadow e

552.6 Meteoryty
553 Geologia gospodarcza. Nauka

0 złożacłi mineralnych
553.3/.4 Złoża rud (ogólnie)
553.3 Złoża rud żelaza i manganu
553.31 Rudy żelaza

M agnetyt. Hematyt. L im onlt
553.32 Rudy manganu
553.4 Rudy inne niż rudy żelaza

1 manganu
Złoża  m etali ziem  rzadkich

553.43 Rudy miedzi i miedzionośne
553.44 Rudy ołowiu i cynku
553.5 Skały użyteczne. Kamienie na

turalne. Kamienie budowlane
G ranity. Bazalt. K w arcyt. Mar
m ur. W apienie. Kreda. P iasko
w iec. K w arc



553.6

553.661
553.7
553.8

553.9

553.94
553.96
553.97
553.98

556

556(1/9)
556.1

556.18

556.3

556.5

56

56::57
56::581
56;:591
56(4/9)

Różne minerały nieorganiczne 
i ziemie użyteczne

n y . P iasek. 2w ir . S61 kam ien
na. Sole potasow e

Siarka
Żrćdła mineralne 
Kamienie szlachetne i półszla
chetne (przemysłowe, ozdobne) 
Złoża skał węglowych i węglo
wodorów
Złoża węgla kamiennego 
Lignit. Węgiel brunatny 
Złoża torfu
Złoża węglowodorów, ropy 
i gazu

Gaz naturalny. O le je  m ine
ralne. Z łoża naftow e. Łupki 
bitum iczne

Hydrologia. Hydrosfera. Woda 
(w ogólności)

Hydrologia regionalna 
Cykl hydrologiczny. Ogólny 
bilans wodny

Opady. Parowanie. R etencja 
w ćd . P ow odzie. Susze 

Gospodarka wodna. Hydrolo
gia stosowana. Kontrola wa
runków hydrologicznych przez 
człowieka
Hydrologia wód gruntowych 
(podziemnych). Geohydrologia. 
Hydrogeologia

żrćd ła . G ospodarka w odam i 
podziem nym i 

Hydrologia wód powierzchnio
wych

R zeki, strum ienie, ciek i. R e
żim  rzeki. Zanieczyszczenie. 
W odospady 
Zob . t e i :

631.432 W oda w  g lebie. H y
drologia rolnicza I

PALEONTOLOGIA

Paleobiologia 
Paleobotanika ogólna 
Paleozoologia ogólna 
Nauka o skamieniałościach lo
kalnych. Paleontologia geogra
ficzna

561 Paleobotanika systematyczna
Dalszy podział ja k  582 
N p.:

561.47 Iglaste
562/569 Paleozoologia systematyczna

Dalszy podział Jak S92/599 
N p.:

564 M ięczaki
569.9 Paleoantropologia. Człowiek

kopalny

57 NAUKI BIOLOGICZNE

57.08 Technika biologiczna. Metody
eksperymentalne, wyposażenie

57.081 Zbiory przyrodnicze
Zbieranie, preparow anie, kon
serw acja

57.086 Technika mikroskopowa. Mi
kroskopia biologiczna

57.087 Biometria

572 Antropologia
A ntropom etria. Rasy ludzkie

572.1/.4 Antropogeneza. Pochodzenie
człowieka

F orm y człow ieka  kopalnego  
zob . S69.9

573 Biologia ogólna i teoretyczna
T eorie  ogólne, np. teorie  dua
listyczne powstEnia życia , w i
talizm

573.3 Materia żywa i nieożywiona.
Bóżnice chemiczne i struktu
ralne
Mikroorganizmy. Rośliny i 
zwierzęta jako formy życia 
Problemy pochodeznia życia. 
Życie na innych planetach

Egzobiologia. AstrobloloRia. 
B iologia kosm iczna 

Biologia stosowana (ogólnie) 
Ogólne własności i charak
terystyki organizmów żyjących 

573.7.017.5/.6 Rozmnażanie się i rozwój or
ganizmów
Rozmnażanie się. Płeć. Płcio- 
woSć
Rozwój. Starzenie się. Śmierć 

D ługow ieczność

573.4

578.5

573.6
573.7

573.7.017.5

573.7.017.6



574 Ekologia ogólna. Biocenologla. 
Hydrobiologia, fiiogeografia

o g ó ln e  1 porów naw cze bada
nia p opu lacji, b iocen ozy  i  sy
stem ów ekologicznych  
Zob . też;

504 Nauka o  środoiuisku

574.2 Organizmy i środowisko
574.4 Biocenozy i ekosystemy lądo

we (biogeocenozy). Cykle bio
chemiczne

574.5 Hydrobiologia. Biocenozy i 
ekosystemy wodne

574.6 Hydrobiologia stosowana
574.9 Biogeografia. Geograficzne

rozmieszczenie organizmów 
Zm iany środowiska

575 Genetyka ogólna. Cstogenety-
ka ogólna. Immunogenetyka

575.1 Dziedziczność
M endellzm

575.2 Zmienność
M utacje

575.8 Ewolucja. Powstawanie gatun
ków (specjacja). Filogeneza 

W alka o  byt. D obór natural
n y  i sztuczny (Darw lnizm )

576 Biologia komórki. Cytologia

576.3 Cytologia ogólna. Komórka, 
jako system biologiczny. Pro- 
toplazma

T y lk o  prace ogólne i p orów 
naw cze

576.316 Chromosomy
576.32,'.35 Fizjologia, biochemia, biofizy

ka i biologia molekularna ko
mórki

Cytochem ia
576.5 Wzajemne oddziaływanie ko

mórek. Powiązania międzyko
mórkowe. Populacja komórek

576.6 Cytoekologia. Symbioza komó
rek i organelle

Mutualizm
576.7 Tkanki i narządy jako zespól 

komórek
H istologla. Organologia 
H istologia roślin zob . 581.8 
Histnlogla zw ierzą t zob . 591.8

576.8 Parazytologia

576.83 Fitoparazytologia. Rośliny pa
sożytnicze

576.83 Zooparazytologia. Zwierzęta 
pasożytnicze. Przenosiciele 
chorób

577 Materialne podstawy życia. 
Biochemia. Biologia moleku
larna. Biofizyka

Chem iczne i fizykochem iczne 
podstaw y zjaw isk  biologicz
n ych  w  u jęciu  ogólnym

Chemiczne podstawy życia. 
Biochemia

P roteiny. Kw asy nukleinowe. 
M etabolizm  

Enzymy. Katalizatory reakcji 
biologicznych 

Biokatalizatory
Witaminy. Witaminologia

W itam iny jatco leh i zob. Й15.3
Hormony i hormonoidy 
Antybiotyki
Molekularne podstawy życia. 
Biologia molekularna

G enetyka m olekularna. DNA, 
HNA

Fizyczne i fizykochemiczne 
podstawy życia. Biofizyka i 
chemia biofizyczna. Biomecha- 
nika. Bioenergetyka. Biorytm

F izyczne i fizykochem iczne 
w łaściw ości protein . Chemia f i 
zyczna kw asów  nukleinow ych. 
B iofizyka  enzym ów . Bionika

578 Wirusologia
B akteriofagi

579 Mikrobiologia

579.2 Mikrobiologia ogólna
A ntygeny. Przeciw ciała

579.6 Mikrobiologia stosowana
P rob lem y  ogólne 
M ikrobiologia, rolnicza zob.
631.46
M ikrobiologia  techniczna zob.
вез

579.8 Systematyka mikroorganizmów
B akterie

58 BOTANIKA

58:502.7 Zachowanie i ochrona roślin
w  stanie dzikim

577.1

577.15

577.16

577.17
577.18 
577.2

577.3



w  analogiczny sposób k lasyfi
k u je  się pu blik a cje  dotyczące 
och ron y  poszczególn ych  gatun
ków  roślin 
N p.:

582.47:502.7 Ochrona iglas
tych

58.006 Cgrody botaniczne. Rezerwaty
roślin

58.009 Roślina w  życiu i w  przyro
dzie

581 Botanika of^ólna. Biologia ro
ślin

581.08 Botanika doświadczalna
581.1 Fizjologia roślin

M etabolizm . F izjologia  kom ór
ki. C ytologia . Fotosynteza. F i- 
tochem ia

581.2 Choroby roślin. Fitopatologia
C horoby roślin upraw nych  
zob . 632

581.3 Embriologia roślin
581.4 Morfologia roślin
581.5 Eltologia roślin. Etologia. So

cjologia roślin. Symbioza. B io- 
nomia

F itosocjo logia . Fenologia ro 
ślin. M ikoryza

581.6 Botanika stosowana (gospodar
cza)

581.8 Histologia roślin. Tkanki
581.9 Geografia roślin. Flora

Tu k lasy fiku je  sią rozm iesz
czenie f lo r y  w  środow isku f i 
zyczno-geogra ficzn ym  oraz na 
terenach geograficznych,- d o
d a jąc odpow iedn ie  sym bole 
poddzia łów  w spólnych  m iejsca 
N p.:

581.9(26) F lora m órz 1 ocea 
nów

581.9(438) Flora P olski

Rozm ieszczenie poszczególnych  
gatunków  k lasy fiku je  się do 
poszczególnych  działów  682 B o
tanika system atyczna, doda jąc 
odpow iedn i sym bol poddziału 
w spólnego m iejsca

582 Botanika systematyczna

w  dziale tym  m ożna stosow ać 
sym bole 'ana lityczne z  kreską, 
tw orzone p odobn ie  ja k  w  dzia
le  zoolog ii (zob. uw agę przy 
sym bolu 592/589)

582(083.8) Klucze do oznaczania roślin 
582.2/.3 Skrytopłciowe. Rośliny zarod

nikowe
P lech ow ce. R ozprątki. Bakte
rie. Ś luzów ce. W iciow ce. G lo
n y  (algi). G rzyby. P leśnie. 
W orkow ce. P orosty . R odniow - 
ce. M szaki. W ątrobow ce. M chy. 
Paprotniki. Skrzypy. W idłaki. 
Paprocie i  in.

582.4 Jawnopłciowe. Rośliny nasien
ne. Rośliny kwiatowe 

582.42/.47 Nagonasienne. Nagozalążkowe
583.47 Iglaste
S82.5/.9 Okrytonasienne. Okrytozaląż-

kowe
582.52/.59 Jednoliścienne 
582.6/.9 Dwuliścienne

59 ZOOLOGIA

59:502.7 Zachowanie i ochrona zwie
rząt .w  stanie dzikim

w  analogiczny sposób k lasyfi
ku je  się pu blik a cje  dotyczące 
och ron y  poszczególnych  gatun
k ów  zwierząt 
Np.:

598.2/.9:502.7 O chrona pta
ków

59.006 Ogrody zoologiczne. Rezerwa
ty zwierząt

59.009 Zagadnienia społeczne i etycz
ne. Zwierzęta w  życiu i w  
przyrodzie

591 Zoologia ogólna. Biologia
zwierząt

D o klasyfikow ania zagadniefi z 
zakresu zoolog ii ogólnej w  od 
niesieniu d o  poszczególnych  
grup zwierząt służą sym bole 
analityczne, k tóre tw orzy  się 
z  sym boli poddzia łów  591, za
stępu jąc kreską c y fr y  59 
N p.:

595.7-116 Rozm nażanie sią 
m otyli

599.32-14 Anatom ia gryzoni

591.08 Zoologia doświadczalna
591.1 Fizjologia zwierząt

M etabolizm
5.Ч1.15 Zmienność. Dziedziczność
591.16 Rozmnażanie się. Biogeneza.

Rozród



591.2 Choroby zwierząt z wyjątkiem 
zwierząt domowych. Zoopato- 
logia

Teratologła
M ed ycyna w eterynaryyna  zob. 
eie

591.3 Embriologia zwierząt. Ontoge- 
neza

591.4 Nauka o organach zwierząt. 
Anatomia. Organologia. Zooto- 
mia

591.5 Sposób życia zwierząt. Zwie
rzę i świat otaczający. Ekolo- 
logia zwierząt. Etologia. B io- 
nomia

Psychologia 1 socjo log ia  zw ie
rząt. Sym bioza. Instynkt

591.6 Zoologia stosowana. Zoologia 
gospodarcza

591.8 Histologia zwierząt
C ytologia

591.9 Geografia zwierząt. Fauna
Rozm ieszczenie fa u n y  w  śro
dow isku fizyczn o-geogra ficz 
nym  oraz na terenach geogra
ficzn ych , Jak też rozm ieszcze
n ie poszczególnych  gatunków  
zw ierząt k lasyfiku je  sią, jak  
podano w  uw agach przy  581.9

592/599 Zoologia systematyczna

592
593.1/.9

594

595

595.7
596

Bezkręgowce (ogólnie) 
Pierwotniaki. Jamochłony. 
Gąbki. Parzydełkowce. Kora
lowce. Stułbioplawy. 2ebro- 
pławy. Szkarłupnie

Otw ornice. P lankton m orski. 
W lciow ce. W ym oczk i. Zarodni
kow ce. P olipy . M eduzy. Stuł
bie. Rozgwiazdy. Jeżow ce m or
skie ltd.

Mięczaki
Małże. Ślim aki. G łow onogl. 
O śm iornice. M szyw ioły. Ra- 
m ienionogi. O słonice i in.

Pierścieniowce
R obaki. P ierścien ice. Skąpo- 
szczety. W ieloszczety. P ijaw ki. 
W rotki. Staw onogi. Skorupia
ki. P ajęczaki. Roztocze. Prat
chaw ce. W ije  ltd.

Owady. Entomologia
Kręgowce ogólnie

597 Ryby. Ichtiologia
597.6/.9 Płazy
598.1 Gady

Jaszczurki. Wąże. Żółw ie. K ro
k od y le

598.2/.Э Ptaki. Ornitologia
599 Ssaki
599.1 Bezłożyskowce ogólnie
599.2 Torbacze

K angur
599.3 Łożyskowce

Szczerbaki. M rów kojad . Pan
cern ik . O wadożerne. K rety. Je- 
żow ate

599.32 Gryzonie
w iew iórk a . Świstak. Suset. 
B óbr. M yszy. Szczury. Chom ik. 
Nutria. Za jąc. K rólik

599.4 Nietoperze
599.5 Walenie

W ieloryby . Kaszaloty. D elfiny
599.6 Kopytne ogólnie

Ыоп1е
599.72 Nieparzystokopytne

N osorożec. K oniow ate. Osioł. 
Zebra

599.73 Parzystokopytne
599.731 Nieprzeżuwające

Swlniowate. Dzik. H ipopotam
599.735 Przeżuwacze

W ielbłąd. Łam a. Sarna. Jeleń. 
Łoś. R enifer. Żyrafa. A nty lo
p y . K ozica . Baw ół. Zubr. B i
zon. B ydło  dom ow e i In.

599.74 Mięsożerne
Szop. Łasica. B oriuk . Norka. 
W ydra. Kuna. Hlenowate

599.742.1 Psowate
w ilk . Szakal. Ł ls

599.742.2 Niedżwiedziowate
N iedźw iedź polarny. Niedź
w iedź brunatny

599.742.7 Kotowate
Lew , T ygrys. Pum a. Jaguar. 
Pantera. Zbik . R yś 

599.745 Płetwonogie
L ew  m orsk i. Mors. Foka

599.8 Naczelne
M alpiatki. M ałpy

599.88 Człekokształtne
Orangutan. Szym pans. G oryl

599.9 Homo. Człowiek
M iejsce człow ieka w  przyro
dzie. P orów nanie człow ieka ze  
zw ierzętam i w  oeó le



6 NAUKI STOSOWANE. 
MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO

60

61

61(213)

611

611.01
611.012

611.013
611.018

611.019

611.08

611.1

611.2

611.3

611.4

611.6

ZAGADNIENIA OGOLNE 
NAUK STOSOWANYCH

MEDYCYNA

м ей усуп а  sądowa zob. SiO.e 

Medycyna tropikalna

Anatomia
K lasyfiku je  się  tu  także za
gadnienia w spólne anatom ii 
człow ieka i  zw ierząt 
Z ob . t e i :

616-091 Anatom ia pa to lo 
giczna

Anatomia ogólna 
Teratologia. Nauka o wadach 
rozwojowych 

Z ob . t e i :
616-007 W ady  i  zaburzenia  

rozw ojow e  
Embriologia
Histologia. Nauka o tkankach. 
Histogeneza
Anatomia porównawcza 

Z ob . też :
591.4 Nauka o  organach  

zw ierząt
Technika anatomiczna. Do
świadczenia i obserwacje 
Układ naczyniowy. Angiologia

Układ krążenia. Serce
Narządy oddechowe. Układ 
oddechowy
Narządy trawienia. Układ tra
wienny

Przew ód pokarm ow y
Układ chłonny (limfatyczny). 
Układ krwiotwórczy. Gruczoły 
dokrewne
Narządy moczowo-płciowe. 
Układ moczowo-płciowy 
Układ kostny. Układ mięśnio
wy. Narządy ruchu

Skóra. Staw y

611.8 Układ nerwowy. Narządy zmy
słów

611.9 Anatomia topograficzna
Części c ia ła : g łow a, kończyny  
itd.

612 Fizjologia
K lasyfiku je  się  tu także za
gadnienia w spólne fiz jo log ii 
człow ieka 1 zwierząt 
P sych ofizjologia  zob . 159.91

612.015 Chemia fizjologiczna
Przem iana m aterii (m etabo
lizm )
Z ob . t e i :

577.1 C hem iczne p od ttaw y  
życia . B iochem ia

612.017 Odporność. Przystosowanie. 
Toksyny i antytoksyny

Uczulenie. A lergia. A na filak - 
s ja . Im m unologia 
Zob . też :

616-008 Zaburzenia czyn n o t-  
c i  (fuTikcjl) 4 odpornoźcl 
narządów  

616-OSe W arunki w rodzone. 
O dporność organizm u

612.018 Wydzielanie wewnętrzne. Hor
mony

612.019 Fizjologia porównawcza
612.08 Fizjologiczne techniki. Do

świadczenia i obserwacje
Biom etrla. W iw isekcja

612.1 Krew. Krążenie krwi
Cienienie k rw i

612.2 Oddychanie
C12.3 Trawienie. Odżywianie
612.4 Fizjologia gruczołów. Wydzie

lanie. Wydalanie
E ndokrynologia

612.5 Ciepłota. Temperatura ciała
H ipoterm la

612.6 Fizjologia rozrodu, wzrastania 
i rozwoju. Starzenie się

D ługow ieczność

612 661 Dojrzewanie płciowe
. Pokwitanie



612.7 Narządy ruchu. Głos. Skóra
612.78 Głos. Mowa
612.8 Układ nerwowy. Narządy 

zmysłów
O druchy psychiczne. Układ 
w spółczu lny (sym patyczny) 
P sych ofizjologia  zob . 159.91 

612.84/.88 Narządy zmysłów
W zrok. Stereoskopia. Słuch. 
WĘch. Zm ysł czu cia  1 rów n o
w agi

613 Higiena ogólna i osobista

613.1 Higiena otoczenia. Czynniki 
klimatyczne

A klim atyzacja
613.2 Higiena odżywiania

Dieta
613.22 Odżywianie niemowląt i dzieci
613.3 Napoje
613.4 Higiena ciała. Odzież

Z ob. też :
646.7 P ielęgnacja  d a la . K o 

sm etyka
613.5 Higiena mieszkania
613.6 Higiena pracy (zawodowa i

przemysłowa)
C horoby  zaw odow e (zagadnie
nia ogólne). Szkodliw e w p ły 
w y  kurzu, hałasu,' Światła itd. 
Z ob . też :

331.4 Ś rodow isko m iejsca  
p ra cy

616-057 C horoby zawoćLowe. 
M ed ycyn a  p ra cy

628.5 Ochrona sanitarna w  
przem yśle

613.7 Higiena wypoczynku i snu
Gim nastyka. Zm ęczenie. W y
czerpanie. Bezsenność 
G im nastyka zob. 790.41

613.8 Higiena układu nerwowego. 
Higiena i moralność

613.81 Napoje alkoliolowe. Abstynen
cja. Zwalczanie alkoliolizmu

Zw alczanie alkoholizm u zob. 
też  351.1^1

613.83 Narkotyki
N arkom ania
Zw alczanie narkom anii zob. 
351.761

613 84 Palenie tytoniu. A kcje antyni
kotynowe

Z w alczanie palenia tyton iu  
zob. też  351.761

613.86 Higiena psychiczna i obycza
jowa

Przem ęczenie psychiczne
613.83 Higiena życia seksualnego.

Wychowanie seksualne
Zapobieganie ciąży. Regulacja 
urodzin . Poradnie św iadom ego 
m acierzyństw a

613.9 Higiena w  związku z rasą.
wiekiem i płcią 

Eugenika
613.95 Higiena niemowlęcia i dziecka
613.99 Higiena kobiety

614 Zdrowie i bezpieczeństwo pu
bliczne

614.2 Urzędowa i zawodowa organi
zacja służby zdrowia

Szpitale. Sanatoria. Ośrodki
zdrow ia
Z ob. też :

364.444 O pieka socjalno-m e- 
dyc^na nad fizycznym  
l  um ysłow ym  stanem  
zdrowia

614.25 Zawód lekarski
Etyka zaw odow a. D eontologia 
lekarska. Odpow iedzialność le
karska

614.253.5 Pomocnicza służba zdrowia
Sanitariusze, Pielęgniarki (sio
stry  szpitalne). Położne

614.26 Nielegalna praktyka lekarska. 
Znachorstwo

M ed ycyna  ludowa zob. 615.89

614.3 Nadzór i kontrola sanitarna. 
Nadzór nad artykułami spo
żywczymi i lekami

Kontrola  produktów  spożyw - 
c~ych zob . 351.77

614.4 Zapobieganie i zwalczanie 
chorób zakaźnych, epidemii

Kwarantanna. Szczepienia o - 
chronne
E pidem ie, zarazy, epidem iolo
gia zob. 616-036.22 
C horoby zakaźne zob. 616.9

614.449 Walka ze szczurami, owadami 
itd. Ochrona zwierząt poży
tecznych

D eratyzacja. D ezynsekcja
614.6 Higiena cmentarzy. Postępo

wanie ze zmarłymi



614.7

614.78

614.79 
614.8

614.84

614.86

614.R7

614.88

614.89

614.9

ich

615

615.1

Palenie zw łok. Balsam owanie. 
'  Ekshum acja zw łok  

Zob . t e i :
393 Obrcędj/ i zim jczaje p o 

grzeb ow e
Higiena powietrza, wody i 
gleby

Zapylan ie pow ietrza. Opad ra
d ioaktyw n y 

Higiena _ komunalna. Higiena 
miasta 
Pligiena wsi
Zapobieganie wypadkom i 
zwalczanie

N iebezpieczeństw o utonięcia. 
P om oc tonącym . Zaczadzenia, 
zatrucia gazam i. Zagrożenia 
pra.dem elektrycznym  
W ypadki p rzy  p ro cy  zob. 
331.4S/.46 
Z ob  t e i :

65C.08 W yp a d ki transporto
w e. R atow nictw o  

Ochrona przeciwpożarowa. 
Pożarnictwo
Wypadki spowodowane ru
chem pojazdów. Ochrona po
dróżnych

W ypadki drogow e 
Narażenia na wpływy otocze
nia: zapobieganie, ochrona,
bezpieczeństwo osobiste

W pływ y m echaniczne (np. ciś
nien ie). Narażenie na prom ie
niow anie, na działanie sub
stancji chem icznych  ltd. 

Ratownictwo. Pomoc w  na
głych wypadkach

P ogotow ie  Ratunkow e. Czer
w on y  K rzyż 

Niebezpieczeństwa zagrażające 
poszczególnym częściom ciała. 
Odzież ochronna. Wyposażenie 
ochronne
Higiena zwierząt. Higiena w’e- 
terynaryjna

Transport zwierząt. Higiena 
rzeźni
K on trola  wetP'ynaTnina zob .
351.77

Farmacja. Farmakologia. Te- 
rapeutyka. Toksykologia

F arm akognozja

Farmacja ogólna
Farm akopea

615.12 Laboratoria farmaceutyczne.
Apteki

Sprzedaż lek ów
P rzem yśl fa rm a ceu tyczn y  яоЬ.
661.12

615.15 Zawód farmaceutyczny
615.2 Leki według działania

Środki znieczulające, przeciw 
bólow e. Środki odkażające (de
zyn fek cy jn e). A ntyseptykl

615.3 Leki wredług pochodzenia
L ek i chem iczne. L eki roślinne. 
Z io ła  leczn icze. W ody  m ine
ralne. Balneologia. W ody  zdro
jow e . Fltoterapla. A ntybiotyki. 
Chem oterapia. W itam iny. L e 
czen ie hcrm onam i. Organote- 
rapla

615.37 Immunoterapia. Bakteriotera- 
pia. Serologia

Szczepionki. Surow ice
615.38 Hemoterapia. Przetaczanie 

krwi
Krw iodaw stw o

615.4 Preparaty farmaceutyczne. 
Materiały i wyposażenie me
dyczne

Z ob . t e ł :
681.12 P rzem yśl farm aceu

ty czn y
615.47 Narzędzia medyczne i chirur

giczne. Urządzenia. Wyposaże
nie szpitali

Sprząt 1 urządzenia ortope
d yczne
W ytw arzanie p rotez  zob . 6SS.3

615.8 Fizjoterapia. Fizykoterapia,
radioterapia i inne (bezleko- 
we) metody lecznicze

Akupunktura. Masaż. M echa
noterapia. Gim nastyka leczni
cza. Fototerapia. Term oterapia. 
Sztuczna hibernacja . K llm ato- 
terapla (Leczenie klim atyczne) 

615.838 Hydroterapia. Balneoterapia
B alneologia zob. 61S.3

615.84 Elektroterapia. Elektromedy- 
cyna. Eadioterapia

R adiologia
615.85 Różne inne metody lecznicze

Psychoterapia. Psychoanaliza 
ja k o  terapia

615.851.3 Leczenie pracą. Leczenie re
habilitacyjne

Rehabilitacja Inwalidów zob . 
33I-0S6.26
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616:159.9
616-001/-00Э

616-001

616-001.12

616-002

615.89 Medycyna ludowa. Lekarstwa
domowe

Znachorstw o zob . 614.2S
615.9 Toksykologia. Trucizny

616 Choroby. Patologia. Medycyna
kliniczna

C horoby wewnętrzne

Psychologia kliniczna 
Procesy patologiczne w  ogól
ności 

Urazy
Udar słoneczny, c iepln y, o p a 
rzenia. O dm rożenie. Porażenie 
prądem  elektrycznym . W strząs 
urazow y. Rany. Złam ania.
Zw ichnięcia . Uduszenia

Choroby z przyczyn atmosfe
rycznych

C horoby  m orskie, ch oroby  lo t
n icze, ch oroby  górskie

Zapalenie. Podrażnienie. Slu- 
zotok

Ropienie. W rzody. Zgorzel.
Gangrena. P róchnica. Dna. 
A rtretyzm . C horoby w yw ołane 
przez pasożytnicze rośliny i 
zw ierzęta
C horoby oćLzwlerzące zob. S16.9 

616-002.5 Gruźlica 
616-002.77 Gościec 
616-003 Zmiany wsteczne

W ysięk . W ydzieliny. C horoby 
w yw ołan e przez ciała obce . P y 
lica . Kam ienie. Zw yrodnienia . 
D egeneracja

616-003.9 Regeneracja. Adaptacja
Przystosow anie 

616-004 Miażdżyca. Skleroza
616-005 Zaburzenia w  krążeniu

K rw otok. Zakrzep
616-005.8 Zawał
G16-006 Nowotwory. Onkologia

Rak

616-007 Wady i zaburzenia rozwojowe
N iepraw idłow a hem iteria. A no
m alie 
Zob. też :

611.012 Teratologla. Nauka o  
wadach rozw ojow ych

616-008 Zaburzenia czynności (funkcji)
i odporności narządów

616-009 Zaburzenia nerwowe
Z ob . t e i :

616.8 N eurologia
616-01/-09 Przyczyny, formy, przebieg,

rozpoznawanie i leczenie cho
rób

616-018 Histologia. Nauka o tkankach
H istopatologia zob. 616-091

616-02 Etiologia. Nauka o przyczy
nach chorób. Infekcje. Zaka
żenia

616-036.22 Epidemie, zarazy. Epidemiolo
gia

C horoby zakaźne zob . 616.9 
Zapobieganie, zwalczanie cho
rób  za ka in ych  zob . 614.4 

616-036.5 Aseptyka. Antyseptyka
616-036.86 Kalectwo
616-052 Osoba chorego. Pacjenci
616-053 Choroby związane z wiekiem
616-053.2 Choroby dziecięce. Pediatria
616-053.9 Choroby wieku starczego. Ge

riatria
616-056 Warunki wrodzone. Odporność

organizmu
Id iosynkrazje. Nadwrażliwość. 
C horoby  alergiczne. Skazy. A r
tretyzm

616-056.7 Choroby dziedziczne
616-057 Choroby zawodowe. Medycyna

pracy
C horoby zaw odow e ogóln ie  
zob . 613.6

616-058 Medycyna społeczna
616-06 Powikłania. Komplikacje. Na

stępstwa. Choroby poprzedza
jące. Antagonizm dwóch cho
rób

616-07 Semiologia. Symptomatologia.
Diagnostyka

Endoskopia. E lektrodiagnosty- 
ka. Radiodiagnostyka. Analiza 
lekarska

616-08 Leczenie. Terapia
616-083 Opieka nad chorym

Pielęgniarstw o 
616-084 Profilaktyka. Zapobieganie

chorobom. Profilaktyka spo
łeczna. Leczenie zapobiegawcze 

616-085 Stosowanie środków leczni
czy cli

D alszy podział w edług 615



616-089 Leczenie operacyjne (chirur
giczne). Technika operacyjna 

N p.:
616.3-089 L eczenie ch irur- 

g iczne cliorób  żołądka 
Chirurgia  zob. 617 

616-089.5 Znieczulanie. Anestezja
616-089.843 Wszczepienie. Przeszczepienie.

Transplantacja 
616-091 Anatomia patologiczna

Sekcja zw łok . H istopatologia. 
C ytopatologia 

616-092 Patofizjologia i patogeneza.
Nauka o powstawaniu chorób

616-092.11/.12 Choroba i zdrowie. Stany 
pośrednie 

616-097 Antygeny i przeciwciała
616-099 Zatrucia
616.1 Choroby układów krążenia i 

naczyń krwionośnych
616.12 Kardiologia. Kardiografia

Elektrokarflicgrafia. E eanim a- 
c ja

616.15 Hematologia. Choroby krwi
Anem ia. B iałaczka

616.2 Choroby narządów oddecho- 
wych

Laryngologia. C horoby płuc. 
O tolcgia. O tolaryngologia 
C horoby garaia zob. 816.3

616.3 Choroby narządów trawienia
G astrologia. C horoby gardła

616.31 Stomatologia. Choroby jamy
ustnej i zębów

Dentystyka. O dontologła . O rto- 
dencja . P rotetyka dentystyczna

616.4 Choroby układu krwiotwór
czego, limfatycznego, gruczo
łów dokrewnych

Endokrynologia
616.5 Dermatologia. Choroby skóry
616.6 Urologia. Choroby m oczowo- 

-płciowe
2ycie płciowe mężczyzny. Za
burzenia płciowe. Niepłodność 
Z ycie  p łc iow e k ob ie ty , zob.
618.1

616.7 Choroby narządów ruchu
Osteologla

616.8 Neurologia. Choroby układu 
nerwowego

616.83 Choroby organiczne układu
nerwowego

C horoby organiczne m ózgu, 
rezenia krągow ego. C horoby 
nerw ów  i zw o jów  obw odow ych

616.85 Nerwice. Neuropatia
Pląsawica. Epilepsja. Padacz
ka. M igrena. Choroba P arkin
sona

616.89 Psychiatria. Choroby psychicz
ne. Psychopatologia

P sych ozy
616.891 Psychonerwice

Neurastenia. Histeria. N erwi
ca łąkowa

616.895 Choroby psychiczne o przy
czynie psychogennej

Psychoza m aniakalno-depresyj- 
na. M elancholia. Paranoja. 
Schizofrenia

616.899 Ubytek psychiczny (amencja).
Niedorozwój umysłowy

Im becylizm . Idiotyzm . K rety 
nizm

616.9 Choroby zakaźne
C horoby  odzw ierzęce. B rucelo
za. Tularem ia
C horoby w yw ołan e przez paso
ż y ty  zw ierzęce  zob. ei6-D02 
Zapobłepanie i zw alczanie cho
rób  zakaźnych  zob. 614.4 
Epidem ie, zarazy zob . 616-036.32

Choroby weneryczne. Wenero- 
logia

ChirurKia
Chirurgia plastyczna 
Tu przydziela się prace ogólne 
z zakresu chirurgii

Ortopedia (zagadnienia ogólne)
Sprzęt ortopećiyczny zob . 6J5.47

Chirurgia poszczególnych częś
ci ciała. Chirurgia topogra
ficzna

L eczen ie  op era cy jn e  (chirur
giczne) p oszczególn ych  narzą
dów  zob. 616-D89

617.7 Okulistyka. Choroby oczu
O ftalm ologia

618 Ginekologia. Położnictwo

618.1 Ginekologia. Choroby kobiece
ż y c ie  p łciow e kobiety . M ie
siączkow anie. Zaburzenia
p łciow e. Przekwitanie. N ie
p łodność

618.2/.7 Położnictwo. Ciąża. Poród
Przeryw anie ciąży 
Zapobieganie c ią iy  zob . 613.88

616.97

617

617.3

617.5



619

619::636

62

62-1/-8

62-135
62-5

62-50
62-519

62-52

62-55
62-7
62.001

620

620.1

Choroby zwierząt domowych. 
Medycyna weterynaryjna. We
terynaria

C horoby oduAerzęce zob . 616.0 
Z ob . też :

591.2 C horoby ZMńerząt
614.9 H glena zw ierząt. H i

giena w eteryn a ryjn a

Technika weterynaryjna w  
odniesieniu do poszczególnych 
zwierząt

Dalszy podział przez zastoso
w anie 636.1/.9 
N p.:

619::636:i C horoby kon i

INŻYNIERIA. TECHNIKA 
W  OGÓLNOŚCI

Postąp tech n iczn y  zob . 008:62

Maszyny. Rodzaje maszyn. 
Części maszyn

P od  pojQciem .-.maszyny”  na
leży  rozum ieć rów nież aparaty, 
przyrządy, instrum enty 

Turbiny
Sterowanie i regulacja maszyn 
i procesów
Typy kontroli i regulacji 
Zdalne kierowanie. Zdalne 
sterowanie 

Z ob . też:
621.393 Technika zdalnego  

sterow ania
Automatyczne sterowanie lub 
regulacja maszyn i procesów 

zob. też :
681.5 Technllca sterow ania  

autom atycznego  
Regulatory
Obsługa i konserwacja maszyn 
Eksperymenty. Badania

Badanie materiałów. Gospo
darka energetyczna

Badanie materiałów. Wady 
materiałów. Ochrona materia
łów

P rób y  w ytrzym ałości m ateria
łów . Tensom etria. E lastopla- 
styka. M etalografia. D efekto
skopia

620.193 Oddziaływanie fizyczne i che
miczne. Korozja

620.197 Ochrona materiałów. Powłoki
ochronne

M alowanie ochronn e zob. 667.6
620.2 Towaroznawstwo

M ateriałoznawstwo
620.26 Materiały niebezpieczne

M ateriały w ybu ch ow e, radioak
tyw ne, łatw opalne, tru jące itd.

620.4 Centrale energetyczne. Siłow
nie

T ylk o  zagadnienia ogólne
E lektrow nie zob. 621311

620.9 Gospodarka energetyczna
(ogólnie)

621 Ogólna budowa maszyn. Tech
nika jądrowa. Elektrotechnika. 
Technologia mechaniczna w 
ogólności

621.01 Teoria budowy maszyn. Me
chanika jako podstawa budo
w y maszyn (mechanika tech
niczna)

621.03 Fizyka techniczna. Technolo
gia fizyczna ogólnie

621.039 Technika jądrowa. Energia ją 
drowa i atomowa

N ukleonika
621.039.3 Rozdzielanie izotopów
621.039.5/.6 Reaktory jądrowe. Aparatura

do kontrolowania reakcji ter
mojądrowej

Paliw a Jądrowe
621.039.7 Usuwanie odpadów radioak

tywnych
621.039.8 Zastosowanie izotopów

N p.:
621.039.8:61 ...w m edycynie

621.039.9 Zastosowanie energi jądrowej 
niezależnie od reaktorów lub 
izotopów

Np.:
P ok o jow e  w ykorzytanie w y
bu ch ów  ją drow ych

621.1 Silniki cieplne ogólnie. Wy
twarzanie, rozdział i użytko
wanie pary. Silniki parowe 
tłokowe

Siłow nie parow e. L okom oblle.
T urbiny  parow e. K otły  parow e



621.1.01 Teoria silników cieplnych
T erm odynam ika techniczna

621.22 Energia hydrauliczna (wodna)
siłow n ie  w odne. T urbiny  w od 
ne. P rasy hydrauliczne 
Roboti) związane z  siłowniam i 
tuodnym i zob. 627.8

621.3 Elektrotechnika
ElehtrycznoSć zob. 537

621.3.049.77 Mikroelektronika. Obwody 
scalone

621.31 Elektroenergetyka. Wytwarza
nie, rozdział i regulacja ener
gii elektrycznej. Sprzęt elek
trotechniczny w  ogólności

621.311 Elektrownię. Zakłady energe
tyczne i rejony sieciowe

E lektryfikacja
621.311;:621.039 Elektrownie jądrowe
621.311::697 Elektrociepłownie
621.313 Maszyny ólektryczne
621.313.1 Prądnice i silniki w  ogólności
621.313.2 Maszyny prądu stałego
621.313.3 Maszyny prądu zmiennego

T urbogeneratory
621.313.5 Prądnice i silniki oparte na 

działaniu indukcji elektrycznej 
lub magnetycznej na przepływ 
cieczy

G eneratory
621.313.8 Maszyny elektryczne z magne

sem stałym (magnetoelek- 
tryczne)

621.314 Przetwarzanie energii elek
trycznej. Transformatory, 
przetwornice, .prostowniki ltd.

621.315 Przecylanie energii elektrycz
nej. Przewody elektroenerge
tyczne i telekomunikacyjne. 
Materiały przewodowe i izola
cyjne. Budowa linii

621.315.5 Przewodniki i półprzewodniki
621.315.6 Materiały izolacyjne. Izolato

ry. Osprzęt instalacyjny, linio
w y i kablowy

D ielektryki
621.316 Aparatura łączeniowa

O porniki. T erm lstory. O dgrom 
niki. Uziem ienia. B ezpieczniki

631.317 Technika pomiarów elektrycz
nych

621.317.7 Elektryczne przyrządy pomia
rowe

A m perom ierze. Galw anom etry. 
W oltom ierze. P otencjom etry. 
O scy logra fy  ltd.

621.318 Techniczne zastosowanie ma
gnetyzmu. Magnesy. Cewki. 
Przekaźniki

M ateriały ferrom agnetyczne. 
Elektrom agnesy

621.319 Techniczne zastosowanie elek- 
trostatyki

Zastosow anie ferroelektrycz- 
ności. M aszyny elektrostatycz
ne. K ondensatory

621.32 Elektryczne źródła światła
Lam py elektryczne (łukow e, 
jarzeniow e, rtęciow e. Świet
lów ki i  łn.)
Zob . też;

628.9 Technika ośw ietlenia
621.33 Trakcja elektryczna

L okom otyw y  e lek tryczn e  zob.
629.42

621.35 Technika elektrochemiczna
A kum ulatory. Baterie

621.357 Elektrochemia techniczna.
Galwanoplastyka. Galwanoste- 
gia

Elektroliza przem ysłow a
621.359 Zastosowania przemysłowe

elektrowł.oskowatości. Wytrą
canie elektryczne

W łoskow atość elektryczna 
(E lektrokapllarność)

621.36 Termoelektryczność. Elektro- 
termia

621.362/.363 Wytwarzanie elektryczności
przez wykorzystanie ciepła. 
Termoelektryczność. Silniki 
termoelektryczne i termoma- 
gnetyczne

621.365 Wytwarzanie ciepła za pomo
cą elektryczności Elektroter- 
mia

621.37 Technika fal, drgań i impul
sów elektromagnetycznych

621.373 Generatory drgań i impulsów
elektrycznych. Oscylatory

621.375 Wzmacniacze
621.375.82 Wzmacniacze molekularne.

Masery
621.375.826 Masery optyczne (lasery)



621.377.4/.6 Urządzenia do przechowywa
nia informacji w  postaci im
pulsów elektrycznych 

Zob. też;
681.3 M aszyny  i  urządzenia  

d o przetwarzania danych
621.377.4 Pamięci analogowe
621.377.6 Pamięci cyfrowe. Rejestry i u -

rządzenia pamięci
621.38 Elektronika. Fotoelektronika. 

Akceleratory cząstek. Techni
ka rentgenowska

621.382 Przyrządy elektronowe oparte 
na ciele stałym. Przyrządy 
półprzewodnikowe

D iody krystaliczne. Tranzysto
ry . T yrystory

621.383 Lampy fotoelektroniczne. Fo
tokomórki

621.384 Promieniowanie jonizujące i 
korpuskularne. Wytwarzanie 
i zastosowanie

A kcelera tory  cząstek. Syn- 
chrotron y. C yklotrony 
Zob . też:

631.039.8 Z astosow anie izoto
p ów

621.385 Przyrządy z wykorzystaniem 
przepływu elektronów w  próż
ni. Lampy elektronowe. Próż
niowe lampy elektronowe

D iody. T riod y . M agnetroiiy. 
M ikroskopy  elektronow e 
M ikroskopia  elek tron ow a  zob .
537.5

621.38C Technika rentgenowska
Radioskopia. R adiografia. Lam 
p y  Roentgena 
Radioterapia zob . 615.84 
R adiodiagnostyka zob. 616-07

621.39 Technika telekomunikacji. Te
leelektryka

Łcjczraość satelitarna zob. 
629.783

621.391 Ogólne zagadnienia telekomu
nikacji: cybernetyka, teoria
informacji

T eoria  In form acji, łą czności i 
kon tro li (ogóln ie} zob. 007

621.394 Telegrafia
Teletransm isja telegraficzna. 
D alekopis

621.395 Telefonia
M ultipleksy

621.396 Radiokomunikacja
Fale u ltrakrótkie. M ikrofale

621.396.6 Urządzenia radiotechniczne
N adajniki. Odbiorniki. Anteny. 
Uziem ienia

621.396.7 Stacje nadawcze i odbiorcze
stud ia  radiofoniczne. Stacje 
przenoSne •
Działalność radia ja k o  środka  
m asow ego przekazu  zob. 7.096

621.396.721 Małe stacje nadawczo-odbior
cze

K rótkofalarstw o
621.396.9 Specjalne zastosowania radio

techniki
Ł ączność radiow a z pojazdam i

621.396.96 Radar. Radiolokacja
621.369.97 Radiofonia (technika)
621.397 Telewizja. Przekazywanie o - 

brazów
T elegrafia  faksym ilow a. Sym l- 
logra fla
Działalność  te lew izji jalco 
środka m asow ego przekazu  
zob. 7.097

621.397.6 Urządzenia telewizyjne
N adajniki. Odbiorniki. Urzą
dzenia d o  odtwarzania obrazu 
telew izyjnego. M agnetow idy

621.397.7 Urządzenia telegrafii faksymi
lowej i telewizyjnej

621.398 Technika zdalnego sterowania. 
Technika pomiarów zdalnych

Telem echanika. Telemetria. 
T eleregu lacja

621.4  ̂ Silniki cieplne (bez silników
parowych tłokowych)

Slnłki parow e tłok ow e zob.
621.1

621.43 Silniki spalinowe. Turbiny
spalinowe. Turbiny gazowe 

Silniki w ysokoprężne (silniki 
Diesla)

621.45 Silniki rakietowe i odrzutowe
621.47 Silniki napędzane energią pro

mieniowania
Silnik i w ykorzystu jące  ener
gię słoneczną

621.5 Pneumatyka. Chłodnictwo I 
urządzenia chodnicze

621.51/.54 Aparatura i urządzenia pneu
matyczne



Sprężanie 1 rozrzedzanie po
wietrza i gazów. Sprężarki. 
Pompy powietrzne. Silniki po
wietrzne. Silniki wiatrowe. 
Wiatraki 
Zob. też:

e2j.6Sf.e9 Pom pv
621.56/.59 Technologia chłodnictwa

Zam rażarki. P om py cieplne. 
T echnika w ytw arzania lodu . 
L odów ki. C hłodziarki

621.59 Kriogenika. Aparaty do w y
twarzania bardzo niskich tem
peratur. Skraplanie gazów

621.6 Maszyny 1 urządzenia do prze
chowywania, przesylaida i 
transportu gazów i deczy

621.61 Dmuchawy ogólnie
621.63 Wentylatory. Dmuchawy od

środkowe. Dmuchawy wirowe
621.64 Urządzenia do transportu i 

składowania. Zbiorniki. Cy
sterny

R urociągi. A paraty  p łuczące 
(p łuczki)

621.65/.69 Pompy

621.7 Obróbka plastyczna (bezwióro- 
wa) w  ogólnoScl

O bróbka skraw aniem  w  ogól
ności zob. 621.9

621.73 Kucie. Kuźnictwo. Urządzenia 
i wyposażenie kuźnicze

K ow alstw o (rzem iosło) zob. 682
621.74 Odlewnictwo. Urządzenia i w y

posażenie odlewnicze
Form lerstw o. P iece  od lew nicze

621.753 Wykonawstwo przyrządów i
narzędzi ogólnie

Tolerancje 1 pasowania
621.757 Prace montażowe. Montaż w

ogólności
621.762 Metalurgia proszków
621.77 Walcowanie. Wyciskanie. Ciąg

nienie. Inne rodzaje przeróbki 
plastycznej (z wyjątkiem kuź- 
nictwa i blacharstwa)

W yrób  kotłów , rur
621.78 Obróbka cieplna metali. Umac

nianie przez przeróbkę plas
tyczną na zimno (zgniot)

Hartowanie

621.791/.795 Spawanie i procesy pokrew
ne. Obróbka i uszlachetnianie 
powierzchni

L utow anie. M etalizacja . P o 
w ło k i m etalow e. Galw anlzacja

621.797 Konserwacja i  naprawy w  
ogólności

W arsztaty reperacy jn e

621.798 Opakowania. Urządzenia do 
opakowania

P ojem n ik i

621.82/.89 Przekazywanie mocy (energii).
Środki transportu bliskiego. 
Smarowanie

621.82/.85 Przekazywanie mocy (energii).
Urządzenia transmisyjne i 
przenośniki

Łożyska. Sprzęgła. Przekład
nie. K oła  zębate. N apędy pa
sow e. Pędnie 

621.86/.87 Środki transportu bliskiego
W ciągn iki. D źw igniki. Przenofe- 
n ik i. W ózki transportow e. Urzą
dzenia przeładunkow e. Ł ado
w arki. P ojem n ik i transporto
w e  (kontenery). Żuraw ie. Suw 
n ice. M osty  przeładunkow e. 
W yciągi. D źwigi. S chody  ru
chom e. Spychark i. K oparki

621.88 Zamocowania. Połączenia
Śruby. Sw orznie ltd.

621.89 Smarowanie
M ateria ły zm niejszające tarcie 
Z ob. t e ł :

665 O leje . Tłuszcze. W oski

621.9 Obróbka skrawaniem. Metody,
maszyny i  urządzenia

621.9-114 Obrabiarki i urządzenia do o - 
peracji wielozabiegowych 

L in ie  autom atyczne
621.91 Oddzielanie materiału skrawa

niem
stru gark i. Frezowanie. Frezar
ki. P iłow anie. P iln ik i

621.92 Szlifowanie i procesy podobne. 
Materiały ścierne. Mielenie. 
Rozdrabnianie. Sortowanie

621.921/.924 Szlifowanie i procesy podobne 
M ateriały Ścierne. P olerow a
n ie . Szlifierki



621.926/.92Э Mielenie i rozdrabnianie ma
teriałów miękkich i twardych. 
Sortowanie. Mieszanie

Kruszarki. M łyny d o m ielenia. 
W irów ki. Oddzielacze. Odsie
w acze. M ieszarki

621.93 Cięcie na piłach i procesy po
dobne 

P iły
621.941 Toczenie. Tokarki
621.95' Narzędzia wiertarskie

W iertła. IViertarkl. W ytaczar
k i. punktakł

621.96 Bezwiórowe cięcie materiału
W ycinanie. Dziurkow anie. C ię
c ie  nożycam i. Rębarki 
Z ob. t e i :

621.7 ОЬтбШа plastyczna  
(bezw tórow a) w  ogóln ości

621.97 Młoty i prasy
N itow anie. Prasow anie. W y
tłaczanie (tłoczn ictw o)

621.98 Obróbka blachy
621.99 Gwinty. Gwintowanie

622 Górnictwo
C22.1 Poszukiwanie złóż. Roboty po

szukiwawcze
G eologia  poszukiw aw cza zob.
550.8

622.1:528 Miernictwo górnicze. Karto
grafia górnicza

622.2 Roboty górnicze. Eksploatacja 
złóż minerałów

M etody  urabiania. G łębienie 
szybów . Eksploatacja podziem 
na. O budow a kopalniana

622.24 Wiertnictwo. Technika wier
cenia

622.271 Eksploatacja naziemna. W yro
biska odkrywkowe

622.3 Poszczególne gałęzie górnictwa 
(minerały, rudy, skały)

T ylk o  zagadnienia ogólne 
Technika górnicza zob. 622.11.2 
oraz вгг.4/.8

622.32 Wydobywanie kopalin cie
kłych i gazowych

O leje  m ineralne. Ropa n a fto
wa. Gaz naturalny (ziem ny)

622.33 Wydobywanie stałych minera
łów  organicznych. Górnictwo 
węglowe

T orf. W ęgiel antracyt '.vy. 
Grafit. B itum iny

622.332
622.333 
622.339

622.34 
622.343
622.35

622.36

622.366.1 
622.37 •

622.4

622.5
G22.6
622.61/.67
622.69

622.691
622.692 
622.603 
622.7

622.8

622.81/.82

622.83/.84

622.85

622.S6/.87

Węgiel brunatny. Lignit 
Węgiel kamienny 
Inne minerały organiczne. 
Bursztyn
Rudy metali. Kopalnie rud 
Rudy miedzi
Kamieniołomy. Urabianie skał 

K am ienie budow lane 
Różne ^nieorganiczne minerały 
i ziemie użyteczne

K rzem ionki. Glina. Kwarc. 
P iasek. Żw ir. Sól kamienna. 
Sole potasow e. Gips. Azbest 
ltd.

Siarka i rudy siarki 
Kamienie szlachetne i półszla
chetne

Diam ent. Topaz. Granat. Opal 
Itp.

Przewietrzanie, klimatyzacja, 
oświetlanie kopalń 

osrzew a n ls  szybów
Odwadnianie kopalń 
Transport w kopalni 
Transport podziemny 
Składowanie kopalin i trans
port na powierzchni 
Gazy naturalne (ziemne) 
Minerały ciekłe 
Kopaliny stałe
Przeróbka surowców mineral
nych. Przeróbka rud

W zbogacanie. Przeróbka m e
chaniczna rud. F lotacja. Am al
gam acja. Obróbka termiczna. 
Prażenie. Spiekanie 

Zagrożenia górnicze. Szkody 
górnicze. Wypadki w kopal
niach
Wybuchy i pożary kopalniane. 
Środki zabezpieczające i zwal
czanie
Ruchy górotworu. Ciśnienie 
górotv/oru. Szkody górnicze. 
Ruchy górotworu a gospodar
ka wodna
Szkody wyrządzone florze i 
faunie przez roboty górnicze 
Wypadki w  kopalniach. Środ
ki bezpieczeństwa. Ratownic
two górnicze. Zagrożenie zdro
wia górników



622.88 Rgulowanie spraw związanych
ze szkodami górniczymi

623 Technika wojskowa

623.1/.6 Technika wojskowa (wojsk lą 
dowych)

623.1/.3 Inżynieria wojskowa połowa.
Fortyfikacje. Umocnienia po
lewę

Pola m inow e
623.4 Uzbrojenie. Sprzęt artyleryj

ski. Pojazdy wojskowe. Broń 
ręczna. Amunicja. Broń maso
wego rażenia. Pociski odrzuto
we i rakietowe

623.41 Sprzęt artyleryjski. Broń ra
kietowa

623.437 W ojskowe pojazdy specjalne, 
transportowe i dowozu zaopa
trzenia

623.438 Pojazdy opancerzone. Czołgi
P ociągi pancerne

623.44 Ręczna broń palna. Karabiny 
maszynowe. Broń boczna (bia
ła). Broń ochronna defen
sywna

R usznice przeciw pancerne. 
Z b ro je  (pancerne). H ełm y

623.446 Broń prymitywna
M aczugi, łukł, kusze, dzidy, 
bum erangi, katapulty

623.45 Amunicja. Środki pirotech
niczne

Bom by. P ocisk i rakietow e. 
M iotacze ognia. M iny. Środki 
ośw ietla jące 1 sygnalizacyjne

623.454.8 Broń atomowa (jądrowa, nu
klearna). Broń termojądrowa 

W ybuchy Jądrowe i  zjawiska 
w ystępu jące  p o  w ybuchach. 
Ochrona przed bron ią  jądrow ą

623.458 Broń biologiczna
623.459 Broń chemiczna

Gazy b o jow e . Obrona prze
ciw chem iczna

623.46 Pociski kierowane (odrzutowe) 
i niekierowane pociski rakie
towe

623.5 Balistyka. Strzelanie
623.6 Urządzenia i operacje inżynie- 

. ryjne i saperskie

M osty w ojskow e. Urządzenia 
przeciw radarow e. B udow a 1 
usuwanie zap6r. R ozbrajanie 
bom b

623.61 Łączność wojskowa
623.64 Topografia i kartografia w oj

skowa
623.74 Lotnictwo wojskowe
623.76 Metody obrony powietrznej

System y obron y  przeciw lotn i
cze j i przeciw rakietow ej

623.77 Maskowanie
Z asłony  dym ne

623.8/.9 Inżynieria wojskowa morska.
Technika marynarki wojennej

623.8 Budownictwo i konstrukcje 
rnorskie. Bazy morskie. Okrę
ty wojenna

623.81 Stocznie i warsztaty. Urządze
nia nabrzeżne. Urządzenia pły
wające. Umocnienia

B azy mołtekle
623.82 Okręty wojenne

Lotniskow ce. O kręty p odw od
ne. O kręty  transportow e. Sta- 
w iacze m in. T ra łow ce

623.9 Materiały i sprzęt marynarki
wojennej. Ochrona i uzbroje
nie okrętów

A rtyleria  okrętow a. T orpedy 
okrętow e. M iny m orskie. M iny 

^  g łębinow e. E ozm inow yw anie

624 Inżynieria lądowa
Z ob. t e i :

69 P rzem yśl budovHany. 
M ateriały, e lem en ty  1 
r ob o ty  budow lane  

72 A rchitektura

624.01/.07 Konstrukcje budowlane 
(w ogólności)

K on strukcje  zależnie od  ro 
dzaju  m ateriałów  1 sposobu 
bu dow y, statyk a  konstrukcji. 
E lem enty k onstrukcy jn e (w  
ogólności)
E lem en ty k on stru h cy jn e  bu - 
dyntCK zob . 69g

624.1 Roboty ziemne. Zakładanie
fundamentów. Roboty tunelowe 

624.13/.14 Roboty ziemne 
C24.131.2/.6 Geotechnika. Mechanika grun

tów
GruntoznawBtwo techniczne. 
G eologia budowlana



624.15 Fundamentowanie
R ob oty  fu ndam entow e  lu p rze
m yśle budow lanym  zob. 692.1

624.19 Tunele. Budowa tuneli
Budow a sztolni

624.2/.8 Budowa mostów
P rom y k ole jow e 
M osty w o jsk ow e zob. 623.6

624.9 Zasady konstrukcji budowli
wielokondygnacyjnych (jako 
kompletnych obiektów). Bu
downictwo naziemne

624.91/.92 Budowle wielokondygnacyjne
W edług konstrukcji dachu i 
w edług zasad konstruiccji

624.95 Konstrukcje magazynowe
624.952 Zbiorniki na materiały w  po

staci gazowej
624.953 Zbiorniki na materiały w  po

staci płynnej
024.954 Zbiorniki na materiały stałe.

Bunkry. Silosy
624.96 Konstrukcje dla urządzeń 

transportowych
624.97 Maszty. Wieże. Kominy

625 Teclinika dróg komunikacyj
nych (lądowycli). Koleje, bu
dowa dróg kolejowych. Budo
wa dróg (twardych i grunto
wych)

625.1 Кс1с]э w  ogólności. Budowa
linii kolejowych

Środki transportu k o lejow eg o  
zob . 629.i

625 3 Koleje o specjalnej konstrukcji
K ole le  w ąskotorow e. K ole je  
zębate (zębnicow e). K o le je  Jed- 
noszynow e. Przesuw nłce w a
gonow e. K o le je  pneum atycz
ne, poślizgow e itd.

625.4 Koleje nadziemne i podziem
ne. Koleje podmiejskie i miej
skie. Tramwaje

625.41 Koleje nadziemne
625.42 Koleje podziemne

M etro
625.45/.46 Koleje podmiejskie i miejskie 

T ram w aje
625.5 Koleje o trakcji linowej. Ko

leje wiszące
Tabor i urządzenia 
zob. 629.435Шв

625.T/.8 Drogi. Budowa dróg
625.711 Drogi pozamiejskie

Szosy. A utostrady
625.712 Ulice. Place

Parkingi

625.717 Lotniska
625.77 Zadrzewianie dróg komunika

cyjnych, ulic, placów
625.78 Budowle pod drogami lub

wzdłuż dróg. Rurociągi. Kable. 
Sieci rozdzielcze

626/627 Inżynieria wodna
626 Budownictwo wodne w  ogól

ności. Kanały. Melioracje 
wodne

626.01 Podstawy naukowe budownic
twa wodnego

626.02 Roboty podwodne. Praca nur
ków

626.1/.5 Kanały żeglugi śródlądowej
Budow a i utrzym anie kana
łów . Śluzy. Urządzenia d o  pod
noszenia statków. P ochyln ie

626.7 Żegluga na rzekach i kanałach
H olow anie statków. Spław 
drew na

626.8 Melioracje wodne
N awadnianie. Odwadnianie. 
Drenow anie

626.87 Uprawa nieużytków
Bagna. T orfow iska. Nieużytki 
górskie. H ałdy nasypow e

626.88 Rybackie budownictwo wodne
Z b iorn ik i hodow lane. Stawy 
rybne

626.9 Kanały morskie
627 Drogi wodne. Budownictwo 

rzeczne, morskie i przybrzeż
ne. Urządzenia żeglugowe

627.1 Naturalne wody śródlądowe.
Cieki wodne. Wody stojące 

H ydrodynam ika c ieków  w od 
nych . U jścia  rzek. D elty

627.2/.3 Porty, przystanie, redy. Urzą
dzenia portowe

P orty  m orskie 1 rzeczne. Fa
loch ron y . M ola. Nabrzeża. D o
k i p ływ ające
B udow nictw o m orskie w ojsko
w e  zob. вгз.8



627.4/.S Budownictwo rzeczne. Ochro
na i regulacja dróg wodnych 
i wybrzeży

Jazy. T am y W ały
627.52/.53 Ochrona brzegów morskch.

Ochrona obszarów nisko poło
żonych i ich odwadnianie 

F oldery
627.7 Utrzymanie dróg nawigacyj

nych
Znaki żeglugowe. Latarnie 
morskie. Pilotaż 1 służba ho
lownicza. Sygnalizacja nawi
gacyjna. Lodołamacze (wyko
rzystanie). Pogłębianie. Urzą
dzenia pływające do robót 
portowych. Dźwigi pływające

627.8 Zapory wodne. Budowa elek
trowni wodnych

Zb iorn ik i reten cyjne. Spiętrze
nia w od y

628 Inżynieria sanitarna. Technika
oświetlenia

628.1/.8 Inżynieria sanitarna

628.1 Woda. Zaopatrywanie w  wodę. 
Oczyszczanie, spożycie i zuży
cie wody

studnie. W odociągi. Zb iorn iki 
wodne. F iltry
Woda d o c e lów  p rzem ysłow ych  
zob. 663.6

628.2 Odprowadzanie wód. Kanali
zacja

Sieć kanalizacyjna: p ro jek to 
w anie, budow a, uzbrojen ie, 
fu nkcjon ow an ie

628.3 Ścieki: oczyszczanie i obróbka
O czyszczalnie ścieków . W yko
rzystanie ścieków

628.39 Zanieczyszczanie ściekami śro
dowiska naturalnego (wód, 
gleby i powietrza). Środki za
pobiegawcze

628.4 Higiena miast. Odpady i ich 
usuwanie

U stępy publiczne. Utylizacja 
odpadów

628.5 Ochrona sanitarna w  przemy
śle. Ochrona przed szkodli
wym działaniem przemysłu

Urządzenia techniczne. O chro
na przed pyłam i, tru jącym i 
w yziew am i, dym em , w alka z 
hałasem itd.

628.6

628.8

628.9

628.91 
628.92/.97
628.92

628.93/.95

628.971.6/.7
628.972/.973
628.977

628.978

629

629.1

629.1.039

Kanalizacja domowa. Instala
cje sanitarne w  budynkach 

z  punktu w idzenia zdrow ia 
publicznego 
Z ob . też;

696 W yposażen ie  t instala
c je  w  budynkach

Urządzenia klimatyzacyjne, o - 
grzewanie, wietrzenie pomiesz
czeń

Zob . też:
6ST Ogrzewanie, w entylacja  

i hlim atyzacja  budyn
ków

Technika oświetlenia
Zob . też;

621.32 E lek tryczn e  
światła

żródta

Technika wytwarzania światła 
Technika zastosowania światła 
Technika oświetlenia natural
nego
Technika oświetlenia sztucz
nego

R eflek tory  
Zob. też;

683.8 Urządzenia do ośw iet
lania

Oświetlenie placów i ulic 
Oświetlenie wnętrz 
Oświetlenie wnętrz przezna
czonych do pracy 
Oświetlenia dla celów specjal
nych

Zaciem nianie przeciw lotn icze

Technika środków transportu

Technika transportu lądov/ego 
i wodnego (z wyłączeniem po
jazdów szynowychł

Poduszkowce
Tu k lasyfiku je  się zagadnienia 
ogólne
P odu szkow ce  Icolejoice zob. 
629.437
Poduszkow ce stosowane w  In
n ych  środkach transportu kla
sy fik u je  się przez dodanie 
sym bolu .analitycznego .039 do 
sym bolu odpow iedniego rodza
ju  pojazdu



629.11 Pojazdy lądowe i drogowe
(oprócz pojazdów szynowych)

629.111 Proste środki przewozowe
TaczkL W ózki ręczne. W ózki 
dziecięce. Sanie. R olk i trans
p ortow e

629.112 Pojazdy zaprzęgowe (konie i
inne)

629.113 Samochody. Budowa samocho
dów

629.114 Rodzaje samochodów
629.114.2 Ciągniki. Traktory
629.114.3 Pojazdy przyczepne
629.114.4 Samochody ciężarowe
629.114.5 Autobusy. Ąutokary
629.114.6 Samochody osobowe
629.114.65 Samochody sanitarne

Am bulanse
629.114.7 Samochody specjalne
629.114.77 Samochody pożarnicze
629.114.82 Samochody wyścigowe
629.118 Rowery. Motocykle. Skutery
629.119 Garaże. Stacje obsługi i napra

wy. Wyposażenie pogotowia 
technicznego

M yjn ie  sam ochodow e. S tacje  
paliw . Dźwigi sam ochodow e

629.12 Wodne środki transportowe. 
Statki. Budownictwo okrętowe

629.122 Statki śródlądowe
629.123 Statki morskie
629.123.3 Statki pasażerslde
629.123.4 Statki towarowe

statk i handlow e. F rachtow ce
629.123.56 Zbiornikowce

T ankow ce
629.124.2 Holowniki rzeczne i morskie
629.124.72 Statki rybackie
629.124.791 Statki do pływania w  lodach.

Lodołamacze 
629.125 Statki sportowe i inne małe

statki. Łodzie
ż a g lów k i. K ajaki. M otorów ki. 
Slizgacze

629.128 Stocznie. Doki
Dofci p ływ a jące zob . 627.2/.3

629.129 Podnoszenie statków zatopio
nych. Ratownictwo okrętowe 
(urządzenia)

629.4 Tabor kolejowy. Pojazdy trak
cyjne (motorowe). Wagony 
(przyczepy). Wyposażenie i ob
sługa taboru

Transport kolejow y^  eksploata
cja  k o lei zob. 6Se.S

629.42 Lokomotywy
P arow ozy. L okom otyw y elek
tryczne. L okom otyw y spalino
w e. D rezyny silnikow e .

629.431 Pojazdy trakcyjne kolei nad
ziemnych

629.432 Pojazdy trakcyjne kolei pod
ziemnych

M etro

629.433/.434 Pojazdy trakcyjne tramwajo
we. Pojazdy trakcyjne kolei 
miejskich i podmiejskich

62Э.435/.436 Pojazdy trakcyjne jednoszyno- 
we kolei nadziemnych i kolei 
wiszących. Pojazdy trakcyjne 
kolei linowych

629.437 Koleje poduszkowe
629.44 Wagony ogólnie
629.45 Wagony osobowe

W agony sypialne
629.46 Wagony towarowe. Wagony 

specjalne
W agony pocztow e. W agony na
praw cze 1 ratunkow e

62Э.47/.48 Lokomotywownie. Warsztaty
naprawcze

629.7 Technika lotnicza 1 astronau-
tyczna

Z ob . też :
533.8 Aerodynam ika

629.73 Technika lotnicza. Statki po
wietrzne

629.733 Statki powietrzne lżejsze od 
powietrza. (Aerostaty)

B alony, sterów ce
629.734/.735 Statki powietrzne cięższe od 

powietrza. (Aerodyny)
629.734 Aerodyny bez napędu. Szy

bowce. Spadochrony
629.735 Aerodyny z napędem. Samo

loty
Śm igłow ce (helikoptery)

629.76 Technika rakietowa. Rakietr



629.78 Tecłinika lotów kosmicznych. 
Technika astronautyczna. 
Astronautyka

Tu k lasy fik u je  siĘ także pu
b lik a cje  d otyczące  astronauty
k i ogó ln ie  oraz re la c je  z w y 
praw  kosm icznych

629.782

629.783

629.784

629.785
629.786

Statki orbitalne przeznaczone 
do lotów przez atmosferę, ma
newrów orbitalnych i powrotu 
na Ziemię 

W ahadłow ce 
Sztuczne satelity. Satelity na
wigacyjne. Satelity łączności 
Nośniki kosmiczne, statki kos
miczne przeznaczone do spot
kań w kosmosie (do transpor
tu ludzi i wyposażenia na or
bitę i do stacji międzyplane
tarnych)
Sondy kosmiczne 
Stacje kosmiczne 

629.787/.788 Statki kosmiczne i międzypla
netarne

statk i przeznaczone d o  lądo- 
w^inla bez pow rotu  na Ziem ię. 
Statki przeznaczone d o lądo
wania i pow rotu na Z iem ię

629.9 Pojazdy przestawne przystoso
wane do poruszania się w  
więcej niż jednym środowisku 
lub ПЗ więcej niż jednym pod
łożu

Z ob . też:
629.1.029 P odu szkow ce

Pojazdy szynowo-drogowe 
Pojazdy lądowo-wodne 

A m fib ie
Pojazdy lądowo-powietrzne 
Pojazdy wodno-powietrzne

ROLNICTWO. LEŚNICTWO. 
HODOWLA. PRODUKCJA 
ZWIERZĘCA. ŁOWIECTWO. 
RYBACTWO

R olnictw o ja k o  dział gospo
darki zob. 338.43

63(091) Historia rolnictwa

629.92
629.94

629.95 
629.97

63

630 Leśnictwo

w rozbudow ie tego działu sto
su je się  sym bole z gwiazdką 
63C‘1/'B ')

630*1 Czynniki środowiska. Biologia
leśna

630*13 Zoologia leśna
Dalszy podział (dla zoolog ii 
leśn ej system atycznej) przez 
dodanie p o  dw ukropku sym 
bolu  z  działu 592/599

630*16 Botanika leśna
Dendrologia
Dalszy podział (dla botaniki 
leśnej system atycznej) przez 
dodanie p o  dw ukropku sym bo
li  z działu 582

630*2 Hodowla lasu
630*27 Arboretum. Drzewa ozdobne

Parki. Żywopłoty
630*3 Pozyskiwanie i transport drew

na. Inżynieria leśna
630*4 Szkody leśne. Ochrona lasu

P ożary las6w
630*5 Pomiar lasu. Przyrost. Wzrost

i struktura drzewostanu 
Dendrom etria

630*6 Urządzenie lasu. Ekonomika
ogólna gospodarstwa leśnego. 
Ekonomika przedsiębiorstwa 
leśnego. Administracja i orga
nizacja przedsiębiorstwa leś
nego

Hachunkow ość leśna
630*7 Zbyt produktów leśnych. Eko

nomika transportu leśnego i 
przemysłu drzewnego

630*78 Ekonomika i organizacja trans
portu leśnego

630*79 Ekonomika i organizacja prze
mysłów przetwarzających pro
dukty leśne

630*8 Produkty leśne i ich uzyski
wanie

' )  S ym bole te  zastępują podane w  poprzednim  
w ydaniu  (FID 546) sym bole 634.0.1/.9. Gwiazd
ka w skazuje, że następujące p o  n ie j sym bole 
zosta ły przejęte z  innego system u k lasyfika

cy jn eg o , w  tym  przypadku z O ksfordzkiego 
System u K lasyfik acji Dziesiętnej Leśnictwa 
(ODC)



630*81 Drewno. Obróbka drewna 
Zob . też :

Ш  p rzem yśl ó rzew n y  
676 p rz em ysł celulozcnoo- 

-papiern iczy  
630*89 LeSne użytki uboczne

Produkty roślinne (np. żyw i
ce). P roduk ty  pochodzenia 
zw ierzęcego

630*9 Lasy i leśnictwo w gospodarce
narodowej

P olityka JeSna. P raw o leśne. 
Zalesianie. Lasy ochronn e

631/635 Rolnictwo. Uprawa I hodowla
roślin

631 Ogólne zagadnienia rolnictwa

631;:54 Agrochemia
Zob . też:

631.174 Chem izacja rolnictw a
631.1 Prowadzenie i organizacja go

spodarstwa rolnego
631.115.1 Gospodarstwa rolne Indywidu

alne
631.115.6 Gospodarstwa rolne kolektyw

ne. Bolnicze spółdzielnie pro
dukcyjne

HSP. K ołchozy
631.115.71 Państwowe gospodarstwa rolne

PGR. Sow chozy 
631.117 Gospodarstwa doświadczalne
631.151.6 System produkcji w  gospodar

stwie zintegrowanym
K om binaty rolno-przem ysłow e 
zob. też :

338.43в^/.33 K om bin a ty  (g o 
spodarstwa) roln o-prze
m ysłow e

631.16 Gospodarka finansowa i eko- 
mika gospodarstwa rolnego

R achunkow ość rolnicza
631.17 Technika w  rolnictwie

M ech a n iza c ja ' i  m otoryzacja  
roln ictw a ogóln ie 
M aszyny i narzędzia roln icze  
zob . 631.3

631.173 Wyposażenie gospodarstw i
usługi tecliniczne

W arsztaty rem ontow e. Państw. 
O środki M aszynow e. Zespołow e 
użytkow anie m aszyn 

631174 Chemizacja rolnictwa
z o b . też ;

631: :S4 A grochem ia
631.8 N aw ozy. N aw ożenie

631.2 Budynki gospodarcze
631.3 Maszyny i narzędzia rolnicze
631.4 Gleboznawstwo
631.432 Woda w glebie. Hydrologia

rolnicza
631.44 Klasyfikacja gleb
631.459 Erozja gleby

Waltca z  eroz ją  zob. 631.6.02
631.46 Bakteriologia i biologia gleby

M ikrobiologia rolnicza
631.5 Prace rolnicze. Uprawa. Ho

dowla roślin
Szczegółow a ux>rawa roSlin zob. 
633. 634.11.8, 635

631.51 Uprawa roli. Orka
631.52 Hodowla roślin (ulepszanie 

właściwości roślin uprawnych). 
Genetyka stosowana, selekcja 
itd.

A klim atyzacja
631.53 Rozmnażanie roślin

N asiennictw o. Sadzonki. Siew. 
Szkółkarstw o

631.54 Pielęgrjpwanie roślin
Szczepienie. Sadzenie. Inspek
ty. Szklarnie

631.55 Zbiór plonów
W zrost plonów . Spadek p lonów

631.56 Przygotowanie płodów rolnych
M łocka. Czyszczenie. Składo
wanie. M agazynowanie. Trans
port

631.58 Specjalne metody uprawy
u g ó r . M onokultury. P lodo- 
zm ian. P oplon y

631.6 Agrotechnilia. Inżynieria rolna
Zagospodarow anie nieużytków , 
od łogów . K arczow anie. Dreno
w anie. Nawadnianie ltd.
Z ob . też :

626.8 M elioracje w odne
631.6.02 Konserwacja gleby. Walka z

erozją
Z ob . też:

631.459 Erozja g leby
631.8 Nawozy. Nawożenie

K om posty  
Z ob . też:

631.174 Chem izacja roln ic
tw a

631.92 Znaczenie upraw rolniczych z
punktu widzenia geofizycznego 

W pływ  na klim at, glebę, b ieg  
w od y  ltd.



631.95 Warunki rozwojowe roślin.
Ekológia rolnicza

632 Choroby 1 ochrona roSUn u-
prawnych

632.1 Choroby niepasożytnicze
C horoby  w yw ołan e przez czyn
n ik i otoczenia  i inne (n ieko
rzystne w łaściw oScl g leby , za
n ieczyszczenia atm osfery, p ro 
dukty chem iczne lub  przem y
słow e). Schorzenia fiz jo log iczn e

632.11 Niekorzystne warunki meteo
rologiczne i klimatyczne

632.2/.4 Objawy i oznaki schorzeń.
Narośle. Choroby wywołane 
przez bakterie, wirusy, grzyby, 
pasożyty

632.5 Rośliny szkodliwe
Chwasty

632.6 Zwierzęce szkodniki roślin (o- 
prócz owadów)

632.7 Owady szkodliwe
632.9 Zwalczanie chorób i szkodni

ków roślin

633 Uprawa poszczególnych roSlin 
potowych

Ogólna upraw a roślin  zob. 6SI.5

633.1 Rośliny zbożowe
K ukurydza. G ryka. Ryż

633.11 Pszenica
633.13 Owies
633.14 Żyto
633.16 Jęczmień
633.2 Trawy pastewne i łąkowe.

Użytki zielone: łąki, pastwiska 
itd.

633.3 Rośliny pastewne (oprócz traw)
R ośliny m oty lk ow e: lucerna,
koniczyna, fasola , w y k a , łu 
b in  ltd.

633.4 Rośliny okopowe: korzeniowe
i bulwiaste

B urak pastewny. B rukiew , 
Rzepa. M archew . Ziem niaki 
ltd.

633.5 Rośliny włókniste i włókienni
cze

Len. K on opie. R ośliny  koszy
karskie. W ierzba koszykarska 
(w iklina) '

633.6 Rośliny cukrowe i skrobiowe
B urak cukrow y

633.7 Rośliny używkowe
633.71 Tytoń
633.791 Chmiel
633.8 Rośliny przemysłowe: rośliny 

oleiste, barwierskie, garbniko
we, lekarskie

633.88 Rośliny lekarskie. Rośliny
lecznicze

633.9 Inne rośliny przemysłowe
R ośliny kauczukow e. R ośliny 
d a jące  terpentynę i  iy w ic e

634 Sadownictwo. Uprawa wino
rośli

634-1/-2 Wyposażenie, zabiegi, choroby, 
szkody ltd.

Dalszy podział w edług 631/632 
lub  przez dodanie p o  dw u
kropku odpow lednlrti sym boli 
z  dzia łów  631/632

634.1/.7 Hodowla i uprawa drzew i
krzewów owocowych. Sadow
nictwo

634.1/.6 Hodowla i uprawa drzew o-
wocowych 

O rzechy
634.7 Krzewy jagodowe. Owoce 

drobne
Jagod y  leśne. Truskaw ki

634.8 Uprawa winorośli

635 Ogrodnictwo. Uprawa warzyw 
i roślin ozdobnych

635-1/-2 Wyposażenie, zabiegi, choroby, 
szkody itd.

Dalszy podział w ed ług  631/632 
lub  przez dodanie p o  dw u
kropku od pow iednich  sym boli 

■ z  dzia łów  631/632
635.1/.2 Warzywa korzeniowe, bulwias

te i cebulowe
B urak. B rukiew . Rzepa. M ar
chew . -Cebula- itd.

635.3/.5 Warzywa zielone (o jadalnych
łodygach, liściach i kwiatach) 

Szparagi. Kapusta. Sałata itd.
635.6 Rośliny dostarczające jadal

nych owoców i nasion
D ynia. O górki. P om idory. R o
ś liny strączkowe. Fasola.
G roch  itd.



635.7 Rośliny aromatyczne i korzen
ne (Rośliny przyprawowe)

635.8 Grzyby
635.898 Grzyby trujące
635.9 Rośliny ozdobne. Kwiaty. 

Krzewy
R ośliny p ok o jow e. R ośliny pną
ce. Kaktusy

636/639 Zootechnika. Produkty pocho
dzenia zwierzęcego. Łowiectwo. 
Rybołówstwo. Rybactwo

636 Zootechnika. Chów i  hodowla
zwierząt

C horoby i leczen ie  zw ierząt 
zob. 619

636.01 Pochodzenie, ewolucja i udo
mowienie zwierząt

636.018 Biologiczne podstawy wycho
wu, tresury, ćwiczeń i zapra
w y zwierząt

636.02 Zwierzęta hodowane i trzyma
ne do celów zarodowych, w y
stawowych i naukowych

636.022 Hodowla zarodowa
636.025 Zwierzęta hodowane i/lub

trzymane dla stałych wystaw 
lub pokazów

Zwierzęta trzymane w  ogro
dach zoologicznych, akwariach, 
terrariach

636.028 _ Zwierzęta hodowane i/lub
trzymane do badań nauko
wych j doświadczeń

636.03 Zwierzęta hodowane do celów
produkcji środków żywnościo
wych i innych produktów po
chodzenia zwierzęcego

636.04 Zwierzęta hodowane i trzyma
ne do pracy lub dla przyjem
ności człowieka

Zwierzęta pociągpwe. Juczne.
Zwierzęta do 'strzeżenia, tro
pienia (np. psy milicyjne),
łączności (np. gołębie poczto
we), ratownictwa

636.045 Zwierzęta trzymane do towa
rzystwa (zwierzęta pokojowe). 
Zwierzęta dekoracyjne

636.046 Zwierzęta myśliwskie i spor
towe

Zw ierzęta w ierzchow e. Zw ie 
rzęta w yścigow e. Zw ierzęta do 
w alki

636.084/.087 Żywienie zwierząt. Pasze 
Kiszonki

636.088 Tresura, poskramianie i zapra
wa zwierząt do określonych 
celów

636.1 Konie i inne nieparzystoko- 
pytne

Osły, rauły
636.2 Wielkie przeżuw^acze. Bydło 

domowe
636.3 Małe przeżuwacze. Owce i kozy
636.4 Świnie
636.5 Drób
636.596 Gołębie

G ołębie sportow e. G ołębie o - 
zdobne

636.6 Ptaki hodowane i trzymane 
do produkcji piór. Ptaki deko
racyjne i śpiewające

636.7 Psy
636.8 Koty
636.9 Inne użyteczne zwierzęta ho

dowane przez człowieka
Św inki m orskie. K rólik i

636.93 Zwierzęta futerkowe
Nutrie. N orki

636.98 Gady i inne kręgowce
P łazy. W ęże, żó łw ie  ltd. .

637 Produkty pochodzenia zwie
rzęcego

637.1 Mleczarstwo. Mleko i produk
ty mleczne 

637.2/.3 Masło. Sery
637.4 Jajczarstwo
637.5 Mięso. Tłuszcze

R zeżnictw o. Przem ysł mięsny. 
B ekoniarstw o. W ędliny. Mięso 
1 przetw ory  z  drobiu  
K on serw y  m ięsn e zob . 664.81.9

637.56 Ryby. Produkty i przetwory
Ikra. Tran

637.6 Inne (nie mięsne) produkty 
pochodzenia zwierzęcego

Skóry. Skóry futrzane. W łosie. 
W ełna. Pierze. K ości. R ogi



6S8 Hodowla owadów i innych
stawonogów

638.1 Hodowla pszczół. Pszczelar
stwo

Pasieki. Ule
638.16 Miód
638.17 Inne produkty pszczele

W osk. Jad pszczelny
638.2 Hodowla jedwabników. Je-

dwabnictwo

639 Łowiectwo. Rybołówstwo. Ry-
bactAvo

639.1 Łowiectwo
Zw ierzęta łow ne. Ptaki łow ne
Z ob . też:

636.0№ Z w ierzęta  m yśliw 
sk ie  i  sportow e  

7S9.Z M ysliw stw o
639.2 Rybołówstwo
639.21 Rybołówstwo śródlądowe
639.22 Rybołówstwo morskie (daleko

morskie i przybrzeżne)
639.22.06 Statki rybackie. Wyposażenie

i wykorzystanie
P rzerób ry b  na pokładzie.
Statki-przetw órnie
B iidoiułiictw o sta tków  ryba c
kich  zob. €29,124.72

639.24. Połów ssaków i gadów mor
skich

W ieloryby , foki,- żćłw ie
639.3 Hodowla ryb. Rybactwo

Z ob . też :
626.88 R ybackie budow nic

tw o  w odne
639.4 Hodowla mięczaków i skoru

piaków
o stry e i

639.5 Hodowla raków, jeżowców, pi
jawek

639.6 Hodowla innych organizmów 
morskich

G ąbki. Korale. M orszczyn.
G lony m orsk ie •

64 GOSPODARSTWO DOMOWE.
GASTRONOMIA. HOTELAR
STWO

64.021 Prywatne gospodarstwo do
mowe

64.022

61.024.1/.2

64.024.3/.4

6 il

541.4

641.5 

642

643/645

646

648.26'.27

646.7

647

648.1/.2

648.5

Gastronomia zamknięta
s to łów k i w  zakładach pracy. 
Żyw ien ie  w  szpitalach i sana
toriach 

Hotele. Pensjonaty
B udow nictw o h otelow e  
zob . 728.S 

Gastronomia otwarta: Restau
racje. Bary. Kawiarnie 

B ary  m leczne 
Żywność. Przyrządzanie po
traw
Przechowywanie i konserwo
wanie żywności

P rzetw órstw o dom ow e ow oców  
i w arzyw

Przyrządzanie potraw. Sztuka 
kulinarna

Przepisy kulinarne. Książki 
kucharskie 

Posiłki. Zastawa stołowa. 
sługa

Zestaw y potraw . IMakrywanie 
d o  stołu

Mieszkanie. Urządzenie miesz
kania

Sprzęty dom ow e, kuchenne.
M eble
Zob . też;

684 MeЫaтstvю i  rzem iosła  
pokrew n e. P ro jek tow a 
nie m ebli. Tapicers^wo 

747 Z dobnictw o wnątrz 
Odzież. Pielęgnacja ciała 
Odzież

P rzem yśl odzieżow y zob. 687 
Dziewiarstwo ręczne. Roboty 
na drutach. Roboty szydełkowe 

A rtystyczn e  ro b o ty  ręczn e  
zob . 746
D ziew iarstw o m aszynowe,, w y 
ro b y  dziew iarskie zob . 677.025 

Pielęgnacja ciała. Kosmetyka
Higiena ciała zob. 613.4 
Z ob. też :

€87.5 G abinety k osm etyczn e  
Salony p iękności 

Personel domowy. Personel w  
gastronomii i hotelarstwie 
Pranie-. Pralnictwo

Urządzenia d o prania. Pralki 
Zob . też :

681.1851.18? Środki do pra
nia. P rzem yśl m ydlartk i

Czyszczenie mieszkania. Po
rządki domowe
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648.6/.7 Dezynfekcja. Dezynsekcja
Środki dezynfeJccyjne zob . 613.2

65 ORGANIZACJA I  ZARZĄ
DZANIE. ORGANIZACJA 
PRZEDSIĘBIORSTW PRZE- 
EIYSŁOWYCH. HANDLU. 
TRANSPORTU. ŁĄCZNOŚCI. 
PRZEMYSŁ WYDAWNICZY

P odane poniżej poddzia ły  ana
lityczne 65.0 stosu je się także 
w  działach 651, 657/659 
ZagaAnlenm ekon om iczn e do
ty czą ce  przedsiębiorstw  
zob. 334.7

65.01 Teoria i praktyka organizacji
I zarządzania

Działanie i  organizow anie  
(teoria) zob. 007 
Zob. też :

006 Norm alizacja  
331.103 Organizacja pracy

65.011 - Podstawowe zasady organizacji
G ospodarność. R acjonalizacja . 
P roduktyw ność. Sprawność. 
R eform y. R eorganizacja. Pra- 

. kselogia. P odejm ow anie decy 
z ji. Rachunek ekonom iczny

65.011.54/.56 Mechanizacja i automatyzacja 
pracy

65.012 Metody organizacji i zarządza
nia

Badania. O bserw acje. P róby . 
Badania op eracy jne. P rogra- 
aiow anie lin iow e. Sym ulacja. 
Analiza system ów. F orm y or
ganizacji. W spółpraca 
Badania op era cy jn e  zob . 519.8

G5.012.2 Planowanie. Programy. Pro
gnozy

65.012.26 Metody sieciowe. Analiza sie
ciowa

65.012.4 Kierownictwo. Technika i me
todyka kierowania

Technika, m etody 1 form y  k ie 
row ania. In form acja  w ew nątrz
zakładowa. D roga służbowa. 
K ontrola k ierow nictw a

65.013 Zagadnienia psychologiczne
65.014 Struktura organizacyjna przed

siębiorstwa. Hierarchia w 
przedsiębiorstwie

Centralizacja. D ecentralizacja. 
K oordyn acja

65.015 Badanie pracy i metod pracy. 
Analiza pracy

Usprawnianie pracy. Pom iary 
pracy . Chronom etraż. N orm o
w anie pracy
Badanie p ra cy zob. 331.103.3 
Z ob. też :

331.101.1 Ergonomia

651 Biurowość. Organizacja biura.
Technika pracy biurowej

Registratura. A rchiwa biurow e. 
K artoteki. K orespondencja 
biurow a. P isanie na m aszynie

651.2 Urządzenie biura. Maszyny
biurowe

631.2:684 Meble biurowe
651.93 Pismo skrócone. Stenografia

654 Telekomuui!(acja i telemecha
nika (organizacja i eksploata
cja)

Z ob. t e t :
621.39 T echnika  telekom u

n ikacji

654.1 Telegrafia. Telefonia. Radio
fonia. Telewizja

654.14/.16 Telegrafia. Telefonia. Radio
telefonia. Radiotelegrafia 

D alekopis

654.17 Telegrafia obrazowa. Telefo
nia wizualna

F oioie iegraiia
654.195 Radiofonia. Radiofonia prze

wodowa
654.197 Telewizja. Telewizja przewo

dowa
654.9 Sygnalizacja. Telemechanika

Sygnalizacja  optyczna. Sygna
lizacja  akustyczna. Przenosze
n ie rozkazów  (poleceń) na od 
ległość

655 Przemyśl poligraficzny. Dzia
łalność wydawnicza. Księgar
stwo

655.1/.3 Drukarstwo
Zecernia. Czcionki. Stereoty
pia. T ypografia . Chem lgralia. 
Swiatłodruk. K orekta 1 znaki 
korektorskle. Skład ręczny.



Skład m aszynow y. F ototypo- 
grafła. Fotoskład. Druk o lfse - 
tow y. D ruk w ypuk ły , plaski, 
w klęsły
F arby  drukarskie zob . 667.52 
M aszyny druHarsJcle zob. 681.6 
Technika m ałej p oligra fii 
zob. 681.621
F otograficzn e w ytw arzan ie  
klisz do druku zob. 776/777 
R eprografla  zob. 778.1

655.11 Historia drukarstwa
Od na jdaw niejszycli czasów  

655.4/.S Ruch wydawniczy. Działalność
wydawnicza. Księgarstwo

655.41 Ruch wydawniczy. Działalność 
wydawnicza

K on trola  w yd aw n ictw  
zob. 3S1.7S 
T echnika edytorska  
zob. «01.731.23 
Z ob. t e ł :  ''

CI7.4 Katalogi księgarskie  i 
w yd aw n icze

655.42 Organizacja księgarstwa. For
my dystrybucji książki i prasy

K slcgarnie. K olpotaż książek. 
A ntykw ariaty
Tu przydziela slą także ogólne 
zagadnienia d otyczące księgar
stwa
K olportaż prasy zob. OSO+070

655.53 Budowa książki i czasopisma
655.53: :76 Sztuka książki. Estetyka

książki
G rafika książki

656 Transport. Poczta. (Organiza
cja i eksploatacja)

656.08 Wypadki transportowe. Ra
townictwo

Sym bol poddziału  analityczne
go  .08 d od a je  się  w  m iarę p o 
trzeby d o  sym bolu danego ro 
dzaju  transportu 
Np.:

656.7.08 K atastrofy  lotnicze

656.1/.5 Transport lądowy 
I kolejowy)

(drogowy

656.1/.3(1-21) Komunikacja miejska (zagad
nienia ogólne)

656.1 Transport drogowy
Transport zaprzęgow y (konny 
i In.). R uch  m otocyklow y,- p ie
szy. Ruch u liczny

656.11

656.13

656.2

656.3 

656.34

656.5

656.6

656.61

656.61.08

656.62
656.66

656.7

656.71

Drogi, zagadnienia organizacji. 
Ruch drogowy 

Regulacja ruchu

Transport samochodowy 
Szoferstw o
Tu przydziela się także prace 
om aw iające zagadnienia sam o- 
ch od ów  i m otoryzacji w szech
stronnie lub z w ielu  punktów  
widzenia

Transport kolejowy
Eksploatacja kolei. Obsługa 
pociągów . Przew óz pasażerów, 
tow arów . T a ry fy  k o le jow e. S y
gnalizacja kole jow a

Koleje specjalne: miejscowe, 
przemysłowe, zakładowe 
Koleje podmiejskie. Koleje
miejskie.

Tram w aje 

Inne rodzaje transportu lądo
wego

Transport c ieczy  1 gazOv. za 
p om ocą  rurociągów

Transport wodny

Żegluga morska 
Flota handlowa 
Tu przydziela się także prace 
om aw iające zagadnienia trans
portu i  żeglugi m orsk iej 
w szechstronnie lub  z  w ielu  
punktów  w idzenia

Katastrofy morskie. Ratownic
two morskie (statków i ludzi) 

Zob. też;
629.129 Podnoszenie sta tków  

zatopionych . Hatotunic- 
tw o  ok rę tow e  (urządze
nia)

Żegluga śródlądowa
Przewozy na promach 

/
Transport powietrzny. Lotnic
two

Tu przydziela się  także prace 
om aw iające zagadnienia lot
nictw a wszechstronnie lub z 
w ielu  p unktów  widzenia

Lotniska. Porty lotnicze. (Or
ganizacja i eksploatacja) 

Budowa lotnisk zob. 625.717

gg



656.8 Poczta

656.835 Znaczki pocztowe. Filatelistyka

656.9 Przedsiębiorstwa wysyłkowe 
i przewozowe

Przedsiębiorstw a spedycy jn e

G57 Rachunkowość. Księgowość

657;:339.1 Rachunkowo.ść handlowa
657::66/69 Rachunkowość przemysłowa
657.3 Budżety. Preliminarze. Bilanse
657.371 Inwentaryzacja
657.47 Koszty. Kalkulacja kosztów
657.62/.63 Analiza bilansu. Rewizja ksiąg

K ontrola rachunkow ości

658 Organizacja przedsiębiorstwa.
Organizacja 1 technika handlu

658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstwa
Organizacja gospodarstw a ro l
n ego zob . 631.1
O rganizację przedsiębiorstwa 
w  inn ych  działach gospodarki 
k lasy fiku je  się przez dodanie 
p o  p odw ójn ym  dw ukropku 
sym bolu od pow iedn iej dzie
dziny 
N p.:

658.1/.5::338.46 Organizacja przedsiębior
stwa usługowego 

658.1/.5:;339.1 Organizacja przedsiębior
stwa handlowego 

658.1/.5::66/.69 Organizacja przedsiębior
stwa przemysłowego 
O rganizację przedsiębiorstwa 
w  poszczególn ych  branżach o -  
znacza się przez dodanie p o  
p od w ójn y m  dw ukropku sym 
bolu  szczegółow ego danej 
branży 
N p.:

658.1/.5::677 Organizacja
przedsiębiorstwa prze
m ysłu w łók ienn iczego

658.1 Formy przedsiębiorstw. Za
gadnienia finansowe

658.11 Formy i rodzaje przedsię
biorstw

658.114 Przedsiębiorstwa prywatne
658.115 Przedsiębiorstwa państwowe. 

Przedsiębiorstwa uspołecznione

658.14/.17 Zagadnienia finansowe przed
siębiorstw

Rozrachunek gospodarczy.
R entow ność przedsiębiorstwa. 
Fundusz zakładow y

658.2 Zakłady, fabryki, warsztaty; 
budynki, urządzenia, środki 
produkcji

Lokalizacja . Transport w e
w nętrzny I zewnętrzny

658.3 Personel przedsiębiorstwa
S ocjologia  p ra cy  zob. 316.334.2 
Zob. też ;

331.101:159.9 Psychologia  
p fa cy

658.5 Organizacja produkcji
P lanow anie produkcji. N orm o
w anie techniczno (w yrobów , 
urządzeń, proce-sów)

658.56 Kontrola techniczna jakości
produkcji. Kontrola narzędzi i 
materiałów

Gospodarka narzędziowa.
B raki

658.566 Gospodarka materiałowa
658.58 Remont i konserwacja zakła

dów. maszyn i urządzeń
Zob. też :

.OOi.51.6 R em onty  bieżące... 
P rzyw rócen ie  do stanu 
u żytk ow ego

658.6/.S Organizacja i  technika handlu
Organizacja przedsiębiorstwa  
handlow ego zob. 65S.V.5::339.1

658.7 Zakup. Zaopatrzenie materia
łowe. Gospodarka magazynowa

Skup i kontraktacja 
Z ob. też :

621.798 Opakowania. Urzą
dzenia do opakowania

658.8 Rozprowadzanie towarów. 
Zbyt. Sprzedaż

Sprzedaż hurtow a, detaliczna. 
Sklepy. D om y tow arow e. Ceny 
sprzedaży

659 Reklama i propaganda. Infor
macja

659.1 Reklama. Środki reklamy
659.23 Informacja gospodarcza. In

formacja handlowa 
659.235 Poradnictwo w zakresie orga

nizacji



659.3 Informacja masowa. Środki 
masowego przekazu

659.4 Kształtowanie opinii. Public 
relations

B adanie op in ii publicznej

66'69 PRZEMYSŁ
Sym bolem  tym  oznacza się za
gadnienia ogólne dotyczące 
w szystkich lu b  w ielu  gałęzi 
przem ysłu

P rzem ysł ja k o  dziat gospodarki 
zob. 338.45

66 PRZEMYSŁ CHEMICZNY.
TECHNOLOGIA CHEMICZNA

P rzem yśl ctiem lczn y ja k o  dzlal 
gospodarki narodotoej 
zob . 33S.«:;66

66.01/.09 Inżynieria chemiczna. Procesy
produkcyjne

66.047 Suszarnictwo przemysłowe

661 Przemysłowe produkty che
miczne

661.1 Specjalne gałęzie przemysłu 
chemicznego i ich wyroby

W yroby  chem iczne dla prze
m ysłu elektrochem icznego 1 
elektrotechnicznego. W yroby 
fotochem iczne. W ęgiel a ktyw ny

661.12 Przemysł farmaceutyczny i je 
go wyroby

661.185/.187 Środki do prania. Przemysł 
mydlarski

661.188 Przemysł glicerynowy
661.2 Siarka i je j związki
661.3 Wodorotlenki potasowców. 

Przemysł sody i potasu
P rzem yśl potasouiy zob . 661.SS2

661.4 Chlorowce. Związki o wyso
kim stopniu utleniania

Chlor. Chlorki. Brom. Jod. 
F luor

661.5 Związki azotowe
661.6 Niemetale i ich związki

F osfćr. N aw ozy fosforow e. A r
sen. B or. Krzem

661.66 Węgiel i nieorganiczne związki
węgla

661.7 Substancje organiczne
Węglowodory. Związki orga
niczne azotu, fosforu, arsenu, 
boru i krzemu, siarki. Alko
hole i Ich pochodne. Celuloza 
i  зе] pochodne. Kwasy orga
niczne 1 ich sole. Związki me
taloorganiczne 
Z ob. też : ’

547 Chem ia organiczna
661.8 Związki metali. Sole. Farby 

mineralne
661.832 Związki potasu. Przemysł po

tasowy
661.9 Technologia gazów

662 Materiały wybuchowe. Paliwa

662.1/.4 Materiały wybuchowe
Pirotechnika 
Z ob. też :

620.26 M ateriały n iebez
p ieczn e

662.5 Zapałki. Zapalniczki
662.6 Gospodarka cieplna. Paliwa

naturalne
Spalanie. Produkty spalania.
Bilans cieplny. Drewno. Torf. 
Węgiel brunatny. Węgiel ka
mienny

662.7 Technologia paliw
W ęgiel drzew ny. Sm oła drzew 
na. K oks. Sm oła z  w ęgla ka
m iennego

662.75 Paliwa ciekłe
O leje m ineralne

662.76 Paliwa gazowe
662.8 Przerób paliw stałych. Bry- 

kietowanie węgla
Zestalone paliwa płynne

662.9 Technologia spalania
D om ow e urządzenia grzejne. 
Paleniska przem ysłow e. P o
chłaniacze dym u. Specjalne 
m etody ogrzewania i  urządze
nia ogrzew cze

663 Mikrobiologia techniczna. 
Przemysł fermentacyjny. Na
poje. Używki

663.1 Przemysł mikrobiologiczny
Drożdże i ich działanie 

663.2/.3 Wina. Przemysł winiarski
Miód pitny

663.4 Piwo. Słodownictwo. Browar
nictwo



663.5 Gorzelnictwo. Napoje alkoho
lowe

N apoje  w yskokow e
663.6 Woda (na napoje i do innych

celów przemysłowych). Wody 
mineralne. Lód do celów spo
żywczych

Zaopafryioanie to toodę 
zob. 628.1

663.8 Niefermentowane soki owoco
we, syropy, lemoniady, likie
ry, koktaile, napoje mieszane

N apoje gazow ane
663.9 Używki

Kakao. Czekolada. K aw a. Her
bata
Uprawa roSlln u ły w k o w y ch  
zob. 633.7

663.97 Tytoń
pap ierosy . Cygara

664 Przemyśl spożywczy
Gospodarka zywnoSclow a  
zob . 338.439
P rzem ysł sp ożyw czy  JaTco dział 
gospodarki zob . 338.45::вб4

664.1 Przemysł cukrowniczy
D ekstryny. G llkoza. Cukierki

664.2 Skrobia. Surowce zawierające 
skrobię

K rochm alnictw o

664.3 Oleje jadalne. Tłuszcze jadalne
M asło roślinne. M argaryna 
Z ob . też:

637.2/.3 M asło. Sery
664.4 Mineralne produkty spożywcze

sól kuchenna
664.5 Korzenie i przyprawy
664.6/.7 Przetwórstwo zbożowe
664.6 Piekarnictwo

p ieczy w o  cukiernicze (ciastkar- 
stw o)

664.7 Młynarstwo. Produkcja zbożo
wych środkójv spożywczych

M ąka
664.8/.9 Konserwowanie produktów

spożywczych
W ędzarnlctw o. K onserw y ow o
cow e, warzywne,- m ięsne, ry b 
ne. K oncentraty  spożyw cze

665 Oleje. Tłuszcze. Woski
Św iece

665.5 Olejki eteryczne. Wyroby per
fumeryjne. Kosmetyki. Arty
kuły toaletowe

665.6/.7 Technologia olejów mineral
nych i ropy naftowej. Nafta 
i inne produkty

G azy skroplone. Gazolina. Ben
zyna. Parafina. Asfalt. W osk 
ziem ny. G az ziem ny

665.9 Różne przemysły chemii orga
nicznej

Ś rodki czyszczące ł poleru jące. 
P asty d o  podłóg. K le je , żelaty
n y . Gum y, żyw ice , lepy

666 Przemysł szklarski i ceramicz
ny. Przemysł materiałów wią
żących

666.1/.2 Przemysł szklarski. Rodzaje
szkła. Wyroby ze szkła

A rtystyczne w yrob y  z e  szkła 
zob . 748 
Z ob. t e ł :

ese.e/.7 Szklarstwo (roczna  
obróbka  szkła) W yrób  
luster

666.29 Emalie. Szkliwa ceramiczne.
Angoby

E m aliow anie m etali
666.3/.7 Przemysł ceramiczny
666.3 Ceramiką ogólnie. Surowce ce

ramiczne
666.S/.6 Wyroby z gliny. Garncarstwo.

Porcelana. Kamionka. Terako
ta. Fajans

Z ob . t e i :
738 Ceram ika artystyczna

666.65 Masy specjalne do celów elek
trotechnicznych

Izolatory. Półprzew odniki. Ce
ram ika ferrom agnetyczna, ter
m oelektryczna, p lecoelektrycz- 
na

666.7 Ceramika budowlana
C egły, dachów ki ltd. M ateriały
ogniotrw ałe
Z ob . fe i :

691 M ateriały  t elem en ty  
budowlane

666.9 Przemysł materiałów wiążą
cych

P rzem ysł gipsow y. Tynki. 
Przem ysł w apienny. Lastriko.



Lepiki. M asy w apienno-p iasko
w e. S llikaty  w apienne, pias
k ow e i  inne kam ienie sztucz
ne. K ity  
Z ob . też :

в91 M ateriału  t e lem en ty  
budouilane

666.94 Przemysł cementowy
666.97/.98 Zaprawy i betony

Beton zbrojony. Beton sprężo
ny. Zelazobeton. 2eibetnictwo. 
Prefabrykaty żelbetowe. Prefa
brykaty sprężone

667 Przemysł farbiarski
B arw ienie tkanin zob . 677.027.*

667.2/.S Barwniki, produkcja i stoso
wanie

. A tram enty. O łów ki. K redk i
667.52 Farby drukarskie
667.6 Wyroby lakierowe. Technika 

malowania
Pokosty. P igm enty. L akiery. 
Politury. M alow anie ochronne. 
P ow łok i m alarskie

667.7 Barwienie, farbowanie itd. 
różnych materiałów (oprócz 
malowania)

B arw ienie drew na, kam ienia, 
m etalu
B arw ienie tkanin zob. 877.027.4

669 Metalurgia. Hutnictwo

669.017/.018 Metaloznawstwo. Metale i sto
py (ogólnie)

669.1 Metalurgia żelaza. Żelazo. Stal
2ellwo. Surów ka. W ielkie p iece

66Э.2/.8 Metalurgia metali nieżelaz
nych

669.21/.23 Metale szlachetne i ich stopy
Złoto . Pozłacanie. Srebro. P o 
srebrzanie. Platerow anie. Pla
tyn ow ce

669.24/.2Э Nikiel. Kobalt. Chrom. W ol
fram. Molibden. Wanad, tytan, 
tor i in.

K ikiow anle. Chrom ow anie
669.3 Miedź. Stopy miedzi

Brązy
B rązy a rtystyczn e  zob . 673 

66Э.4/.6 Ołów. cynk, cyna i ich stopy
Cynkowanie

669.7 Metale lekkie (w ogólności). 
Metaloidy jako składniki stopu

669.71

669.72/.76

669.77A78

669.791/.794

669.82

беэ.85/.86

669.8S/.89

67/68

671

671.4

672

672.4

673

Aluminium
A lum inium  Jako pow łoka. A Iu- 
m inoterm ia 

Magnez. Beryl. Kadm. Man
gan. Antymon. Bizmut 

T akże stopy  tych  m etali 
Metaloidy (niemetale) jako 
składniki stopu

Siarka. Selen. T elur. Arsen. 
F osfor. B or. Krzem . German. 
Silikoterm ia. W ęgiel. G azy w  
m etalach

Rtęć. Stopy rtęci
A m algam aty. Skand. Itr

Grupa uranu
s to p y  uranu. Neptun. Pluton. 
Hen

Metale ziem rzadkich (oprócz 
skandu i itru)
Metale alkaliczne. Metale ziem 
alkalicznych

Potas. S6d. W apń. Bar

r 0 2 n e  r o d z a j e  p r z e m y 
s ł u  I RZEMIOSŁA

674

Z ob . uw agę pod

W yroby z metali 1 kamieni 
szlachetnych

Jubilerstw o. Z lotn ictw o. B iżu
teria
Z lotn lctw o a rtystyczn e zob. 739

W yrób monet i medali 
M ennlctw o
Num izm atyka zob . 737

W yroby z żelaza i  Btali
W yroby  kute. Ł ańcuchy. Na
rzędzia tnące
R ęczn ie k u te  lut/roby żelazne 
zob. 682

W yroby blacharskie

Wyroby z metali nieżelaznych
(z wyjątkiem metali szlachet
nych)

Ludwisarstwo. B rązy arty
styczne. D zw ony

Przemysł drzewny
O grodzenia, p łoty . K ołod zie j- 
stwo. B udow a w oz6w . Bednar
stw o. Toltarstwo



M eblarstvx) zob. 684 
Z ob. też :

694 R ob oty  cłesielsfcie. Sto
larstw o budowlane

67i.02lm  Technologia drewna 
Gatunki drewna

674.09 Tartacznictwo. Tartaki
674.8 Przeróbka odpadów drzewnych

T rociny . W yrób  korków

675 Przemyśl skórzany. Garbar
stwo

S kóry  1 produkty  skórzane

675.6 Futrzarstwo. Kuśnierstwo
Futra sztuczne zob. 687.8 
Skóry fu trzane zob . 637.6

675.8 Przerób produktów ubocznych 
przemysłu skórzanego (łącznie 
z odpadkami przemysłu mięs
nego)

W łosie. Szczecina
675.92 Wytwarzanie skór sztucznych

676 Przemysł celulozowo-papierni
czy

676.1 Masy włókniste
Celuloza

676.2 Papier i tektura
676.22/.23 Papiery do druku. Papiery dc

pisania i rysowania
676.28 Płyty pilśniowe

T ektury d achow e i  p od łogow e
676.8 Wyroby z papieru i kartonu

N aklejk i, etykiety . W ork i i 
to rb y  papierow e. P rzedm ioty 
tłoczone z  m asy pap ierow ej

677 Przemysł włókienniczy

667.02 Procesy produkcyjne. Metody 
obróbki

677.021.1 Wytwarzanie włókien (natu
ralnych i sztucznych)

677.022 Przędzalnictwo
677.024 Tkactwo
677.025 Dziewiarstwo. Przemysł dzie

wiarski
Z ob . t e i :

646.267.27 D ziew iarstw o  
ręczn e  

677Л75 W y r o b y  dztane

677.026.5

677.026.6

677.027

677.027.4
677.05
677.07

677.072

677.072.68

677.074

677.075

677.076

677.1/.5
677.1/.3
677.1/.2

677.1

677.21
677.3

677.31
677.37

677.4
677.494

677.5

Koronkarstwo ręczne i ma
szynowe

K oronkarstw o a rtystyczn e  
zob . 746

Hafciarstwo ręczne i maszyno
we. Wytwarzanie haftów 

H afciarstw o a rtystyczn e  
zob . 746

Wykończanie wyrobów włó
kienniczych (druk tekstylny, 
apretura)
Barwienie tkanin 
Maszyny włókiennicze 
W yroby włókiennicze

Tkaniny a rtystyczn e zob. 745.52 
Przędze. Liny 

Nici
Liny. Sznury

P ow rożnictw o
Tkaniny

D yw any. T iule
T kaniny a rtystyczn e zob. 745.52 

W yroby dziane
Dzianiny ^

Inne wyroby przemysłu włó
kienniczego

W yrob y  wiązane. W yroby  p le
cione. P lecionki z  trzciny, sło
m y  ltd. W yrób  mat. W iM i- 
niarstw o. Koszykarstv.-o. Pas
m anteria 

Włókna
Włókna naturalne 
Włókna pochodzenia roślin
nego
Włókna łykowe

Len. K onopie. Roszarnictwo. 
Juta 

Bawełna
Włókna pochodzenia zwierzę
cego
Wełna owcza 
Jedwab naturalny 

Z ob. też :
63S.2 Hodowla jedw abni

k ów . Jediuabnlcttoo
Włókna chemiczne 
Włókna syntetyczne

W łókna z  polikondensatów . 
W łókna poliam idow e. Nylon. 
W łókna z  polim erów  

Włókna mineralne. Włókna 
metalowe i in.

W łókna szklane



677.54

678

678.02
4

678.06

678.4

678.5

678.6

678.7

679.7

679.8

679.9

681

681.11
681.12

Materiały na wyroby wypla
tane

Słom a, trzcina, w iklina itd.

Przemysły oparte na tworzy
wach wielkocząsteczkowych. 
Przemyśl gumowy. Przemyśl 
tworzyw sztucznych

Procesy produkcyjne
K oagulacja . K oagulaty. Im pre
gnow anie. W ulkanizacja

Wyroby gotowe z tworzyw 
wielkocząsteczkowych 

W yrob y  im pregnow ane 
Kauczuki i inne naturalne 
tworzywa wielkocząsteczkowe 
zawierające jedynie węgiel i 
wodór
Tworzywa sztuczne szczególnie 
półsyntetyczne
Syntetyczne produkty polikon- 
densacji. Polikondensaty 
Syntetyczne produkty polime
ryzacji. Polimery. Kauczuki 
syntetyczne

Kable i liny przemysłowe (me
talowe)

Technologia kamienia. Prze
mysł kamieniarski

K am ienie naturalne nieszla- 
chetne i półszlachetne (np. ma
lachit). K am ienie sztuczne

Technologia innych materiałów 
naturalnych nadających się do 
przetwarzania

Bursztyn. M uszle. Masa perło
w a. K orale ita.

Mechanika precyzyjna
A utom aty

Zegarmistrzostwo 
Przyrządy do pomiarów ilości. 
Przepływomierze. Wodomierze. 
Gazomierze. Cieczomierze

L iczniki, w skaźn ik i poziomM 
lu b  ob jętości 

Budowa i wyrób przyrządów 
pomiarowycli 

W agi

681.3.01
681.3.02

681.3.04

681.3.05

681.3.06

681.3 Maszyny i  urządzenia do prze
twarzania danych. Automa
tyczne przetwarzanie danych. 
Maszyny matematyczne. A ryt
mometry itd.

Zob . też :
007 C ybern etyk a  ogólna  
621.391 O gólne zagadnienia  

telekom u nllm cii: c yb er 
n etyka , teoria  inform a
c ji

Zasady przetwarzania danych 
Projektowanie, konstrukcja i 
układy systemów, maszyn, ele
mentów itp. przetwarzania da
nych
Przedstawienie danych; liczby, 
alfabety, kody. Systemy nu
meryczne. Systemy alfabetycz
ne i alfanumeryczne 
Przetwarzanie i konwersja da- 
nycli. Kodowanie i dekodowa
nie. Operacje arytmetyczne. 
Operacje logiczne. Sortowanie 
Oprogramowanie. Systemy 
operacyjne. Organizacja pa
mięci. Programy 

Zob- t e i :
519.68 Program ow anie kom 

pu terow e
681.3.07 Aspekty pamięci. Wejścia. Złą

czone wejścia/wyjścia
6P1.3.08 Zasady pomiarów. Jednostki,

błędy i ich korekcja
681.31 Maszyny matematyczne i aryt

mometry biurowe ogólnie. 
Kalkulatory

681.32 Cyfrowe układy, maszyny i u- 
rządzenia

681.321 Arytmometry biurowe ręcznie 
sterowane

681.322 Elektroniczne maszyny cyfro
we

K om putery
681.324 Sj'stemy komputerowe. Sieci 

komputerowe
681.325 Urządzenia do przetwarzania, 

przyporządkowywania i licze
nia danych

K onw ertery. D ekodery. A ryt- 
m om etry-m aszyny. Urządzenia 
do op era cji logicznych



681.326 Urządzenia kontrolne. Urzą
dzenia sterujące

681.327 Urządzenia pomocnicze (cyfro
we). Pamięć, bloki wejścia i 
wyjścia

N ośniki in form acji
681.33 Analogowe układy, maszyny i 

urządzenia
681.34 Maszyny analogowo-cyfrowe

681.5 Technika sterowania automa
tycznego

C ybernetyka techniczna. A uto
m atyczne system y sterow ania

681.6 Maszyny do reprodukcji. Ma
szyny drukarskie

M aszyny zecerskie. M aszyny 
d o sporządzania form  dru ko
w y ch . M aszyny d o odbijania. 
Urządzenia p om ocn icze  w  dru
karni

681.612/.613 Maszyny do pisania zwykłe i 
specjalne

M aszyny do stenografow ania
681.621 Urządzenia do powielania w

biurach i w  administracji 
T echnika m ałej p o ligrafii 
Z ob. też :

778.1 Fofołcopie. R eprografia

681.7 Instrumenty optyczne
L upy. M ikroskopy. Lunety. 
T eleskopy. R adioteleskopy. Op
tyczne i  op tyczn o-elektryczn e 
przyrządy obserw acy jne i. p o 
m iarow e

681.8 Akustyka techniczna. Instru
menty muzyczne. Nagrywanie 
i odtwarzanie dźwięku

681 81/.83 Instrumenty muzyczne. Pomo
ce do nauczania muzyki

681.84/.85 Urządzenia do nagrywania i
odtwarzania dźwięku. Nośniki 
dźwięku

F onografy . P atefony. M agne
to fon y . W alce, taśm y m agneto
fon ow e

681.88 Urządzenia do nasłuchu kie
runkowego

Urządzenia podsłuchow e. H y- 
d rolokacja  i sondow anie. H y- 
droakustyka

681.9

682

683

683.3
683.8

683.9

684

685

681.1/.2
685.3

685.34
685.4
685.5

685.6/.7

Maszyny i narzędzia grawer
skie i rzeźbiarskie

Kuźnictwo. Kowalstwo
R ęczn ie k u le  w y rob y  żelazne 
К ою аШ ию  a rtystyczn e zob. 739

Ślusarstwo. Urządzenia o- 
grzewnicze

Ślusarstwo
Urządzenia do oświetlania 

L am py. Latarnie 
Z ob. też :

621.32 E leM ryczn e iródla  
światła  

в28.9 Technika ośw ietlenia

Urządzenia ogrzewnicze
P iece . Zduństw o. G rzejniki 
Z ob . też ;

697 O grzew anie, w entylacja  
1 klim atyzacja  budyn
ków

Meblarstwo i rzemiosła po
krewne

P rojektow anie 1 w y rób  m ebli, 
T aplcerstw o
M eble a rtystyczn e zob. 749.1/.2 
M eble biurow e zob. 651.2:684

Siodlarstwo. Rymarstwo. 
Szewstwo. Rękawicznictwo. 
Artykuły podróżne I sportowe. 
Przybory do gier. Kaletnictwo

Siodlarstwo. Rymarstwo 
Szewstwo. Aparaty pomocni
cze do chodzenia

Ł yżw y. W rotki. Sprzęt narciar
ski. protezy  

Przemysł otjuwniczy 
Rękawicznictwo 
Przybory podróżne i wyciecz
kowe (obozowe)

N am ioty 
Sprzęt i urządzenia sportowe

Sprzęt d o  różn ych  rodzajów  
sportu . Sprzęt gim nastyczny. 
B oiska. Urządzenie lodow isk , 
to rów  sam ochodow ych , w yści
gow ych . Urządzenia narciar
skie (skocznie, w yciągi)
Sprzęt narciarski zob. 685.3



686

686.1

686.4

686.5
686.6Д7

686.8

687

687.1
687.2

687.3
687.4

687.5

687.8

687.9

688

688.72
688.74/.77

Introligatorstwo. Metalizacja. 
W yrób luster. Artykuły piś
miennicze I biurowe

Introligatorstwo
Introligatorstw o ręczne. Intro
ligatorstw o przem ysłow e 

Metalizacja
Pozłacanie, posrebrzanie, brą 
zow anie, chrom ow anie, m ie
dziow anie
D otyczy  w yłączn ie pow lekania 
m etalam i artyku łów  niem eta
low y ch

Wytwarzanie ram do obrazów 
Szklarstwo (ręczna obróbka 
szkia). W yrób luster

SzHlarstwo budow lane zob. 698 
Artykuły piśmiennicze i biu
rowe

Przemyśl odzieżowy. Artykuły 
toaletowe. Szczotkarstwo

Odzież. Krawiectwo 
Bielizna. Bieliźnitarstwo

Pończosznlctw o
Odzież dzienna. Trykotaże 
Nakrycia głowy

K apelusznlctw o. M odniarstw o
Gabinety kosmetyczne. Salony 
piękności

F ryzjerstw o. P eruki. M anicure. 
Pedicure. M akijaż.
A rtyH uly toa letow e zob. 665.S

Futra sztuczne 
z o b . też :

675.6 Futrzarstw o. K u in ler- 
Btwo 

Szczotkarstwo 
M iotły, pędzle

Wyroby g:a!anteryjne i  deko
racyjne

T okarstw o artystyczne. W yro
b y  z  kości słon iow e]. Guziki. 
Sztuczne kw iaty  i p ióra . W a
chlarze

Zabawki
Urządzenia do widowisk roz
rywkowych. Karuzele. Wesołe 
miasteczka
Artykuły dekoracyjne. Deko
racje ścian

689 Majsterkowanie. Rzemiosło
amatorskie

M odelarstw o

69 PRZEMYSŁ BUDOWLANY.
RZEMIOSŁA BUDOWLANE. 
MATERIAŁY, ELEMENTY 
I ROBOTY BUDOWLANE

Z ob . liiuapę p od  66/69 
Zasady kon stru k cji budowli 
w ielok on d ygn acy jn ych  
zob. 624.9

B udow nictw o poszczególnych 
rodza jów  bu dow li k lasyfiku je 
się  d oda jąc d o  sym bolu 69 (po 
p odw ójn ym  dw ukropku) od po
w iedn i sym bol z działu 72 ')  
N p.:

69;:72S.4 B udow nictw o za
kładów  przem ysłow ych  

69::726 B udow nictw o koś
cielne 

Z ob. też :
72 A rchitektura

69.001.3 Przepisy budowlane
69.002.5 Maszyny budowlane
69.003 Zagadnienia ekonomiczne zwią

zane z budową
69.008 Organizacja budowy
69.05 Organizacja i urządzenie placu

budowy. Metody pracy
69.057 Uprzemysłowienie budowy

69.059

691

P refabrykacja  w ie lk ich  ele
m entów  lu b  ca łycłi budynków . 
F abryk i d om ów  

Utrzymanie budynków
Uszkodzenia. Rem onty. Napra
w ian ie  szkód. Przesuwanie bu
dow li. W yburzanie

Materiały i elementy budo
wlane z punktu widzenia icłi 
zastosowania

D rew no. Kam ień. Ceramika 
budow lana. Żużel. Beton, ż e l
bet. G azobeton. M ateriały w ią
żące. Cement. Gips. Szkło. M e
tale. M asy sztuczne 
Z ob . też:

666.7 Ceram ika tmdowlana  
666.S7/.98 Zapraw y  4 b eton y

’ ) Jeżeli w  pu b lik a cji w ystępują rów nież zagad
nienia architektury, stosuje się dw ukropek 
po jedynczy .



692 Części budynku. Elementy 
konstrukcyjne

K on stru k cje  budow lane (ogól
n ie) zob. 624.0I/.07

692.1 Fundamentowanie
R ob oty  fu ndam entow e ogóln ie  
zob. 624.15

692.2 Mury. Ściany
692.4 Dachy i pokrycia dachowe

Dekarstwo
692.5 Podłogi. Stropy
692.6 Schody. Rampy. Dźwigi. Scho

dy ruchome
692.7 Kominy, szyby wentylacyjne 

i in.
692.8 Bramy. Drzwi. Okna
693 Roboty murarskie. Murarstwo 

i rzemiosła pokrewne
Tynkarstw o. Posadzkarstwo

694 Roboty ciesielskie. Stolarstwo 
budowlane

696 Wyposażenie i instalacje w
budynkach

W odociągi. Kanalizacja. Insta
la c je  sanitarne. Urządzenia ga
zow e, parow e, elektryczne

697 Ogrzewanie, wentylacja i kli
matyzacja budynków

Centralne ogrzewanie. Kom iny.
K om iniarstw o
EleTctrocle-ptownie
zob . 621.311::697
Z ob. też;

628.8 Urządzenia klim atyza
cy jn e , ogrzew anie, w ie
trzen ie pom ieszczeń

698 Roboty wykończeniowe i de
koracyjne

Szklarstwo budow lane. Malar
stw o budow lane. Tapetowanie

699.8 Ochrona budynków. Urządze
nia zabezpieczające. Izolacja 
budynków

O chrona przeciw dżw iękow a. 
S chrony  przeciw lotn icze. Zw al
czanie grzybów  dom ow ych

7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT

N iżej w ykazane poddzia ły  analityczne .0... dołączone d o sym bolu g łów nego 7 pełnią fu n k cje  
sym boli g łów n ych  dla całokształtu zagadnień sztuki (sztuk p lastycznych  oraz m uzyki, teatru, 
film u). Jako sym bole analityczne dla poszczególnych gałęzi sztuki stosuje się Je doda jąc sym 
bol .0... d o  odpow iedniego sym bolu g łów nego dzia łów  71/76 oraz 78/79

7.01 Estetyka. Teoria sztuki
Z ob. też :

37.036 W ychow an ie este 
tyczn e

7.02 Technika sztuki
P race związane z  w ykonaniem  
dzieła. Sprzęt i m ateriały

7.025 Uszkodzenia dzieł sztuki. Kon
serwacja i ochrona

K on serw acja  za bytków  archi
tek tu ry  zob. 72.025

7.025.7 Straty lub nieprawne prze
mieszczenie dziel sztuki. Kra
dzież dzieł sztuki

7.03 Okresy. Style
Dalszy podzia ł za pom ocą pod 
działów  w sp óln ych  m iejsca  i 
ew entualnie poddzia łów  w spól
nych  czasu

7.03(091) Historia sztuki w  ogólności
H istorię sztuki w  poszczegól
nych  kra jach  (ogóln ie) k lasy

fik u je  się  doda jąc sym bol pod
działu w spólnego m iejsca po 
sym bolu  7.03 
N p.:

7.03(4)(0gi) Historia sztuki 
europejsk iej 

7.03(438)(091) Historia sztuki 
polsk ie j

7.031 Sztuka przedhistoryczna i pry
mitywna (dawna i nowoczesna)

7.031.2 Sztuka prymitywna
Sztuka lu d ów  tubylczych  i  na
p ływ ow ych  ogóln ie

7.031.26 Sztuka prymitywna ludów
„barbarzyńskich”  tworzących 
nowoczesne narody europej
skie (od ok. 476 r.n.e.)

7.031.3 Sztuka tubylcza i pierwotna
(ogólnie)

7.031.4 Sztuka tubylcza plemienna lub
ludowa rasy białej



Dalszy podział przez dodanie 
sym boli poddzia łów  w spólnych 
m iejsca (4/9)
N p.:

7.031.4(438) Sztuka ludow a w  
P olsce

7.C31.5 Sztuka prymitywna Azji. Au
stralii i Oceanii

7.031.6 Sztuka prymitywna ludów
Afryki

7.031.7 Sztuka prymitywna ludów
Ameryki (pierwotna i ludowa) 
do czasów obecnych

Sztuka Indian
7.031.8 Sztuka przedkolumbijska

(przedhiszpańska) starożytnego 
Meksyku, cywilizacji Ameryki 
Środkowej i Południowej

Sztuka A zteków , M ajów , Inków
7.032 Sztuka cywilizacji antycznych 

Starego Świata
7.032.1 Sztuka orientalna, azjatycka
7.032.11 Sztuka chińska (łącznie ze

sztuką tybetańską, A zji Środ
kowej, Korei)

7.032.12 Sztuka japońska
7.032.14 Sztuka Indii i A zji Południo

wo-Wschodniej
7.032.2 Sztuka egipska
7.032.3 Sztuka fenicka
7.032.5 Sztuka Azji Zachodniej, Mezo

potamii, Iranu
Sztuka babilońska, asyryjska

7.032.6 Sztuka grecka (egejska i hel
leńska)

7.032.7 Sztuka starożytnej Italii
7.032.76 Sztuka Etrusków
7.032.77 Sztuka rzymska
7.033 Sztuka średniowieczna: sztuka 

chrześcijańska, sztuka Islamu
7.033.1 Szuka wczesnochrześcijańska
7.033.2 Szuka bizantyjska
7.033.3 Sztuka Islamu
7-033.4/.5 Sztuka średniowieczna Europy

Zachodniej
7.033.4 Sztuka romańska
7.033.5 Sztuka późnochrześcijańska

(Europy Zachodniej). Gotyk
7.034 Eenesans. Barok. Rokoko
7.034.4/.6 Renesans
7.034.7 Barok

7.034.8
7.035/.036

7.035

7.036/.038
7.036

7.037

7.038
7.04

7.046.3

7.05

7.061
7.067

7.067.22
7.067.26
7.067.6

7.07

7.071

Rokoko
Kierunki w  sztuce X IX  i X X  
wieku
Klasycyzm i romantyzm. Na
wrót do sztuki klasycznej, 
średniowiecznej itd.

Tłeogotyk. Eklektyzm . Sym bo
lizm

Sztuka nowoczesna
Sztuka nowoczesna do ekspre-
sjonizmu

Realizm. Naturalizm . Im presjo
nizm . Funkcjonalizm . Ekspre- 
sjonizm

Okres między ekspresjoniz- 
mem a abstrakcjonizmem

Fowizm . K ubizm . Futuryzm . 
Dadaizm. Surrealizm

Sztuka abstrakcyjna 
Tematyka twórczości arty
stycznej. Ikonografia 
Tematy religijne w  sztuce 

Zob . też:
246 Sztuha sakralna. Sztuka  

i  sym bolika  chrześcijań
ska

Zastosowanie sztuki w  prze
myśle i życiu codziennym. 
Wzornictwo przemysłowe 
Fałszerstwa. Plagiaty 
Podział sztuki z różnych punk
tów  widzenia 
Sztuka elitarna 
Sztuka masowa 
Sztuka małowartościowa. Sztu
ka jarmarczna
Zawodowy stosunek do sztuki 

D otyczy  zarów no zagadnień, 
ja k  osób.
Dla poszczególnych  osób  sto
su je sIę podział A /Z  

Artyści; twórcy i odtwórcy 
(wykonawcy)

P ra ce  dotyczące całokształtu 
tw órczości poszczególnych  ar
tystów  oraz ich  indyw idual
n ych  dzieł k lasy fiku je  się d o
d a ją c sym bol .071 d o od po
w iedniego sym bolu głów nego 
działów  71/76 1 78/79 oraz sto
su jąc podzia ł A /Z  
N p.:

75.071 M atejko

Dla kom pozytorów  zob . uwagą 
p od  78.071.1



7.072

7.073/.074

7.075

7.077

7.078
7.092
7.096/.097

7.096

7.097

71

711

711.1

711.2

B iogra fie  artystów  otrzym ują
sym bol z łożony
N p.:

75.071:929] M atejko 
Wiedza o  sztuce. Historycy 
sztuki, krytycy sztuki. Eksperci 
Miłośnicy sztuki. Kolekcjoner
stwo

K oleh cjon erstw o  одбиЛе 
zob . 379Я 

Działalność komercyjna zwią
zana ze sztuką 

Im presarla 
Działalność amatorska

N p.:
78.077 A m atorskie upra

w ian ie m uzyki
792.077 Teatr am atorski

Mecenat sztuki 
Konkursy. Festiwale 
Radio i telewizja

D ziałalność instytucji radia i 
te lew izji ja k o  środków  m aso
w ego  przekazu
P oszczególne dziedziny sztuki 
w  radiu  i te lew izji k lasy fiku je  
się  przez dodanie sym bolu 
poddziału analitycznego d o od 
p ow iedn iego sym bolu  g łów nego 
N p.:

791.43.097 F ilm  telew izy jn y  
792.098/.097 Teatr radia i  te 

lew iz ji
Radio

A u d y cje  radiow e 
Telewizja

PLANOWANIE PRZE
STRZENNE. URBANISTYKA 
KSZTAŁTOWANIE KRAJO
BRAZU

Planowanie przestrzenne. Pla
nowanie regionalne. Planowa- 
wanie miast i w a  
Planowanie przestrzenne: za
sady ogólne, realizacja, plany 

P lanow anie osadnictw a. G o
spodarka terenam i 

Planowanie w  skali krajowej. 
Planowanie regionalne

R egionalizacja gospodarcza. 
L okalizacja  p rod u k cji. D eglo- 
m eracja

711.3
711A/.8
712

712.24
718

719

72

72(3/9)

72.01

72.02

Planowanie terenów wiejskich 
Urbanistyka
Architektura terenów zielo
nych. Krajobraz —  naturalny 
i kształtowany. Parki. Ogrody

РатМ  H rajobrazowe zob. 502.8
Ogródki działkowe 
Cmentarze. Planowanie, kon
serwacja 

Krem atoria 
Ochrona krajobrazu miast i 
wsi

ARCHITEKTURA

Zob. teł:
89 P rzem yśl budowlany. 

Rzem iosła budowlane. 
M ateriały, e lem en ty  
ł  ro b o ty  budowlane

Architektura krajów, regionów 
i miast

T u k lasyfiku je  się  zarów no o - 
p isy  Jak I m ateriały ilustra
c y jn e  d otyczące  obiektów  ar
ch itektury (zabytkow ycli i 
w spółczesnych ) na określonym  
terenie 
N p.:

72(438) Architektura P olski

D alszy podział w  obrębie kra
ju  za p om ocą  A /Z  
N p .:

72(438Warszawa)

Dla album ów  i  inn ych  m ate
ria łów  ilustracy jnych  doda je 
się  sym bol poddziału wspólne
go  fo rm y  (084) ' )
N p.:

72(438)(084) A lbum  architek
tu ry  w  P olsce 

72(438Warszawa)(084) A lbum  
architektury warszaw
skie]

Estetyka i teoria architektury. 
Zasady projektowania 
Technika prac architektonicz
nych

R ysunek architektoniczny. Ma
k iety. Biura p rojek tow e

>) W  m iarę p otrzeby  m ożna stosow ać sym bole 
rozbudow ane:

(084.11) nu stracje . R ycin y . Rysunki 
(084.121) F otografie



72.025 Konserwacja i restauracja
R ew aloryzacja

72.03(091) Historia architektury w  ogól
ności

72.031.4 Budownictwo ludowe
S kanseny zob . 069.02:39

72.04 Detale architektoniczne. Zdob
nictwo architektoniczne

M alarstwo ficlenne. FrcsM . 
P łaskorzeźby. Sztukateria. M o
zaiki. W itraże

721 Budynki ogólnie
725 Budynki użyteczności publicz

nej, społeczno-usługowe, han
dlowe i przemysłowe

725.1 Budynki użyteczności publicz
nej

B udynk i adm in istracji p ub licz 
ne]

725.2 Budynki przedsiębiorstw han
dlowych i finansowych. Bu
dynki biurowe

Sklepy. D om y tow arow e. Hale 
targow e
Składy tow a row e  zob . 725.3

725.3 Budynki transportu i komuni
kacji

D w orce (k o le jow e, lotnicze, 
autobusowe>. Składy tow arow e

725.4 Zakłady przemysłowe
F abryki

725.5 Budynki służby zdrowi^ I
opieki społecznej

Szpitale. Sanatoria. D om y star
ców . Ż łobk i. Przedszkola. D o
m y  dziecka

725.6 Zakłady karne. Zakłady po
prawcze

W ięzienia
725.7 Zakłady gastronomiczne. Bu

dynki dla celów rekreacyjnych
R estauracje. P ływ alnie. Łaźnie. 
D om y zd ro jow e

725.8 Budynki dla celów widowsko- 
wych i sportowych

Sale koncertow e. T eatry. K ina. 
D om y kultury. S tadiony

725.9 Różne inne budowle użytecz
ności publicznej

B udynki 1 pom ieszczenia w y 
staw ow e. P om niki. M ała archi
tektura m iejska

726 Architektura kościelna. Budyn
ki sakralne i cmentarne

N agrobki. M auzolea

727

727.1/.4

727.5

727.7/.8

727.91

727.94

727.98
728
728.3

728.5
728.6
728.8
728.9

73

73.031.4
730
736.2

736.3
737

738

739

Budynki dla celów oświaty, 
nauki i sztuki

Sole  k on cer tow e, teatry^  Icłna. 
C om y h ta tury zob . 72SJ8

Budynki szkół, uczelni wyż
szych

D om y akadem ickie. Internaty 
Budynki stowarzyszeń i insty
tucji naukowych 

Laboratoria  
Muzea. BibliotekL Arcłiiwa 

Z ob . t e ł :
022 B u d yn ki i  urządzenia 

b ib lioteczne 
Obserwatoria astronomiczne. 
Planetaria
Budynki rozgłośni radiowych 
i  stacji telewizyjnych 
Budynki studiów filmowych 
Budynki mieszkalne 
Domy jednorodzinne 

W ille. D om y letnie 
Hotele. Pensjonaty. Schroniska 
Budynki wiejskie 
Zamki. Pałace. Dwory 
Budynki pomocnicze 

Garaże. C ieplarnie

RZEŹBIARSTWO I SZTUKI 
POKREWNE

Z ob. też :
esi.9 m aszyny i  narzędzia  

graw ersk ie l  rze ib la r- 
■аМв

Rzeźba ludowa 
Rzeźba ogólnie
Wyroby rzeźbiarskie z kamie
ni szlachetnych. Gliptyka 

Z ob . też:
671 W y r o b y  z  m etali l  ka 

m ieni szlachetnych
Sfragistyka
Numizmatyka

M onety. M edale. Odznaki ltd. 
M enrActwo zob . 671.4 

Ceramika artystyczna 
Z ob . też;

em .3/.7  P rzem ysł ceram iczny  
Wyroby artystyczne z metalu 

Złotn ictw o. Jubilerstw o arty
styczne. Ślusarstwo artystycz
ne. K ow alstw o artystyczne.



M etaloplastyka. A rtystyczna 
obróbka broni. Rusznikarstwo 
Z ob . teiz

671 W y ro b y  z m etalu i  ka - 
rrdenł szlachetn ych

739.7 Artystyczna obróbka broni
Płatnerstw o. Rusznikarstwo. 
Puszkarstwo

74 RYSUNEK. RZEMIOSŁO
ARTYSTYCZNE

Г41/Г42 Rysunek
Karykatura. Perspektyw a

741.7 Wycinanki
743 Rysunek anatomiczny

Anatom ia artystyczna
744 Rysunek techniczny (Kreślar- 

stwo)
Urządzenia, p rzy b ory  i  m ate
riały  kreślarskie. L itern ictw o

745/749 Rzemiosło artystyczne. Sztuka
użytkowa

745 Rzemiosło artystyczne, deko
racyjne, zdobnicze

745.51 Artystyczna obróbka drewna
Snycerstw o. Rzeźba w  drew 
nie. Inkrustacje. Intarsje 
M eble a rtystyczn e  zob . 74Э.1/.2

745.52 Tkactwo artystyczne
T kaniny artystyczne. D yw any. 
G obeliny. A rrasy

745.53 Wyroby artystyczne ze skóry
745.54 Papieroplastyka. Wyroby arty

styczne z papieru
745.55 W yroby artystyczne z kości

słoniowej, rogu, kości itd.
745.9 Sztuka układania kwiatów

D ekoracje  z  kw iatów . U kłada
n ie  bukietów . Ikebana

746 Artystyczne roboty ręczne.
Teclinika robót ręcznych

K oronkarstw o- H afciarstw o
747 Zdobnictwo wnętrz

W ystaw y sklepow e 
U rządzenie w n ętrza  mleszTtal- 
n ego zob. 643f6iS

748 W yroby artystyczne ze szkła
i kryształu

749.1/.2 Meble artystyczne. Kominki.
Piece. Lampy

75

75.03(091)
75.031.4
75.056

76

766

77

77.01

77.04

771

772/773
772.9

774

776/777

778

778.1

778.14

MALARSTWO

Historia malarstwa w  ogólności 
Malarstwo ludowe 
Malarstwo miniaturowe. Ilu- 
minatorstwo

GRAFIKA
D rzeivoryty. M iedzioryty. Sta- 
lo ry ty  itd. L itografia  arty
styczna 
Z ob. też :

655.53;.-76 Grafika książki

Grafika użytkowa
Plakaty

FOTOGRAFIA 1 PROCESY 
PODOBNE, k i n e m a t o g r a 
f i a

Teoria. Charakter zjawisk fo
tograficznych

O ptyka fotograficzna 
Fotografia artystyczna. Foto
grafika
Wyposażene, aparaty i mate
riały fotograficzne

Sensytom etria. Chem ikalia fo 
tograficzne

Procesy fotograficzne 
Procesy oparte na zjawiskach 
fizycznych

E lektrografia . E lektrofotogra- 
fia . E lektrorentgenografla. 
K serografia . Term ografia

Procesy fotomechaniczne ogól
nie
Fotograficzne wytwarzanie 
klisz do druku płaskiego, 
wklęsłego i wypukłego

F otolitogra fia . rotograw iura . 
R otograw iura

Specjalne zastosowanie techni
ki fotograficznej 
Fotokopie. Reprografia

Mata poligrafia zob. 681.621

Mikrokopie. Technika i wypo
sażenie do mikrofotografii 

M ikrofilm y. Czytniki



778.2 Projekcja
Przezrocza. R zutow anie obrazu

778.3 Techniki wykorzystywane
głównie dc celów naukowych

Fotom lkrografia . T elefotogra- 
fia . R adiografia. Rentgenogra- 
fia . H olografia  (aspekt fo to 
graficzny)

778.4 Stereofotografia
778.5 Kinematografia

Zagadnienia techniczne. Sprzęt 
film ow y . Z d jęcia  film ow e. 
P ro jek c ja  film ow a 
Film  ja ko  sztuka i  rozryw ka  
zob . 791.431.45

778.6 Fotografia barwna

78 MUZYKA

78.01 Estetyka i filozofia muzyki
Teoria  m u zyk i zob . 781

78.03(091) Historia muzyki w  ogólności
78.031.4 Muzyka ludowa
78.071 Artyści (twórcy i odtwórcy)
78.071.1 Twórcy (kompozytorzy)

Tu przydziela  s ię  p ra ce  doty 
czące ca łe] tw órczości kom po
zytora  z  podziałem  alfabetycz
nym  A /Z  
N p.:

78.071.1 Beetlioven

P race dotyczące tw órczości 
kom pozytorów  w  poszczegól- 
nycłi rodzajach  m uzyki klasy
fik u je  się  przez dodanie sym 
bolu  odpow iedn iego rodzaju  
m uzyki 
N p .:

M uzyka fortepianow a 
B eethovena

78.071 B eethoven : 786

K om p ozy cje  poszczególnych  
tw órców  (nuty) k lasy fik u je  się 
p od  782/789 d oda jąc sym bol 
analityczny .089

W ydania  zb ioroioe obejm u ją ce  
różn ego  rodzaju  u tw ory  (n u ty ) 
p oszczególn ych  kom p ozytorów  
zob . 7SJ089(081)

78.071.2 Odtwórcy
Śpiew acy. D yrygen ci. W irtuozi.

78.072 Muzykologia. Krytyka mu-
P edagodzy 

zyczna. Historycy muzyki
78.077 Muzyka amatorska

78.089

78.089(081)

78.091

78.092 

781

781.97

782/785

782

783

784

Forma wydawnicza utworów 
muzycznych. Nuty

Sym bol .089 dodany d o  jed n e
go  z  sym boli 782/789 służy d o 
oznaczania u tw orów  (nut) o -  
kreślonego rodzaju  m uzyczne
go  lu b  na określone instru
m enty (zob. uw agę p od  782/785)

Wydania zbiorowe dzieł po
szczególnych kompozytorów 

O bejm u jące ty lk o  u tw ory  róż
ne p od  w zględem  rodzaju  m u
zycznego lub  na różne Instru
m enty 

Odtwarzanie muzyki 
K on certy  

Konkursy muzyczne

Teoria muzyki
N otacja . P ism o nutow e. Har
m onia. Kontrapunkt. K om po
z yc ja . Instrum entacja

Spisy utworów muzycznych 
K atalogi tem atyczne

Rodzaje muzyki
Tu k lasy fiku je  się p race  d o
tyczące zagadnień ogó ln ych  da
nego  rodzaju  m uzyki oraz 
działalności poszczególnych  
tw órców  w  danym  rodzaju , od 
w raca jąc sym bole złożone p o 
łączone dw ukropkiem  (zob. 
uw agę p od  78.071.1)
N uty k lasy fik u je  się doda jąc 
d o  sym bolu dla poszczegól
nych  rodza jów  m uzyki sym bol 
podziału analitycznego .089 
N p.:

782.089 N uty m uzyki tea
tralnej, op erow ej, op e 
retkow ej

786.089 Ń uty u tw orów  na in
strum enty klaw iszow e

Muzyka teatralna, operowa, 
operetkowa itp.

M uzyka baletow a. W odew ile. 
M usicale. M uzyka film ow a 
Tu przydziela się także libret
ta z  nutami
Libretta  (ty tk o  tek sty ) zob . 82-2 

Muzyka religijna. Muzyka 
kościelna

Śpiew niki kościelne. K olędy  
Muzyka wokalna i chóralna 

Śpiew niki. P ieśni ludow e. P le 
śni m asowe. Pieśni żołn ierskie
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784.9

785

785.16

786/789

786

787

788
789

79

791

791.43

Ćwiczenie śpiewu
Ćwiczenia w okalne. Solfeż. 
Sztuka śpiew u estradow ego. 
Sztuka śpiew u chóralnego 

Muzyka instrumentalna ze
społowa

M uzyka sym foniczna 
Muzyka na małą orkiestrę 

Jazz

Muzyka na poszczególne in
strumenty

Z ob. uwagą  p od  7821785

Muzyka na instrumenty kla
wiszowe

M uzyka fortepianow a, organo
w a  ltd.

Muzyka na Instrumenty stru
nowe
Muzyka na instrumenty dęte 
Muzyka na instrumenty per
kusyjne i mechaniczne

ROZRYWKI. TEATR. ZA B A 
WY. GRY. SPORT

Rozrywki i widowiska pu
bliczne

Film. Sztuka filmowa
Tu k lasy fik u je  się  także za
gadnienia ogólne dotyczące  
film u i  k inem atografii

791.43-1/-3 Rodzaje i gatunki filmowe
K om edie film ow e. F ilm y histo
ryczne. Opery,- operetki, m u
sicale film ow e. W esterny. Fil
m y  krym inalne. F ilm y sensa
cy jn e . F ilm y grozy

791.43-92 Film dokumentalny
791.43.05 Filmy według określonego

celu
791.43.05;:001 Film naukowy 
791.43.05: :37 Film oświatowy 
791.43.05:374 Film szkoleniowy
791.43.077 Film amatorski
791.43.097 Film telewizyjny
791.44 Produkcja filmu

D ystrybucja  film ów
791.44.071 Artyści filmowi

Reżyserzy. A ktorzy. O peratorzy

791.45 Kina. Wyświetlanie filmów
Publiczność film ow a

791.6 Święta publiczne
P och ody . Parady. K arnaw ały 
Z ob . teź :

oei.7 O bchody. U roczystości 
394 Z w ycza je  I ob ycza je  

życia  jm bllcznego  l  spo
łecznego

791.7 Wesołe miasteczka. Lunapar
ki itd.

791.83 Cyrk
791.86 Walki zwierząt

W alki b y k ów

792 Teatr
T eatr ja k o  sztuka. Nauka o  
teatrze. K ulturalne I społeczne 
w artości teatru

792.02 Technika teatralna. Urządze
nia sceniczne

792.021/.024 Scenografia
D ekoracje . Kostium y teatralne

792.07 Zawody i czynności związane
z teatrem

792.071 Twórcy teatralni
A ktorzy . Reżyserzy

792.077 Teatr amatorski
Teatr św ietlicow y 
U tw ory dla teatru am atorskie
g o  k lasy fik u je  sIę d oda jąc po 
dw ukropku sym bol odpow ied
n iego rodzaju  lub  gatunku li
terackiego 
N p.:

792.077:82-2 U tw ory drama
tyczne dla teatru ama
torsk iego 

T eatr BZTtolny zob. 37Ł8 
792.096/.097 Teatr radia i telewizji
792.2 Przedstawienia z tekstem słow

nym. Dramaty
Tragedie. K om edie. Skecze

792.5 Przedstawienia muzyczne.
Opery. Operetki. Komedie mu
zyczne, musicale itd.

792.7 Przedstawienia kabaretowe.
Rewie. Pantomimy

792.8 Przedstawienia choreograficz
ne. Balet. Taniec sceniczny

792.9 Szczególne rodzaje teatru
Teatr clen i. Przedstawienie
„d źw ięk  i  św iatło (son et lu - 
m tóre)”



792.97 Teatr lalek
K ukiełk i. M arionetki

793 Rozrywki towarzyskie. Zabawy

793.077 Amatorskie zespoły artystyczne
Z ob . t e ł :

lB2.Vn T eatr am atorski
793.3 Taniec

Taftce lu d ow e, narodow e, to - 
w arzysU e
T u k lasy fik u je  się także ze
społy  pieśni 1 tańca, (np. .M a 
zow sze" , „Ś ląsk” )

7S3AJ.7 Gry 1 zabawy towarzyskie
793.4 Zabawy towarzyskie ruchowe

G ry  i  zabaw y św ietlicow e
793.7 Zabawy, gry i rozrywki umy

słowe
Zagadki. Ł am igłów ki 
Z ob . t e i :

Sl-8 a r y  i  rozryw k i m ate
m atyczne

793.81 Żonglerka. Sztuka iluzjoni-
styczna

Sztuki m agiczne

794 Gry towarzyskie stołowe
W arcaby. D om ino. Układanki. 
G ry  dziecięce

794.1 Szachy
794.4 Gry w  karty

B rydż. Pasjanse
794.9 Gry hazardowe

Ruletka. Totalizator

796 Sport. Gimnastyka
B udow nictw o sportow e  
zob. 725.8

Poniższe poddzia ły  analityczne 
.01/.093 stosu je sią rów nież w  
działach 797/799

796.01 Teoria i metodyka sportu
796.015 Trening. Przygotowanie spor

towe
796.02 Zagadnienia techniczne sportu. 

Wyposażenie. Sprzęt sportowy
U biory  sportow e 
Z ob . t e ł :

68S.6/.7 Sprzęt i  urządzenia  
sportow e

796.032 Ruch olimpijski. Olimpiady
796.06 Organizacja. Przepisy

796.071 Sportowcy. Sport jako zawód
Trenerzy

796.072.4 Sędziowie
796.077 Sport amatorski
796.093 Zawody sportowe
796.1 Gry i zabawy na wolnym po

wietrzu
G ry  1 zabaw y rucliow e. G ry 
terenow e

796.2 Gry ruchowe i zręcznościowe 
z przyrządami

Krąglarstwo
796.3 Gry w  piłkę

R ugby. K om etka (badm lngton). 
G olf. P olo . H okej na traw ie

796.32 Piłka ręczna. Siatkówka. K o
szykówka 

796.332 Piłka nożna
796.342 Tenis
796.38 Gry stołowe (kule i piłki)

B ilard. T enis sto łow y 
(p ing-pong)

796.4 Gimnastyka. Lekkoatletyka.
Akrobatyka

796.41 Gimnastyka
Gim nastyka rytm iczna. A ero
bic. K ulturystyka 
G im nastyka lecznicza zob. eiS.8 
W ychow an ie fizy czn e  w  szkole  
zob . 372.879.6 
Sprząt g im nastyczny  
zob. ess.e/.7 
Zob. też :

613.7 H igiena w yp oczyn ku

796.417 Gimnastyka akrobatyczna
796.42/.43 Lekka atletyka
796.5 Sport pieszy. Wędrówki. A lpi- 

nistyka
P rzew odniki turj}styczno-kTa- 
iozn aw cze zob. 914/919(036)
Z ob. t e i :

338.48 G ospodarcze a sp ek ty  
tu rystyk i

796.52 Sport górski
Alpinistyka. Taternictw o. 
R atow nictw o górskie

796.54 Obozownictwo. Kempingi
796.55 Alpinistyka, taternictwo pod

ziemne
Grotołazi. W ypraw y speleolo
giczne

796.6 Kolarstwo. Sporty kołowe
796.7 Sport samochodowy. Sport mo

tocyklowy



796.8 Sport zapaśniczy i obronny
B oks. Dżudo. Karate 

796.8B Szermierka
796.88 Podnoszenie ciężarów
796.9 Sporty zimowe

Łyżw iarstw o. Saneczkarstwo. 
H okej na lodzie

796.92 Narciarstwo
797.1 Sporty wodne
797.12 Kajakarstwo. Wioślarstwo
797.14. Żeglarstwo. Jachting

żeglarstw o m orskie. T urysty
ka w odna

797.15 Sporty motorowodne
797.17 Inne sporty wodne

R ow ery w odne. N arty w odne

797.2 Pływanie. Nurkow'anie
G ry  w odne. F ilka wodna. 
S kok i do  w od y

797.5 Sporty powietrzne
797.54 Sport balonowy
797.55 Sport lotniczy
797.551 Szybownictwo
797.561 Spadochroniarstwo
798 Sport jeździecki. Hipika. Wy

ścigi zwierząt
W oltyżerka

799 Sport wędkarski, myśliwski, 
strzelecki

799.1 Wędkarstwo
799.2 Myśliwstwo
799.3 Strzelectwo

Ł uczn ictw o

8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. 
LITERATURA PIĘKNA

80 j ę z y k o z n a w s t w o

800 Ogólne problemy językowe
Zagadnienia d otyczące  posz
czegó ln ych  języ k ów  należy 
k lasyfikow ać p od  sym bolem  
danego języka (zob. uw agi pod  
802/809)

800.1 Filozofia, pochodzenie i rozwój
języka

800.6 Poprawność językowa
B łędy  języ k ow e 
Z ob . też;

801.1 O rtografia
800.7 Nauczanie i uczenie się, prak

tyczna znajomość języków
Pollglotyzm
N auczanie 1 uczenie się  ok re
ślonego Języka poza szkołą 
(m etodyka, podręczn iki, roz
m ów ki ltd.) k lasy fik u je  się 
p od  sym bolem  danego języka 
z  dodaniem  od pow iedniego 
sym bolu  analitycznego (zob. 
uw agi p rzy  sym bolu  802/809) 
lu b  sym bolu  fo rm y  
N p.:

802.0-07 M etodyka naucza
nia języka  angielskiego. 
R ozm ów ki angielskie 

802.0(07) Podręczn ik  d o na
uk i Języka angielskiego

800.8

800-86

800.87

800.89

Nauczanie ją z y k iw  w  szkole  
zob . 372.830

Ogólna klasyfikacja i rodzaje 
języków

Języki prym ityw n e (ludów  
pierw otnycli). Języki żyw e. Ję
zyk i m artwe. Język literacki. 
Język m ów ion y  (potoczny)

Języki specjalne. Żargony 
związane z określonymi środo
wiskami społecznymi lub za
wodowymi
Narzecza, gwary, dialekty. Lo
kalne i regionalne odmiany 
języka

N arzecza 1 gw ary  poszczegól
n ych  języ k ów  k lasy fiku je  się 
doda jąc d o  sym bolu odpow ied
n iego Języka 802/809 sym bol 
poddziału  analitycznego -087 
(zob. u w agi pod  802/809)
N p.:

808.4-087 G w ary polskie

Języki sztuczne

800.892 Esperanto

800.892:;82 Literatura w  jęz. esperanto



800.95 Język mimiki i gestykulacji
Jązyk głuchon iem ych

80J Językoznawstwo ogólne
Zagadnienia specja ln e dotyczą
ce  poszczególn ych  języ k ów  na
leży  k lasy fikow ać p od  sym 
bolem  danego języka  (zob. 
uw agi p od  sym bolem  802/809)

801.1 Ortografia
Interpunkcja

801.15 Wymowa. Poprawna wymowa
801.2 Części mowy
801.3 Leksykologia. Onomastyka. 

Leksykografia
Zagadnienia ogólne z  tego za
kresu dotyczące poszczegól
n ych  ję zy k ów  k lasy fiku je  się 
w y ją tk ow o  bez u życia  вущ Ьо- 
lu  analitycznego, doda jąc m ia
n ow ic ie  sym bol 801.3 p o  p o 
d w ójn ym  dw ukropku d o  sym 
b olu  danego języka ”
N p.:

808.4 ;:801.3 Leksykologia i 
leksykografia  języka 
polskiego

801.31 Wyrazy według ich znaczenia
i używania 

801.311/.313 Nazewnictwo. Onomastyka 
801.311 Nazwy geograficzno-topogra-

ficzne. Toponomastyka
801.313 Nazwy osób i grup osób. An

troponimia
801.314 Słowa zbliżone brzmieniem lub 

znaczeniem
Synon im y. H om onlm y 

801.316 Różne kategorie wyrazów
N eologizm y. Archaizm y. W yra
zy obce

801.318 Wyrazy i zwroty właSciwe da
nemu językowi

Id iom y
801.4 Fonetyka

Fizjologia m ow y  zob . 812.78
801.5 Gramatyka
801.52 Gramatyka porównawcza
801.54 Etymologia

Słow otw órstw o. Sem antyka. 
Frazeologia

801.55 Morfologia. Fleksja
801.56 Składnia
801.6 Prozodia

M etryka. Rytm . W ersyfikacja

801.7 Nauki pomocnicze filologii
Herm eneutyka. K rytyka teks
tów . Egzegeza. T ekstologla

801.731.23 Wydawanie tekstu. Edytor
stwo. Technika edytorska 

E edaktorstw o

802/809 Poszczególne języki

Szczegółow e zagadnienia d oty 
czące  poszczególnych  języ k ów  
k lasy fik u je  się, d oda jąc do 
sym bolu danego języka  sym 
b o l poddziału analitycznego u - 
tw orzon y  w  oparciu  o  szcze
g ółow e sym bole działów  800 
i  801

a) w  sym bolach 800.1Л9 zastę
pu je  się kreską dw ie  p ierw 
sze c j^ ry , n p .:
-01 F ilozofia , pocłfodzenle l 

rozw ó j języka 
-06 P opraw ność Językowa 
-07 Nauczanie 1 uczenie się 

język ów . P raktyczna 
znajom ość języka. Roz
m ów ki język ow e

N p.:
808.4-01 Pochodzenie 1 roz

w ó j Języka polskiego
802.0-06 Zasady poprawnoScl 

języka angielskiego

b) w  sym bolach  801.1/.9 zastę
p u je  się  kreską trzy  p ierw 

sze cy fry , np .:
-1 O rtografia 
-IB W ym ow a 
-3 Słow niki
-31 W yrazy w ed ług  ich  zna

czenia 1 używ ania 
-5 Gram atyka 

N p.:
808.4-313 N azw y osobow e w  

języku  polskim
802.0-5 Gram atyka Języka 

anglelskego
808.4-56 Składnia Języka 

polskiego

P oszczególne słow niki języ k o 
w e  k lasy fiku je  się za pom o
cą  sym bolu danego języka 
N p.:

808.4-3 S łow nik  języka p o l
skiego

S łow nik i w ie lo języczn e  k lasy
fik u je  się  za pom ocą sym bolu 
złożonego połączonego dw u
kropkiem  p o jed yn czym  bądź 
p odw ójn ym



N p.:
808.4: :804.0]-3 S łow nik  pol

sko-francusk i 
808.4:804.01-3 S łow nik  poI<ko- 

-francusk i 1 francusko- 
-p o lsk i

S łow nik i fa ch ow e poszczegól
n y ch  dziedzin k lasy fik u je  al« 
p od  aym bolem  dane] dziedzi
ny , z  dodaniem  poddziału 
wspOInego (03)
N p.:

54(03) S łow nik  chem iczny
Słow niki fa ch ow e w ielo języcz
ne k lasy fik u je  slą przez d o 
danie ponadto poddzia łów  
w spólnych  jązyka 
N p.:

54(03)=20—84 S łow nik  ch e
m iczny angielsko-polski 

54(03) =00 S łow nik  chem icz
n y  w ie lo języczn y

K lasyfikow anie prac г  zaltresu 
leksykolog ii l  leksykogra fii p o 
szczególnych  Języków —  zob. 
uw agę p rzy  sym bolu  801.3

802 Języki zachodnie ogólnie
802.0 angielski
803 Języki germańskie
803.0 niemiecki 
803.0-088 Język żydowski (jidisz)
803.91 Języki zachodnio-germańskie
803.93 tiolenderski (niderlandzki)

w  Holandii i Flandrii bel
gijskiej ’)

803.95 Języki pólnocno-germańskie
803.959 islandzki
803.96 norweski
804.97 szwedzki
803.98 duński
804 Języki romańskie
804.0 francuski
805.0 włoski
805.90 rumuński
806-0 hiszpański
806Л0 portugalski
807 Języki klasyczne
807J łaciński
807.5 grecki
807.74 Język nowogrecki
808.1 Języki słowiańskie

’ }  Jako Język F landrii be lg ilsk ie j nazywany 
Językiem  f-lamandzkim

808.101 staro-cerkiewno-słowiański
808.2 rosyjski
808.26 białoruski
808.3 ukraiński
808.4 polski
808.50 czeski
808.54 słowacki
808.6 Języki południowo-słowiańskie
808.61/-62 serbo-chorwacki
808.61 serbski
808.62 chorwacki
808.63 słoweński
808.66 macądoński
808.67 bułgarski
808.7 Inne języki słowiańskie (m.in. 

łużycki, połabski)
808.8 Języki bałtyckie
808.82 litewski
808.83 łotewski
809 Języki wschodnie, afrykańskie

i in.
809.10 Języki indoeuropejskie (ogól

nie)
80911/.14 Języki hinduskie

sanskryt, blndi i In.
809.15 Języki irańskie. Język perski
809.16 Języki celtyckie

szkocki, baskijski 1 In.
809.162 Język irlandzki
809.198 Różne (zachodnie) indoeuro

pejskie języki
809.198.1 ormiański
809.198.3 albański
809.199 Różne języki martwe Europy

i A zji Mniejszej
809.2 Języki semickie
809.24 hebrajski
809.27 arabski
809.3 Języki chamickie

egipski, koptyjski I In. 
809-41/.45 Języki uralo-ałtajskie
809.43 Języki turko-tatarskie

osmański, kirgiski, uzbecki lin. 
809.435 Język turecki
809.45 Języki ugrofińside
809.451.1 węgierski
809.454.1 fiński
809.454.5 estoński
809.455 lapoński
809.46 Języki kaukaskie

gruziński 1 la.



809.475
809.5

809.51
809.527
809-54/.55
809.56
809.57
809.6

809.7/.8

809.9

82

82(091)

Jązyki eskimoskie 
Języki azjatyckie (inne niż 
grupy wymienione) 

chiński 
wietnamski
tybetański i himalajski 
japoński 
koreański 

Języki afrykańskie (murzyń
skie)
Języki amerykańskie (indiań
skie)
Języki indonezyjskie, malajsko- 
-polinezyjskie i australiJiWe

NAUKA O LITERATURZE. 
LITERATURA PIĘKNA

Historia literatury

Tu przydziela s ię  opracow ania 
ogó ln e  oraz d otyczące h i s t O T l l  

poszczególnych  rodza jów  1 ga
tunków  literack ich
P race d otyczące  historii p o 
szczególnych  literatur k lasyfi
k u je  się  d oda jąc sym bol (091) 
d o  sym boli poszczególn ych  l i 
teratur 820/899 
N p.:

840(091) H istoria literatury 
fran cu sk ie j

P ra ce  d otyczą ce  h istorii p o 
szczególnych  rod za jów  (gatun
k ów ) literack ich  (w  obrębie  
danej literatury) k lasy fiku je  
się, d oda jąc d o  sym bolu  hi
storii literatury sym bol od p o 
w iedn iego rodzaju  (gatunku) 
lite ra ck ieg o ')
N p.:

840(091)-S H istoria pow ieści 
fran cu sk ie j

884(091)-93 H istoria literatu
r y  p olsk ie j dla dzieci 

P race h istoryczne i  k rytyczn e 
dotyczące  tw órczości poszcze
góln ych  p isarzy 1 ich  dzieł k la
sy fik u je  sJę d odatkow o za p o 
m ocą podziału A /Z

t) Dla w iększej przejrzystości ca łego sym bolu 
rozw iniętego zastosow ano odm ienną, n iż ogól
n ie  przyjęta, k o le jn ość  Jego elem entów  (zob. 
uw agi w e  -wstępie, s. 10)

N p.:
P oez je  W iktora R ugo 

840(091)-! H ugo 
Dram aty Szekspira 

820(091)-2 Szekspir 
B iogra fie  1 pam iętniki pisarzy 
otrzym u ją  sym bol z ło łon y  
82(0Bl):g29]A/Z

82-1/-9 Rodzaje 1 gatunki literackie
P oddzia ły  analitycssne -1/-Э d o
d a je  się  ЙО sym boli literatur 
poszczególnych  Języków 
N p.:

884-1 P oezja  polska

82-1 Poezja
82-17 Wiersze satyryczne. Wiersze

humorystyczne
82-2 Utwory dramatyczne. Libretta

l ib r e t ta  z  nutam i zob . 782
82-293.7 Scenariusze filmowe
82-3 Powieści, nowele, opowiadania
82-311.1 psychologiczne
82-311.2 społeczno-obyczajowe
82-311.3 przygodowe, westerny, sen

sacyjne
82-311-5 humorystyczne, satyryczne
82-311.6 historyczne, wojenne
82-311.8 podróżnicze, egzotyczne
82-311.9 fantastyczne, fantastyczno-

-naukowe (science fiction)
82-312.1 filozoficzne
82-312.2 o  tematyce religijnej

L egendy  o  św iętych
82-312.4 kryminalne 1 detektywis

tyczne
82-312.6 biograficzne *)
82-343.4 podania, baśnie, legendy
82-344 powieści grozy. powieSci

„niesamowite”  (o duchach, 
upiorach itd.)

82-35 o zwierzętach
82-36 anegdoty
82-394 mitologiczne
82-4 Szkice, eseje
82-5 Mowy
82-6 Listy. Korespondencja

Listy na określony  tem at przy
dziela s ię  do  danego tematu 
d oda jąc sym bol poddziału 
w spólnego form y  (044)

2) w  katalógach b ib lioteczn ych  zaleca się stoso
w a ć  podzia ł A /Z  .



82-7

82-8
82-82

82-84

82-91

82-92

82-93

82.0

82.03

Humoreski. Satyry. Parodie 
D ow cip y
T u przydziela się ty lk o  u tw o
r y  pisane prozą 
W iersze sa tyryczn e  i  hu m ory
styczn e  zob . 82-U  

Miscellanea literackie 
Antologie. Wypisy. Chresto- 
matie 

,  S ilva rerum  
T y lk o  zb iory  w ielogatunkow e. 
A n tolog ię  u tw orów  Jednego ro 
dzaju  lub  gatunku literackiego 
k lasy fik u je  się  p od  sym bolem  
danego rodzaju  (gatunku) z  d o
daniem  sym bolu poddziału
w spólnego (032.2)

Aforyzmy- Przysłowia. Złote
myśli ltd.
Literatura masowa. Literatura 
brukowa. Komiksy

K om iksy z  zakresu inn ych
dziedzin  otrzym ują  rów nież
sym bol odpow iedn ie] dziedziny 
N p.:

943.8:884-91 H istoria P olsk i 
w  kom iksacb  

Publicystyka. Reportaże. Pis
ma polemiczne

T y lk o  wielotematyczne-. Inne 
k lasy fiku je  się  p od  sym bolem  
dziedziny

Literatura dla dzieci (do 16 lat) 
K siążki d la  dzieci na jm łod 
szych  (do  6 lat) k lasy fik u je  się 
d o  działu 087.5’

L iteraturę popularnonaukow ą 
dla dzieci k lasy fik u je  się d o  
odpow iedn ich  dziedzin, doda
ją c  sym bol fo rm y  (02.053.2)

Nauka o literaturze. Teoria li
teratury

Tu przydziela  się  opracow ania 
ogólne oraz d otyczące  teorii 
poszczególn ych  rod za jów  i  ga
tunków  literackich.

P race d otyczące rodza jów  1 ga
tunków  literack ich  k lasy fik u je  
się d od a jąc  d o  sym bolu 82.0 
sym bol odpow iedn iego rodzaju  
(gatunku) literack iego 
N p.:

82.0-3 T eoria pow ieści 
M etryka , w ersy fika cja  
zob . SOUS

Interpretacje. Przekłady

82.08 Technika literacka. Sztuka pi
sarska

Stylistyka
82.085 Retoryka. Sztuka przemawia

nia
Sztuka oratorska. Sztuka i 
technika dek lam acji i  recyta
c ji . D ykcja  

82-09 Krytyka literacka
T eoria  i zasady krytyk i 

""Krytyki I recen zje literackie 
k lasy fik u je  się pod 82(091)

82.091 Literatura porównawcza
W zajem ne w p ływ y  1 związki 
literack ie  (zagadnienia teore
ty cz n e  1 ogólne)

820/899 Literatura poszczególnych ję 
zyków

Z ob . uw agi pod  82-1Л-9 oraz 
82(09»

W ydania zb iorow e (różnoga- 
tunkow e) poszczególnych  auto
ró w  k lasy fik u je  się  doda jąc 
d o  sym bolu  odpow iedn iej lite
ratury  sym bol -1/-9 oraz sym 
b o l (081)
R d tnotem atyczn e  (n ie literac
k ie )  z b io ry  pra c jed n eg o  au
tora  zob . 081

820 Literaura angielska
820-f840](6) Literatura afrykańska (mu

rzyńska) w  języku angielskim 
i francuskim 

820+840] (71) Literatura kanadyjska 
820(417) Literatura irlandzka w  języku

angielskim
820(540) Literatura hinduska w  języku

angielskim
820(6) Literatura afrykańska murzy-

ska w  języku angielskim 
820(71) Literatura kanadyjska w  języ

ku angielskim 
820(73) Literatura amerykańska (Sta

nów Zjednoczonych)
820(94) Literatura australijska
83 Literatura germańska
830-1-840] (494) Literatura szwajcarska 
830 Lieratura niemiecka
830(436) Literatura austriacka
830(494) Literatura szwajcarska w  ję -

zyltu niemieckim 
830-088 Literatura żydowska (jidisz)



Literatura w  języku holender
skim w  Holandii i Flandrii 
belgijskiej ’ )
Literatura holenderska’) 
Literatura w  języku holender
skim w  Belgii 
Literatura skandynawska 
Literatura islandzka 
Literatura norweska 
Literatura szwedzka 
Literatura duńska 
Literatura romańska

839.3

839.3(492)
839.3(493)

839..5 
839.59
839.6
839.7
839.8 
84
840 +  839.3](493) Literatura belgijska 
840 Literatura francuska
840(493) Literatura belgijska w  języku 

- francuskim 
840(494) Literatura szwajcarska w  ję 

zyku francuskim 
840(6) Literatura afrykańska (mu

rzyńska) w  języku francuskim 
840(71) Literatura kanadyjska w  języ

ku francuskim 
850 Literatura włoska
859.0 Literatura rumuńska
860 Literatura hiszpańska
860(7/8) Literatura hiszpańska Amery

ki Łacińskiej
Dalszy podzia ł przez flodanle 
sym bolu  poddziału  w spólnego 
m iejsca , n p .:

860(72) Literatura meksykańska
860(729.1) Literatura kubańska
860(82) Literatura argentyńska
869.0 Literatura portugalska
869 0(81) Literatura brazylijska
87 Literatura w  językach klasycz

nych
871 Literatura łacińska
871:884 Literatura łacińsko-polska
875 Literatura grecka klasyczna
877.4 Literatura nowogrecka
88+891(47+57) Literatura radziecka

Sym bolem  tym  oznacza się 
p ia c e  ogblne. M a  literatur p o 
szczególnych  języ k ów  ZSRR 
stosu je się  od pow ied n ie  sym 
b o le  (np. d la  literatury b ia ło
ruskiej. ukraińskiej ltd.)

881
882
882.6
883
884
884(091)

Literatura słowiańska 
Literatura rosyjska 
Literatura białoruska 
Literatura ukraińska 
Literatura polska 
Historia literatury polskiej 

Dalszy podział przez dodaw a
n ie  sym boli p oddzia łów  w spól
n y ch  czasu 
N p.:

-884(091)” 1939/1945"
S ym bole te m ogą stanow ić 
podstaw ę układu kort w  kata
logach  b ib lioteczn ych  w edług 
okresów  historii literatury 
Z ob. też  u v c g l  p rzy  sym bolu  
82C09IJ

884(091)A/Z Poszczególni pisarze polscy
Tu przydziela się  p race  doty 
czące  życia  l twórczoScl po
szczególnych  pisarzy 1 Ich 
dzieł indyw idualnych  (nieza
leżn ie od  epok i oraz od  ro 
dzaju  1 gatunku literackiego) 

Literatura czeska 
literatura słowacka 
Literatura południowo-sło- 
wiańska
Literatura jugosłowiańska 
Literatura serbo-chorwacka 
Literatura serbska 
Literatura chorwacka 
Literatura słoweńska 
Literatura macedońska 
Literatura bułgarska 
Literatura w  innych językach 
słowiańskich 
Literatura łużycka 
Literatura litewska 
Literatura łotewska 
Literatura wschodnia, afry
kańska i in.
Literatura sanskrycka, hin
duska

Z ob. t e ł :
S20(S40) lAteratuTX Ыпйиака 

го i^ y k v .  onslclslcim

885.0
885.4

886.1/.6
886.1/.2
886.1
886.2
886.3 
886.6 
886.7 
887

887.1
888-2
888.3

891.1/.4

' )  W  publikacjach w ystępu je  rów nież nazwa 
„literatura niderlandzka” . W  odniesien iu d o 
literatury F landrii be lg ijsk ie j używ ana Jest 
tak2« nazwa „literatura flatnandzKs” .

891.5 Literatura perska, irańska
891.62 Literatura Irlandzka
891.981 Literatura ormiańska
891.983 Literatura albańska
892 Literatura semicka
892.4 Literatura hebrajska
892.7 Literatura arabska



893

894.1/.5
894.3

894-35
894.511
894.541
894.545
894.55
894.6

895

Literatura chamicka
Literatura egipska, kopty jska 

Literatura uralo-ałtajska 
Literatura turko-tatarska

Literatura k irgiska, uzbecka 
1 In.

Literatura turecka 
Literatura węgierska 
Literatura fińska 
Literatura estońska 
Literatura lapońska 
Literatura kaukaska; gruziń
ska i in.
Literatura azjatycka (inna niż 
wymienione)

895.1 Literatura chińska
895.27 Lteratura wietnamska
895.6 Literatura japońska
895.7 Literatura koreańska
896 Literatura afrykańska (mu

rzyńska) 
z o b . też:

820+Я40](в) Literatura a fry 
kańska (m urzyńska) w  
ją zyku  angielskim  i 
francuskim

897/898 Literatura amerykańska in
diańska

899 Literatura indonezyjska, ma
la jsko-polinezyj ska

9 ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. 
BIOGRAFIE. HISTORIA

002/904 Archeologia. Prebistoria. Ma
terialne relikty czasów przed
historycznych 1 historycznych

902 Archeologia
A rch eologia  Jako nauka. M e
tod y  1 tech n ik i badaA 

903/904 Prehistoria. Materialne relikty
(wykopaliska i znaleziska) cza
sów przedhistorycznych. Ma
terialne relikty czasów histo
rycznych (starożytności, śred
niowiecza, dziejów nowożyt
nych)

Dalszy p odzia ł:
a ) w  zaleinoScl o d  przedm iotu

(treSci) opracow ania przez 
d odanie p o  dw ukropku 
sym bolu  dziedziny 
N p.:

903/904:63 R elikty  arche
olog iczn e  związane 
z  roln ictw em

b) w ed ług  k ra jów  przez d o
danie odpow iedn iego sym 
b olu  poddziału w spólnego 
m iejsca  (4/9)
N p.:

903/904(72) R elik ty  arche
olog iczn e  M eksyku

c ) w ed łu g  ok resów  czasu przez
d odanie odpow iedn iego

908

91

910

910.1

sym bolu poddziału wspól
nego czasu 
N p.:

903/904” 07/14”  Relikty 
archeologiczne śred
niow iecza

Krajoznawstwo
Tu przydziela siĘ tylko w y 
daw nictw a dotyczące  kra jo
znawstwa

P rzew odnik i turystyczno-kra
joznaw cze k lasy fik u je  się  d o
d a ją c d o  odpow iedniego sym 
bolu  działu 914/919 sym bol pod
działu w spólnego form y  (036) ’ ) 
N p .:

914.302(036) Przew odnik po 
NRD

GEOGRAMA. OPISY KRA
JÓW. PODRÓŻE

Zagadnienia ogólne geografii. 
Geografia jako nauka. Opisy 
podróży 1 odkryć

Geografia jako nauka
T eoria , system y, m etody

')  Z ob . uw agi p rzy  sym bolu  914/919



910.4(091)

910.4(100)
910.4(26)

911

S11.2

910.4 Wyprawy badawcze. Podróże
O pisy p odróży  w  poszczegól
nych  kra jach  należy oznaczać 
sym bolem  danego kraju  (zob. 
uw agę przy sym bolu 9Ш919) 
W yp ra w y  a lp in istyczne  
zob. 796.52
W yp raw y speleolog iczn e  
zob . 796.5S

Historia odkryć geograficznych 
T u przydziela się także op isy  
p odróży  h istorycznych  
(np. M arco P olo)

Podróże dookoła świata 
Podróże morskie

Geografia ogólna. Geografia 
kompleksowa
Geografia fizyczna. Fizjografia 

G eografia  fizyczna ja k o  nauka. 
Ogólna geogra fia  fizyczna 
G eografię  fizyczną  całego św ia
ta k lasy fik u je  się za pom ocą 
od pow iedniego sym bolu  z łożo
n eg o : 911.2:9131(100)
G eografię  fizyczną poszczegól
n y ch  reg ion ów  1 k ra jów  kla
sy fik u je  się  d oda jąc d o  od p o 
w iedniego sym bolu  z  914/919 po 
dw ukropku sym bol 911.2 
N p.:

917.3:911.2 G eografia  fizy cz 
na Stanów Z jed n oczo
n ych

G eom orfolog ia  zob. £51.4
911.3 Geografia człowieka. Geogra

fia czynników kulturotwór
czych

G eografia człow ieka ja k o  nau
ka. Ogólna geogra fia  człow ieka 
P oszczególne dzia ły  geogra fii 
człow ieka tw orzy  się  przez d o 
danie p o  dw ukropku sym boli 
odpow iedn ich  działów  (przy
k łady  zob . n iże j)
G eografię człow ieka całego 
świata k lasy fik u je  się  za p o 
m ocą  sym bolu  z łożonego 
913(100) :911.3
G eografię  człow ieka w  odn ie
sieniu d o  poszczególn ych  kra
jó w  k lasy fik u je  się  doda jąc 
d o  od pow iedn iego sym bolu  z  
914/919 p o  dw ukropku  sym bol
911.3 
N p.:

814.4:911.3 G eografia człow le- 
w ieka w e  F ra n cji

D ziały geogra fii człow ieka w  
odniesien iu  d o  poszczególnych  
reg ion ów  1 k ra jów  k lasy fik u je  
się  d od a jąc  zamiast sym bolu
S11.3 sym bol d la  odpow iedn ie] 
dziedziny (zob. np. odpow iednie 
sym bole  geogra fii P olsk i 614.38) 

911.3:314 ■ Geografia ludności 
911.3:32 Geografia polityczna 
911.3:33 Geografia gospodarcza 
911.3:63 Geografia rolnictwa 
911.3:656 Geografia komunikacji 
911.3:66/.69 Geografia przemysłu 
911.3:930 Geografia historyczna

G eografia  historyczna poszcze
g ó ln y ch  k ra jów  otrzym u je  od 
pow iedn ie  sym bole z  913/919 
oraz 931/994 
N p.:

914.4:541 G eografia histo
ryczna F rancji 

G eografia  historyczna  świata  
sta rożytn ego  rob . SI3.I 

911.37 Osadnictwo. Geografia osad
nictwa

P odział za pom ocą poddzia łów
w sp óln ych  czasu
N p.:

811.37” 04/14”  O sadnictwo 
Średniowieczne 

911-373 Osadnictwo wiejskie. Geogra
fia osadnictwa wiejskiego 

Osiedla w ie jsk ie
911.37.5 Miasta. Geografia miast

U rbanizacja

912 Nie tekstowe przedstawienia
obszarów zieHiL Materiały w i
zualne

P rofile . K artogram y. M apy. 
A tlasy. G lobusy. M apy p las
tyczne 
Z ob . teS:

SZ8.9 K artografia

A tlasy ogólne poszczególnych  
k ra jów  k lasyfiku je  się  d oda jąc 
d o  sym bolu  912 odpow iedn i 
sym bol poddziału  w spólnego 
m iejsca  
N p:

912(438) Atlas P olsk i 
M apy reg ion ów  oraz plany 
m iast k lasy fik u je  s ię  w g  A /Z  
N p.:

912(438Tatry) M apa Tatr 
A tlasy 1 m apy tem atyczne kla
sy fik u je  się  d od a jąc  d o  sym 
bolu  812 sym bol dziedziny 1



odpow iedn i sym bol poddziału
w spólnego m iejsca
N p.:

912:551(100) Atlas geologiczny 
świata

912:551(438) Atlas geologiczny 
P olski

A tlasy i  m apy ściśle  geogra
ficzn e  oraz h istoryczne n ie  w y 
m agają sym bolu  m iejsca 
N p.:

912:914.38: :911.2 Atlas fizycz
n y  P olsk i 

912:943.8 Atlas h istoryczny  
P olski

B ibliografie  m ap k lasyfiku je  
sią za pom ocą sym bolu  z łożo
nego 912:016. P iśm iennictw o d o
tyczące m ap otrzym u je  sym 
bol 528.9 K artografia

913(100) Geografia powszechna. Geo
grafia całego świata

G eografią  ca łego świata w  róż
n y ch  aspektach k lasy fiku je  siq 
za pom ocą od pow iedniego sym 
bolu  złożonego 
N p.:

913:911.2(100) G eografia  fi 
zyczna świata 

913:911.3(100) G eografia cz ło 
w ieka całego świata

913(26) Geografia oceanów i móra
Z ob . też :

SSlAe O cenografia  fizyczna  
.913.09 Kraje legendarne. Kraje o nie

ustalonym istnieniu
A tlantyda

913.1 Geografia bistoryczna świata
starożytnego

914/919 Geografia poszczególnych kra
jów  świata nowożytnego

T u k lasy fik u je  się  rów nież:
a) op isy  k ra jów  z w ielu  punk

tów  w idzenia, w  aspekcie 
szerszym  niż geogra ficzny,

b ) przew odnik i turystyczno- 
-krajoznaw cze, d oda jąc sym 
b o l poddziału  w spólnego fo r 
m y  (036).

c ) reportaże, d oda jąc sym bol 
poddziału  w spólnego form y  
(047)

Dalszy podział przez rozw in ię
c ie  sym boli w edług tab lic p od 
dzia łów  w spólnych  m iejsca (4/9) 
R eportaże społeczn e  
2 0 b .  308(047)

914

914.1

914.30
914.301

514.302

914.37
914.38 
914.38:314

914.38:33
914.38:63
914.38:66/69

914.38:943.8
914.38(036)

914.38(047)

914.38A/Z

Geografia Europy
D alszy podział w edług rozbu
d ow y  sym bolu  poddziału 
w spólnego (4)
N p.:

Wyspy Brytyjskie (geograficz
nie)
Niemcy
Republika Federalna Niemiec 
(RFN)
Niemiecka Republika Demo
kratyczna (NRD)
Czechosłowac j a 
Polska
Geografia demograficzna Pol
ski ’ )
Geografia gospodarcza Polski ’) 
Geografia rolnictwa w  Polsce ’) 
Geografia przemysłu w  Pol
sce ’ )
Geografia historyczna Polski 
Przewodniki turystyczno-kra
joznawcze po Polsce 
Reportaże z podróży po Polsce 
(z wielu punktów widzenia) 

Reportaże społeczne dotyczące 
P olsk i otrzym ują  sym bol 
308(438)(047)

Poszczególne jednostki geogra
ficzne Polski (regiony, miej
scowości, góry itd.)

Przew odniki oraz reportaże do
tyczące  poszczególnych  jedn o
stek geogra ficzn ych  k lasyfiku je 
się  odpow iedn io  pod 914.38(036) 
bądź 914.38(047) 1 w  obrębie 
każdej z  tych  grup stosuje się 
dalszy podział w ed ług  A/Z 2)

' )  P rzy  odw racaniu sym bolu (dla drugiej karty 
katalogow ej) należy d o sym bolu  określającego 
dziedzinę dodać sym bol poddziału  w spólnego 
m iejsca 
N p.:

914.38:314
314(438):914.38 

2) W katalogach b ib liotek  — w  celu  skupienia 
opracow ań d otyczą cych  poszczególnych  reg io
n ów  lub  m ie jscow ości — m ożna układać kar
ty  ty lko  w edług podziału A /Z , niezależnie od  
•sposobu ujęcia .
N p.:

914.38 T atry
914.38 Tatry(036)
814.38 Tatry(047)



914.39
914.4
914.50
914.6
914.60
914-69
914.7+91.5.7
914.8
914.97

91S

915.1 
91510

915.20
915.3

915.4 

916

916.1 
916.20
916.3
916.4
916.5 
916.8

917/918

917

917.1
917.2 
917.28
917.3
918

918(=6)

918.1
918-2

919

919-929.5

Węgry
Francja
Włochy
Półwysep Pirenejski 
Hiszpania 
Portugalia 
ZSRR
Skandynawia 
Kraje bałkańskie

Geografia Azji
Dalszy podział w edług (S), n p .:

Chiny i  kraje sąsiednie 
Chiny. Chińska Republika Lu
dowa 
Japonia
Państwa i kraje Półwyspu
Arabskiego
Półwysep Indyjski

Geografia Afryki
Dalszy podział w ed ług  (6), np .:

Afryka Północna 
Egipt
Etiopia (Abisynia) z Erytreą
Maroko
Algieria
Afryka Południowa (geogra
ficznie)

Geografia Ameryki

Ameryka Północna
Dalszy podzia ł w ed łu g  (7), n p .: 

Kanada 
Meksyk
Amexyka Środkowa 
Stany Zjednoczone A.P. 
Ameryka Południowa

Dalszy podzia ł w edług (8), n p .:
Ameryka Łacińska (w ogól
ności)
Brazylia
Argentyna

Geografia Oceanii i  regionów 
polarnych

Dalszy podzia ł w ed ług  (9), n p .:

Nowa Gwinea

919.4
919.8

919.9

929

92Э.5/.7
929.5

929.6

929.71

Australia
Arktyka i regiony Bieguna 
Północnego
Antarktyka i regiony Bieguna 
Południowego

BIOGRAFIE (wraz z genealo
gią i heraldyką)

Tu k lasy fik u je  się  także auto
b iogra fie  i  pam iętniki

Z b io ry  b iog ra fii dotyczące  osób 
z  poszczególnycli k ra jów  kla
sy fik u je  się  za p om ocą  sym bo
lu  929(3/9)
N p.:

929(438) B iogra fie  sław nych 
P olaków

Z b io ry  b iog ra fii w ed iug  k ie 
run ków  naukow ycłi, zaw odo
w y ch  i  artystycznycli k lasyfi
k u je  się  doda jąc p o  dw ukrop
ku p o jed yn czym  sym bol dzie
dziny 
N p.:

929:53 B iogra fie  fizyk ów  
929:75.071 B iogra fie  m alarzy

B iogra fie  postaci h istorycznycli 
k lasy fik u je  się d oda jąc p o  
dw ukropku p o jed yn czym  sym 
bo l historii odpow iedniego 
kraju  
N p.:

929:944]Napoleon

B iogra fie  osób  zw iązanych z  
określoną dziedziną działalności 
k lasy fik u je  się  za pom ocą 
sym bolu  z łożonego jw . oraz 
A /Z  
N p.:

929:75.071]M atejko 
820:884{091)lMiclsiewicz

PoiD ieicl biograficzne  
zob . 82-312.6 A/Z

Genealogia. Heraldyka
Genealogia

T ablice  genealogiczne. D zieje  
rodzin . Źródła  genealogii (np. 
re jestry  narodzin^ ślubów  i  
zgonów ). In skryp cje  nagrobne

Heraldyka 
H erby. Godła 
G odło państw ow e  
zob . 34г.гг8.2/.5

Ordery i odznaczenia



929.9 Flagi. Sztandary
B a rw y narodow e  
ZOb. 342.22S.2/.S

930

HISTORIA
Historia ruchów  społecznych  
ZOb. uw agą p od  sym bolem  323.3 
Z ob . też;

338.1(091) H istoria gospodar
cza

902/904 A rchealogła . P reh i
storia

Nauki historyczne. Nauki po
mocnicze historii

Z ob . też :
736.3 S fragistyka  
737 N um izm atyka

930.1 Historia jako nauka. Teoria i 
filozofia historii

H lstoriozofia 
930-1(091) Hstoriografia

H istoriografię w  poszczegól
n y ch  k ra jach  k lasy fik u je  się  
przez dodanie poddziału  w spól
n ego m iejsca  (3/9)
Np;:

930.1(438)(091) H istoriografia 
polska

930.2 Metodyka badań historycznych
930.22 Dyplomatyka
930.24 Chronologia historyczna
930.25 Archiwistyka. Archiwa
930.251 Archiwoznawstwo. Technika i

organizacja archiwów 
930.253 Archiwa i ich zasoby
930.255 Repertoria i spisy dokumen

tów archiwalnych
930.27 Epigrafika. Paleografa

Paplrologia
In sk ryp cje  nagrobne zob . 929J

930.85 Historia kultury
Kultura m aterialna 
Tu przydziela się  opracow ania 
ogólne. P race d otyczące historii 
ku ltury  poszczególn ych  k ra jów  
k lasy fik u je  się  d oda jąc d o  
sym bolu historii danego kraju  
p o  dw ukropku  p od w ójn ym  
sym bol 008 
N p.:

943.8: :00S H istoria kultury 
P olsk i

931 Historia starożytna ogólnie (do 
476 гл.е.)

S ym bole  dla poszczególnych 
k ra jów  świata starożytnego 
tw orzy  się  (z w yjątk iem  sym 
bolu  dla Chin) w edług sym 
boli p oddzia łów  w spólnych 
m iejsca  (32/39)
N p.:

931.5 Chiny starożytne
932 Egipt starożytny
933 Historia żydowska. Historia

narodu żydowskego
O bejm u je  także czasy w spół
czesne
H istorię Ż y d ów  w  poszczegól
nych  kra jach  k lasy fiku je  się 
doda jąc d o  sym bolu historii 
danego kraju  sym bol 933 
N p.:

H istoria 2 y d ów  w  Polsce 
943.8:933 

M artyrologia Ż y d ów  w  Pol
sce  w  czasie II  w ojn y  
św iatow ej 943.8.082.02:933 

H istoria P alestyn y  l  Izraela  
zob . 956.M

935 Mezopotamia. Medowie i Per
sowie

936 Europejskie ludy północne, za
chodnie i wschodnie do 476 r.

G erm anow ie, Anglo-Sasi, Fran
kow ie, G oci, C eltow ie i In.

936.7 Historia Słowian (do 476 r.)
Historia Słowian od  t l e  r . 
zo b . 9iO(=81)

937 Rzym. Italia
938 Grecja. Hellada
939.1 Cywilzacja egejska i kreteńska

94 Historia powszechna średnio
wieczna i nowożytna

w  działach 94/99 k lasyfikuje 
się  także opracow ania obejm u
ją ce  łącznie d zie je  starożytne 
I now ożytn e

940 Historia Europy
D alszy podział w edług (41/49) 
lu b  przez dodanie sym bolu 
gru p y  etn icznej (= ...) , n p .:

940(=81) Historia Słowian (od 476 r.)
T u k lasy fik u je  się  także prace 
d otyczą ce  historii S łow ian ogól
n ie  (łącznie z  okresem  przed 
«78 r.)



940.3/.4 I  wojna światowa 1914—1918
I w ojna  światowa w  P olsce  
zdb. 9i3.SJ)T8
Piśm iennictw o dotyczące  I  w o j
n y  św ia tow ej w  inn ych  kra
ja ch  k lasy fik u je  sią w  sposób 
w skazany w  uw adze p od  sym 
bolem  940.53/.54

940.53/-54 II wojna światowa 1939—1945
II  w ojn a  św iatow a w  P olsce  
zob . e«.S.0S2
O pracow ania d otyczące  II w o j
n y  św ia tow ej w  Innych kra
ja ch  k lasy fik u je  się  doda jąc 
d o  sym bolu  historii danego 
k ra ju  p o  dw ukropku  p o jed yn 
czym  >) sym bol 940.53Л54 

940.531 Historia polityczna w  okresie
II w ojny światowej

940.531.8 Przestępstwa i zbrodnie zwią
zane z II wojną światową 

O bozy  kon cen tracy jn e, m aso
w e  egzeku cje, p a cy fik a c je  itd. 
P am iętn ik i k lasy fik u je  sie  d o
d a ją c  p o  dw ukropku p o jed y n 
czym  sym bol 929 
Zbrodn ie  n iem ieck ie w  P olsce 
(z  -wyjątkiem  ob ozów  koncen 
tra cy jn ych ) k lasy fik u je  sią za 
pom ocą sym bolu  S43.8.082

940.54 Historia wojskowa II w ojny
światowej

940.544 W ojna lotnicza
940.545 Wojna morska
940.547 Jeńcy wojenni

O bozy  Jeńców  ltd.
Pam iętn ik i k lasy fik u je  się  d o 
da ją c p o  d w ukropku  p o jed y n 
czym  sym bol 929

Służba tajna. Wywiad940.548.5

941/949

941

941-44

943.0
943-01
943.02

Poszczególne kraje Europy
P odział -według (41/49), np .:

Wielka Brytania. Zjednoczone 
Krćlestwo
Imperium Brytyjskie (ogólnie). 
Brytyjska Wspólnota Narodów 
Niemcy
Republika Federalna Niemiec 
Niemiecka Republika Demo
kratyczna

1) w  katalogach b ib lioteczn ych  m ożna stosow ać 
dw ukropek p od w ójn y  

N p.:
947+957I::940.53/.54 ZSR R  W 

II w o jn ie  św iatow ej

943.6
943.7 
.943.8

Austria
Czechosłowacja 
Historia Polski

B iogra fie  postaci h istorycznych  
k lasy fik u je  ś ę  d oda jąc p o  
dw ukropku p o jed yn czym  sym 
bol 929 A /Z  
N p.:

g43.8.06:929]KoSciuszko
943.8A/Z Historia regionów i miejsco

wości ^
943.8.01 Pradzieje. Okres wczesnohisto-

ryczny
943.8.02 Dynastia Piastów (ok. 960—

1386)
943.8.03 Dynastia Jagiellonów (1386—

1572)
943.8-04 Królowie elekcyjni (do Rasów

włącznie) (1572—1764)
943.8.06 Stanisław August Poniatowski.

Rozbiory (1764—1795)
943.8.07 Okres zaborów (1795—1918)
943.8.071 Zabór rosyjski
943.8.072 Zabór pruski
943.8.073 Zabór austriacki
943.8.078 I wojna światowa 1914—1918
943-8.08 Okres od 1918 r.
943.8.081 , Okres międzywojenny (1918—

1939)
943.8.082 II wojna światowa 1939—

1944/45
Zagadnienia ogólne. Działal
n ość polityczn a i w ojskow a 
P iśm iennictw o d otyczą ce  ob o 
z ów  kon cen tracy jn ych  w  P ol
sce  k lasyfiku je  się  za pom ocą 
sym bolu  940.531Л; dotyczące 
P olak ów  w  obozach  jeń ców  
w o jen n y ch  — za pom ocą sym 
b olu  940.547

Wrzesień 1939 
Okupacja. Ruch oporu 
A kcje zbrojne 

943.8.082.218 Powstanie warszawskie
943.8.082.3 Udział Polski i Polaków w 

wojnie na Zachodzie 
Działania na terenie ZSRR. 
Wyzwolenie Polski i działania 
Ludowego Wojska Polskiego

943.8.082.1
943.8.082.2 
943.8 082.21

943.8.082.4

2) Książki dotyczące h istorii reg ion ów  w  róż
n y ch  okresach  m ogą byó  k lasyfikow ane w  
d w o ja k i sposób. Np. Śląsk w  II  w o jn ie  świa
to w e j: S43.8.082 Sląlsk a lb o : 943.8 Śląsk: 943.8.082



943.8.083
943.8::325-2
943.9 
944
945.0
946
946.0
946.9 
947+957
947 
947.45
947.7
948
949.2/.3
949.5
949.7

950

951.0
952.0
954.0 
956.94

969

960(=96)

962
963

Polska Ludowa (1944/45—
Historia emigracji polskiej
Węgry
Francja
Włochy
Hiszpania i Portugalia
Hiszpania
Portugalia
ZSRR
Rosja
Litwa. Litewska SRR 
Ukraina. Ukraińska SRR 
Państwa skandynawskie 
Niderlandy. Holandia. Belgia 
Historia Bizancjum i Grecji 
Państwa bałkańskie

Historia A zji
Dalszy podział w ed ług  (51/59) 
N p.:

ciliny
Japonia
Indie
Palestyna. Izrael 

Historia Afryki
Dalszy podzia ł w edług (61/69) 
lub  przez dodanie sym bolu 
grupy etn icznej 
N p.;

Historia Murzynów (w  ogól
ności)

Tu przydziela się  rów nież pra
ce  ogó ln e  traktu jące łączn ie o  
ludności m urzyńskiej w  A fry 
ce  i na inn ych  kontynentach

Egipt i Sudan
Etiopia (Abisynia) wraz z Ery
treą

968 Afryka Południowa

970+980 Historia Ameryki Północnej
i Południowej

970+980](=97) Historia Indian (ogólnie)
970 Historia Ameryki Północnej

Dalszy podział w edług (71/73) 
lu b  przez d odanie sym bolu 
grupy  etniczne]
N p.:

970(=97) Historia Indian Ameryki Pół-
nocznej

Tu przydziela się  p race  doty
czące  Indian A m eryk i p ó łn oc
n e j I Ś rodkow ej

971 Kanada
972 Meksyk i republiki Ameryki

Środkowej
A ztekow ie. M ajow ie

973 Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej

980 Historia Ameryki Południowej
Dalszy podzia ł w ed ług  (81/89) 
lu b  przez dodanie sym bolu 
g ru p y  etnicznej 
N p.; ,

980(=6) Ameryka Łacińska (w ogól
ności)

980(=97) Historia Indian Ameryki Po
łudniowej 

Inkow ie
981 Brazylia
982 Argentyna

990 Historia Oceanii t regionów
polarnycli

D alszy podział w edług (Sl/99) 
N p.;

994 Australia



I N D E K S  P R Z E D M I O T O W Y

Abisynia zob. Etiopia 
Absencja w  pracy 331.108.6 
Absolutyzm —  polityka 321.6 
Absorpcja dźwięku 534.8
— światła 535
Abstrakcjonizm —  sztuka 7.038 
Abstynenci — poddziały wspólne -056.85 
Abstynencja — etyka 178
— alkoholowa 613.81 
Adaptacja —  medycyna 616-00-3.9 
Aden —  poddziały wspólne (334) 
Administracja centralna 354
— lokalna 352
— okręgowa 353
— państwowa 354 
Administracja publiczna 351/354

budynki —  architektura 725.1 
kontrola 351.9
podział administracyjny —  poddziały 

wspólne (1-2/-3) 
postępowanie administracyjne 351 
prawo administracyjne 342.9 
sądownictwo administracyjne 351.95 
trybunały administracyjne 342.56 

Administracja terenowa 352/353 
Adopcja

dzieci adoptowane — poddziały wspólne 
-058.865 

prawo cywilne 347.61/.64 
Adresowe księgi — poddziały wspólne 058 
Adsorpcyjne zjawiska —  chemia 541.18 
Adwokatura 347.965 
Aerobic 796.41 
Aerodynamika 533.6 
Aerodyny 629.734/.735 

bez napędu 629.734 
z napędem 629.735 

Aerofotografia 528.7 
Aeromechanika 533 
Aerostaty 629.733 
Aerostatyka 533 
Aerotriangulacja 528.7 
Afganistan —  poddziały wspólne (581) 
Aforyzmy 82-84

poddziały wspólne (089.3)
Afryka

geografia 916 
historia 960

panafrykanizm 327.39(6) 
poddziały wspólne (6) 
religie ludów afrykańskich 299 
sztuka prymitywna 7.031.6 

Afryka Południowa 
geografia 916.8 
historia 968 
poddziały wspólne (68)

Afryka Południowa (Republika) — pod
działy wspólne (680)

\fryka Południowo-Wschodnia —  wyspy 
na Oceanie Indyjskim —‘ poddziały 
wspólne (69)

Afryka Północna 
geografia 916.1 
poddziały wspólne (61)

Afryka Równikowa — poddziały wspólne 
(67)

Afryka starożytna —  poddziały wspólne 
(397)

Afryka Środkowa —  poddziały wspólne 
(67)

Afryka Wschodnia — poddziały wspólne 
(676)

Afryka Zachodnia
poddziały wspólne 66 
wyspy na Atlantyku —  poddziały 

wspólne (69)
Afrykańska literatura murzyńska 896 

w  języku angielskim 820(6) 
w  języku francuskim 840(6)

Afrykańskie języki (murzyńskie) 809.6
— ludy (murzyńskie) — poddziały wspólne 

(=96)
Agenci handlowi 339.177/.178
Agitacja polityczna 323.22/.26
Agnostycyzm 273
Agrarna polityka 332.02
Agrarne prawo 349.42
Agresja —  prawo międzynarodowe 341.3
Agrochemia 631::54
Agrotechnika (inżynieria rolna) 631.6
Akademickie dyplomy 378.2
—  stopnie (tytuły) 378.2 
Akademie medyczne (szkoły wyższe)

378.661 
Akademie nauk

o charakterze stowarzyszeń 061.22 
rządowe 061.6
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Akademie rolnicze (szkoły wyższe) 378.663 
Akceleratory cząstek G21.384 
Akcja Katolicka 266 
Akcje {papiery wartościowe) 336.76 
A kcje socjalne 364.46 
Aklimatyzacja 

medycyna 613.1 
rolnictwo 631.52 

Akrobatyczna gimnastyka 796.417 
Akronimy 003.083 
Aksjomaty — logika 167/168 
Aktorzy filmowi 791.44.071
—  teatralni 792.071 
Akulturacja — socjologia 316.7 
Akumulacja dóbr 330.567.6
— kapitału 330.1 
Akumulatory 621.35 
Akupunktura 615.8 
Akustyka

fizyka 534 
zastosowania 534.8 

Akustyka pomieszczeń 534.8
— techniczna 681.8 
Akwaria 636.025 
Alarmowe urządzenia 654.9 
Albania —  poddziały wpólne (495.5) 
Albańska literatura 891.983 
Albański język 809.198.3
Albumy —  poddziały wspólne (084.1)
Alchemia 13
Alergia

choroby 616-056 
fizjologia 612.017 

Alfabet —  historia 003.33
— Morse’a 003.295 
Alfabetyczne kody 003.292 
Alfanumeryczne kody 003.292 
Algebra 512
— Boole’a 512.5
— liniowa 512.6
— wektorowa 514.7 
Algebraiczna geometria 512.7 
Algebraiczne metody w  geometrii 514 7
— równania 512.6 
Algi 282.2/.3 
Algieria

geografia 916.5 
poddziały wspólne (65)

Algorytmy 510.5 
Alimenty 347.61/.64
Alkaliczne metale — metalurgia 669.88/.8D 
Alkohole

napoje alkoholowe 663.5 
technologia chemiczna 661.7 

Alkoholizm
administracja publiczna 351.761
alkoholicy — poddziały wspólne -056.83
etyka 178
higiena 613.8
pomoc społeczna 364.2
prawo karne 343.57
zwalczanie 351.761; 613.81

Almanachy — poddziały wspólne (059) 
Alotropia 541.7 
Alpinistyka 796.52
— podziemna 796.55 
Aluminium —  metalurgia 669.71 
Aluminotermia 669.71 
Amalgacja —  górnictwo 622.7 
Amalgamaty 669.791/.794 
Amatorska muzyka 78.077
— sztuka 7.077 
Amatorski film 791.43.077
— teatr 792.077
Amatorskie zespoły artystyczne 793.077 
Ambasadorowie 341.7 
Ambulanse sanitaine 629.114.65 
Amencja 616.899 
Ameryka

geografia 917/918 
panamerykanizm 327.39(7/8) 
poddziały wspólne (7/8) 
sztuka prymitywna 7.031.7/.8 

Ameryka Łacińska 
geografia 918(=6) 
historia 980(=6) 
literatura

w  języku hiszpańskim 860(7/8) 
w  języku portugalskim 869.081) 

poddziały wspólne (8=6)
Ameryka Południowa 

geografia 918 
historia 980 
poddziały wspólne (8)

Ameryka Północna 
geografia 917 
historia 970 
poddziały wspólne (7)

Ameryka Starożytna —  poddziały w-spólne 
(399)

Ameryka Środkowa 
geografia 917.28 
historia 972.8 
poddziały wspólne (728)

Amerykańska literatura 820(73) 
indiańska 897/898 

Amerykańskie języki (indiańskie) 809.7/.8 
Amfibie 629.94
Amnestia —  prawo karne 343.24/.29 
Amorfizm — fizyka 539.2 
Amperomierze 621.317.7 
Amunicja 623.45 
Anafilaksja 612.017 
Analfabeci

nauczanie 376.76 
poddziały wspólne 057.81 
warstwa społeczna 316.444 

Analfabetyzm —  zwalczanie 37.014.22 
Analityczne przestrzenie 515.1,
Analiza chemiczna 543

metody fizyko-chemiczne (poza optycz
nymi) 543.5 

metody optyczne 543.4 
metody specjalne 543.2



Analiza chemiczna ilościowa 543.062
— chemiczna jakościowa 543.061
— funkcjonalna —  matematyka 517.98
— kolorymetryczna 543.4
— lekarska 616-07
— matematyczna 517
— numeryczna —  matematyka 519.6
— rynku 339.13
— sieciowa 65.012.26
— spektralna 543.4
— statystyczna 519.2
— systemów 65.012
—  wektorowa 514.7 
Analogowa pamięć 621.377.4 
Analogowe maszyny 681.33 
Analogowo-cyfrowe maszyny 681.34 
Anarchizm 330.86
Anatomia 611
— artystyczna 743
—  ogólna 611-01
— patologiczna 616-091
— porównawcza 611.019
— topograficzna 611.9
— zwierząt 591.4
Andora — poddziały wspólne (467.2) 
Anegdoty 82-36

podiflziały wspólne (089.3)
Anekśja —  prawo międzynarodowe 341.223
Anemia 616.15
Anestezja zob. Znieczulanie
Angielska literatura 820
Angielski język 802.0

poddziały wspólne =20 
Angiologia 611.1 
Anglia zob. Wielka Brytania 
Anglikański Kościół 283 
Anglosasi

historia (do 476 r.) 936 
poddziały wspólne (=20)

Angoby 666.29
Angola — poddziały wspólne (673) 
Aniołowie — teologia 235 
Ankiety

materiały ankietowe — socjologia 
304(049.5) 

metodyka 303 
poddziały wspólne (049.5)

Anodowe promienie 537.5 
Anomia — socjologia 316.758 
Anonimy —  bibliografie 014 
Antarktyda

geografia 919.9 
poddziały wspólne (99)

Antarktyka
geografia 919.9 
poddziały wspólne (99)

Anteny 621.396.6 
Antologie

literatura 82-82 
poddziały wspólne 082.2 

Antracyt 622.33 
Antropogeneza 572.1/.4

Antropogeografia zob. Ludność — geografia 
Antropologia 572
—  prehistoryczna zob. Paleoantropologia 
Antropometria 572 
Antropomorfizm — teologia 21 
Antroponimia 801.313
Antybiotyki

biochemia 577.18 
farmacja 615.3 

Antyczne społeczeństwa 316.323.3 
Antygeny

medycyna 616-097 
mikrobiologia 579.2 

Antyklerykalizrn 322 
Antykwariaty 655.42 
Antyle —  poddziały wspólne (729)
Antyle Małe —  poddziały wspólne (72Э.7/.8) 
Antylopy 599.735 
Antymilitaryzm 355.01 
Antymon —  metalurgia 669.72/.76 
Antysemityzm 323.12(=924)
Antyseptyka 616-036.5 
Antyseptyki 615.2 
Antytoksyny —  fizjologia 612.017 
Apartheid (w Rep. Połudn. Afryki) 

323.118(680)
Apelacyjne sądy 347.97/.99 
Apokryfy 229
Apologetyka szczegółowa 239 
Apretura 677.027 
Aproksymacja 519.6
Aprowizacja wojskowa — składnice 355.7 
Apteki 615.12 
Arabia — geografia 915.3 
Arabia Południowa — poddziały wspólne 

(534)
Arabia Saudyjska —  poddziały wspólne 

(532)
Arabia Starożytna — poddziały wspólne 

(394)
Arabowie

panarabizm 327.39(=927) 
poddziały wspólne (=927)

Arabska literatura 892.7 
Arabski jeżyk 809.27 
Arabski Półwysep 

geografia 915.3 
poddziały wspólne (53)

Arabskie kraje (ogólnie) —  poddziały 
wspólne (5/6=927)

Arabskie kraje wschodnie — poddziały 
wspólne (536)

Arabskie pismo 003.33
Arbitraż — prawo cywilne 347.91/.95
Arbitraż gospodarczy 351.82 ' i
—  międzynarodowy 341.6
— pracy 331.109.6 
Arboretum 630*27 
Archaizmy językowe 801.316 
Archeologia 902/904

nauka 902
wykopaliska i znaleziska 903/904 

Archeologia biblijna 22.09



Architektura 72 
estetyka 72.01 
historia 72.03(091) 
technika pracy projektowej 72.02 
teoria 72.01
zabytki —  konserwacja 72.025 
zasady projektowania 72.01 
zdobnictwo 72.04 

Architektura wnętrz zob. Zdobnictwo 
wnętrz 

Archiwa 930.25
budynki — architektura 727.7/.8 

Archiwa biurowe 651 
Archiwistyka 930.25 
Archiwoznav/stwo 930.251 
Argentyna

geografia 918.2 
historia 982 
poddziały wspólne (82)

Argentyńska literatura 860(82)
Arianie 284
Arktyczne Morze —  poddziały wspólne (268) 
Arktyka

geografia 919.8 
poddziały wspólne (98)

Armeńska SRR — poddziały wspólne 
(479.25)

Aromatyczne rośliny —  uprawa 635.7
Arrasy 745.52
Arsen

składnik stopu 669.77/.78 
technologia chemiczna 661.6 

Artretyzm 616-002 
Artykuły dekoracyjne 688.78/.7Э
—  galanteryjne 688
— piśmiennicze 686
—  spożywcze zob. Żywność
— toaletowe 665.5 
Artyleria 358.1

sprzęt 623.41 
Artyleria okrętowa 623.9 
Artystyczna własność 

prawo 347.78
przestępstwa przeciw wł. art. 343.533 

Artystyczne zespoły amatorskie 793.077 
Artyści 7.071
Aryjczycy —  poddziały wspólne (=91) 
Arystokracja 323.31 
Arytmetyka elementarna 511.1
—  gospodarcza 511.1:;33 
Arytmometry

maszynowe 681.325 
sterowane ręcznie 681.321 

Ascetyzm 248 
Aseptyka 616.036.5 
Asfalt 665.6/.7 
Aspiracje społeczne 316.6 
Astrobiologia 573.5 
Astrochemia 524.8 
Astrofizyka 520/524 
Astrologia 13 
Astrometria 521 
Astronautyka 629.78

Astronawigacja 517 
Astronomia 520/524 

atlasy 524.3(084) 
geodezja astronomiczna 528 
instrumenty

wytwarzanie 681.7 
zastosowanie 520.1/.6 

katalogi gwiazd 524.3(089.8) 
narzędzia i technika 520 
obserwatoria 520.1/.6 

arcłiitektura 727.91 
podstawy 521 
przyrządy 520.1/.6 

Astronomia lotnicza 527
—  nautyczna 527
—  praktyczna 527
—  sferyczna 521
—  teoretyczna 521 
Asyria

poddziały wspólne (35) 
sztuka 7.032.5 

Asystenci szkół wyższych 378.1 
Ateizm

filozofia 141.45 
teologia 21 

Atlantyda 913.09
poddziały wspólne (309)

Atlantyk zob. Ocean Atlantycki 
Atlasy astronomiczne 524.3(084)
—  geograficzne 912 
Atletyczne sporty 796.8 
Atmosfera ziemska

ciśnienie atmosferyczne 551.54 
mechanika 551.51
przestrzeń poza atmosferą — poddziały 

wspólne (202) 
struktura 551.51 
środowisko 504.3 
termodynamika 551.51 
zjawiska akustyczne 551.59
—  elektryczne 551.59
—  optyczne 551.59 

Atom
broń atomowa 623.454.8 
energia atomowa zob. Energia atomowa 
fizyka 539.1 
jądro atomowe 539.14 
teoria atomowa 541.2 

Atramenty 667.25 
Audialne dokumenty 087.7 

poddziały wspólne (086.7)
Audiowizualne dokumenty 086.8 

biblioteki 026.06 
poddziały wspólne (086.8)

Audiowizualne metody nauczania 371.333
— pomoce szkolne 371.68 
Audycje radiowe 7.096
—  telewizyjne 7.097 
Aukcje książek 090.1 
Australia

geografia 919.4 
historia 994 
poddziały wspólne (94)



Australijska literatura 820(94)
Australijskie języki 809.9
— ludy —  poddziały wspólne (=99)
— wyspy —  poddziały wspólne (93) 
Austria

historia 943.6 
poddziały wspólne (436)

Austriacy — poddziały wspólne (=1.436)
Autobiografie 929
Autobusy

dworce —  architektura 725.3 
technika 629.114.5 

Autochtoni —  poddziały wspólne (=1-81)
— w  społeczeństwie kolonialnym 316.343.4 
Autodydaktyka 37.041
Autografy 091
Autokary —  technika 629.114.5 
Autokratyczny ustrój 321.6 
Automaty

cybernetyka 007.3 
linie automatyczne 621.9-114 
mechanika precyzyjna 681 
sterowanie automatyczne 62-52 

systemy i technika 681.5 
Automatyzacja

organizacja 3 kierownictwo 65.011 
praca 65.011.54/.56 
— zautomatyzowana 331.103 

Autorskie prawo 347.78 
Autostop 379.8 
Autostrady 625.711 
Awans społeczny 316.44 
Awanse —  bodźce do pracy 331.108.5 
Azbest —  górnictwo 622.36 
Azerbejdżan —  poddziały wspólne (479.24) 
Azja

geografia 915 
historia 950 
poddziały wspólne (5) 
sztuka antyczna 7.032.1 

Azja Południowo-Wschodnia —  poddziały 
wspólne (59)

Azja Południowo-Zachodnia —  poddziały 
wspólne (56)

Azja Środkowa — poddziały wspólne 58 
sztuka antyczna 7.032.11 

Azjatycka literatura (wschodnia) 895 
Azjatyckie języki (wschodnie) 809.5 
Azot

związki —  technologia chemiczna 661.5 
związki organiczne —  technologia che

miczna 661.7 
Aztekowie 

historia 972 
pismo 003.32 
sztuka 7.031.8 

Azyl — prawo międzynarodowe 341.43

Babilon
poddziały wspólne (35) 
sztuka 7.032.5

Badacze Pisma Świętego 285/289 
Badania operacyjne

kierownictwo i zarządzanie 65.012 
matematyka 519.8 

Badmington —  sport 796.3 
Bagna

hydrologia 556.5 
poddziały wspólne (252.6) 
zagospodarowanie nieużytków 628.87 

Bahamy —  poddziały wspólne (729.61) 
Bakterie 579.8 

botanika 582.2/.3 
choroby roślin 632.2/.4 

Bakteriofagi 578 
Bakteriologia gleby 631.46 
Bakteriologiczna broń — prawo międzyn.

341.675 
Bakterioterapia 615.37 
Balet 792.8

muzyka baletowa 782 
Balistyka

mechanika 531.5 
strzelanie 623.5 

Balneologia 615.3 
Balneoterapia 615.838 
Balony 629.733

sport balonowy 797.54 
Balsamowanie zwłok 614.6 
Bałkańskie kraje 

geografia 914.97 
historia 949.7 
poddziały wspólne (497) 

Bałto-słowiańskie religie 293 
Bałtyckie języki 808.8
— republiki radzieckie —  poddziały wspól

ne (474)
Bałtyk — poddziały wspólne (261.24) 
Bandy — prawo karne 343.34 
Bangladesz — poddziały wspólne (549.3) 
Banki centralne 336.711
— emisyjne 336.711
—  międzynarodowe 339.73
—  narodowe 336.711
—  oszczędnościowe 336.72
—  spółdzielcze 334.1 
Bankowość 336.71 
Baptyści 285/289
Bar —  metalurgia 669.88/.8Э 
Barbados — poddziały wspólne (729.7'.8) 
Barok 7.034.7 
Barwienie 

metody 667
włókiennictwo 677.027.4 

Barwierskie rośliny —  uprawa 633.8 
Barwniki — przemysł farbiarski 667.2/.5
— syntetyczne 667 
Barwy —  fizyka 535.6
— narodowe 342.228.2/.5 
Bary 64.024.3/.4
— mleczne 64.024.3/.4 
Baskijski język 809.16 
BaSnie —  literatura 82-343.4 
Baterie —  elektrochemia 621.35



Bawełna — włókna 677.1 
Bawół 399.735
Baza i nadbudowa —  socjologia 316.33 
Bazalt 553.5
Bazy wojskowe morskie 623.81 
Bednarstwo 674
Behawiorystyczna socjologia 316.27 
Bekoniarstwo 673.5 
Beletrystyka zob. Literatura piękna 
Belgia

historia 949.3 
poddziały wspólne (493)

Belgijska literatura 840 +  839.31] (493) 
w  języku flamandzkim 839.3(493) 
w  języku francuskim 840(493)

Belize —  poddziały wspólne (728.2) 
Benelux — poddziały wspólne 

(435.9+492+493)
Benin —  poddziały wspólne (668.2) 
Benzyna 665.6/.7
Berlin Zachodni —  poddziały wsp6’ .ie

(430.3)*
Bermudy —  poddziały wspólne (729.9) 
Beryl —  metalurgia 669.7^.76 
Beton

materiały budowlane 691 
wytwarzanie 666.97/.98 

Bezdomni
dziecko bezdomne —  opieka spcdeczna

364.65-053.6 
opieka społeczna 364.65-058.51 
boddziały wspólne -058.51 

Bezdzietne rodziny, —  poddziały wspólne 
-058.8 ,

Bezkręgowce 592 
Bezłożyskowce —  zoologia 599.1 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 331.45/.46 

górnictwo 622.86/.87 
prawo pracy 349.23/.24 

Bezpieczeństwo międzynarodowe 327.56/.57 
Bezpieczeństwo publiczne

administracja publiczna 351.75 
przestępstwa przeciw bezp. pabl. 343.34 

Bezpieczniki 621.316 
BezplodnoSć zob. NiepłodnoSć 
Bezrobocie 331.56/.57 
Bezrobotni

opieka społeczna 364.65-057.19 
poddziały wspólne -057.19 

Bezsenność 613.7 
Białaczka 616.15 
Białoruska literatura 882.6 
Białoruski język 808.26 
Białoruś —  poddziały wspólne (476)
Biblia 22

archeologia biblijna 22.09 
historia biblijna 22.09 
lektura biblii 243 
teologia biblijna 22.06 
zob. tei Badacze Pisma Swlątego 

Bibliofilstwo 090.1 
Bibliografia 01 

historia 01(091)

organizacja 01.008 
poddziały wspólne (01) 
teoria i metodyka 01.001, 

Bibliografie bibliografii 016:01
—  czasopism 016;f0/9](05)
— dziedzin i zagadnień 016
— narodowe 015
— ogólne 011 
Bibliografie osobowe

podmiotowe 012 
przedmiotowe 016 

Bibliografie regionalne
podmiotowe 015(...) j
przedmiotowe 016(...)

Bibliografie zawartości czasopism 014 
Bibliologia 002.2 
Bibliomania 090.1 
Bibliotekarstwo 02

administracja 025.11/.12 
budynki 022

architektui-a 727./7.8 
informatory o bibliotekach 02(058) 
metodyka 025
planowanie pracy 025.11/.12 
polityka biblioteczna 021 
prawo 021
regulaminy bibliotek 024 
sprawozdawczość 025.11/.12 
statystyka 025.11/.12 
technika pracy 025 
urządzenia biblioteczne 022 
współpraca 021 
zawód 023
zbiory specjalne 025.17
zob . te ż  Z b iory  biblioteczne

Biblioteki dziecięce 027.625
— fachowe 026.076.4
—  gminne 027,5
—  gromadzkie 027.5
— miejskie 027.5
—  naukowe 027.021
— ogólne 027
— powiatowe 027,6 
Biblioteki publiczne 027.5 
Biblioteki specjalne 026
— szkolne 027.8
Biblioteki szkół wyższych 027.7 

poszczególne dziedziny 026 
Biblioteki szpitalne 027.6
—  uniwersyteckie 027.7
—  wojewódzkie 027.5
—  związkowe 027.6 
Bibliotekoznawstwo 02 
Biblistyka 22.06 
Biegli sądowi 340.69

prawo cywilne 347.91/.95 
prawo karne 343.1 

Bielizna 687.2 
Bieliźniarstwo 687.2 
Bilans

analiza 657.62/.63 
rachunkowość 357.3



Bilans cieplny 662.6
— handlowy 339.5.053
— płatniczy 339.72 
т -  wodny 556.1 
Bilard 796.38 
Biocenologia 574 
Biocenozy lądowe 574.4
— wodne 574.7 
Biochemia 577.1 
Bioenergetyka 577.3 
Biofizyka 577.3 
Biogeneza — zoologia 591.16 
Biogeocenozy 574.4 
Biogeochemia 550.4 
Biogeografia 574.9 
Biografie 929

powieści biograficzne 82-312.6 
Biokatalizatory 577.15 
Bioklimatologia 551.58 
Biologia

broń biologiczna 623.458 
mikroskopia biologiczna 57.086 
technika biologiczna 57.08 

Biologia kosmiczna 573:5
— leśna 630*1
—  molekularna 577.2
— ogólna 573
— roślin 581
—  stosowana 573.6 
—■ teoretyczna 573
— zwierząt 592 
Biologiczna broń 623.458 
Biologiczna mikroskopia 57.086 
Biologiczny kierunek w  socjologii 316.24 
Biomechanika 577.3 
Biometeorologia 551.58
Biometria

biologia 57.087 
fizjologia 612.08 

Bionika 577.3 
Bionomia

botanika 581.5 
zoologia 591.5 

Biopsychologia 159.929 
• Biorytm 577.3

Biosfera —  środowisko 504.3 
Birma — poddziały wspólne (591) 
Bitumiczne łupki — geologia 553.98 
Bituminy — górnictwo 622.33 
Biura podróży 338.48
— projektowe —  architektura 72.02
— zatrudnienia 331.53 
Biurowość 651

artykuły biurowe 686.8 
arytmometry biurowe 681.321 
budynki — architektura 725.2 
maszyny biurowe 651.2 
meble biurowe 651.2:684 
pracownicy biurowi 331-057.3 

poddziały wspólne -057.3 
urządzenia biurowe 651.2 

Bizancjum
historia 949.5

poddziały wspólne (495.02) 
sztuka 7.033.2 

Bizmut —  metalurgia 669.72/76 
Bizony 599.735 
Biżuteria 671 
Blacha

obróbka 621.98 
wyroby 672.4 

Bliski Wschód —  poddziały wspólne (5-011) 
Bloki gospodarcze 329.923 
Bloki państw 327.51

blok wschodni (państw socjalistycznych) 
327.51(100.3-664) 

blok zachodni (państw kapitalistycznych) 
327.51(100.3-662) 

poddziały wspólne (1-6)
Blokowe komitety 351.778.5 
Błędy — teoria błędów 519.2 
Błędy językowe 800.6 
Błędy w  nauce 001.97/.98 
Błogosławieni —  hagiologia 235.3 
Bobry zob. Bóbr 
Bodźce —  praca 331.101.3 
Bogaci — poddziały wspólne -058.32 
Bogactwa naturalne —  czynniki produkcji

330.1
Bogactwo narodowe 330.52 
Boiska sportowe —  urządzenia 685.6/.V 
Bojkot —  forma walki pracowników

331.109.3 
Bojkot polityczny 323.2?/.26 
Boks 796.8
Boliwia —  poddziały Wspólne (84)
Bomby 623.45

rozbrajanie bomb 623.6 
Boole —  algebra Boole’a 512.5 
Bor

składnik stopu 66Э.77/.78 
technologia chemiczna 661.6 
związki organiczne — technologia che

miczna 661.7 
Borneo —  poddziały wspólne 

(594.11/.17+595.41/.43)
Borneo indonezyjskie —  poddziały wspólne 

(591.11/.17)
Borneo malezyjskie — poddziały wspólne 

(595.41/.43)
Borsuk 599.74 
Botanika 58

ogrody botaniczne 58.006 
Botanika doświadczalna 581.08
—  gospodarcza 581.6
— leśna 630*16
— ogólna 581
— stosowana 581.6
—  systematyczna 582 
Bóbr 599.32
Bóg

problem istnienia Boga 141.4 
teologia 231 

Bractwa (związki gospodarcze) 334.788.2 
Braille — pismo 003.24



Braki — produkcja przemysłowa 658.56
Braminizm 294
Bramy —  budownictwo 692.8
Brazylia

geografia 918.1 
historia 981 
poddziały wspólne (81)

Brazylijska literatura 869.0(81)
Brązowanie —  artykuły niemetalowe 686.4 
Brązy 669.3
—  artystyczne 673 
Brewiarze 264
Brom —  technologia chemiczna 661.4 
Broń —  obróbka artystyczna 739.7 
Broń atomowa 623.434.8

prawo międzynarodowe 341.675 
technika wojskowa 623.434.8 

Broń bakteriologiczna —  prawo międzyna
rodowe 341.675 

Broń biologiczna 623.458
— boczna (biała) 623.44 
Broń chemiczna

prawo międzynarodowe 341.675 
technika wojskowa 623.459 

Broń jądrowa 623.454.8
—  masowego rażenia 623.454.8
— nuklearna 623.454.8
—  ochronna 623.44
—  palna ręczna 623.44
—  prymitywna 623.446
— rakietowa 623.41
— termojądrowa 623.454.8 
Browarnictwo 663.4 
Bruceloza 616.9 
Brukiew

uprawa 633.4
uprawa ogrodnicza 635.1/.2 

Brunei —  poddziały wspólne (592.6)
Brydż 794.4
Brygady pracy 331.103.5 
Brykiety węglowe 662.8 
Brytyjska Wspólnota Narodów 

historia 941-44 
poddziały wspólne (41-44)

Brytyjskie Imperium 
historia 941-44 
poddziały wspólne (41-44)

Brytyjskie Wyspy 
geografia 914.1 
poddziały wspólne (41) 
zob. t e i  w ie lk a  Brytania  

Brzegi morskie —  ochrona 627.52/.73
—  rzeczne —  ochrona 627.4/.S 
Buddyzm 294 
Budownictwo 69

ceramika budowlana 666.7 
ekonomika budowy 69.003 
geologia budowlana 624.131.2/.6 
konstrukcje zob. Konstrukcje budowlane 
maszyny budowlane 69.002.5 
materiały budowlane 691 
metody pracy 69.05 
organizacja budowy 69.008

plac budowy 69.05
prawo budowlane 349.442 ^
roboty dekoracyjne 698
— murarskie 69
— wykończeniowe 698 
uprzemysłowienie 69.057
zob. też  B udynki 

Budownictwo ludowe 72.031.4 
Budownictwo mieszkaniowe 

architektura 728 
dział gospodarki 332.8 

Budownictwo morskie 627.2'.3
—  naziemne 624.9
—  okrętowe 629.12
—  rzeczne 627.4/.5
— uprzemysłowione 69.057 
Budownictwo wiejskie

architektura 728.6 
budynki gospodarcze 631.2 
zob. też Budotonlcftuo ludow e  

Budownictwo wodne 626162^
— wojskowe zob. Inżynieria wojskowa 
Budynki

instalacje 696 
izolacja 699.8 
klimatyzacja 697 
ochrona 699.8 
ogrzewanie 697 
przesuwanie 69.059 
remonty 69.059 
uszkodzenia 69.059 
utrzymanie 69.057 
wentylacja 697 
wyburzanie 69.059 

Budynki miejskie —  architektura 728.3
— mieszkalne —  architektura 728
—  przemysłowe —  architektura 725.4 
Budżet

prawo budżetowe 342.951:351.72 
rachunkowość 657.3 

Budżet państwowy 336.12
—  publiczny 336.12 
Budżety rodzinne 330.567.22 
Bukiety —  układanie 745.9 
Bulwiaste rośliny — uprawa 633.4 
Bułgaria —  poddziały wspólne (497.2) 
Bułgarska literatura 886.7 
Bułgarski język 808.67

poddziały wspólne =867 
Bumerangi 623.446 
Bunkry —  konstrukcje 624.954 
Bunty 323.22/.26 ,
Burak —  uprawa ogrodnicza 635.1/.2
— cukrowy —  uprawa 633.6
— pastewny — uprawa 633.4
Burkina Faso — poddziały wspólne (662.5) 
Bursztyn

górnictwo 622.339 
wyroby 679.9 

Burundi —  poddziały wspólne (675.97) 
Burżuazja

polityka wewnetrzna 323.38 
socjologia 316.343.62



Bydło domowe Chłopi-i-obotnicy

Bydło domowe 
hodowla 636.2 
zoologia 599.735 

Byki —  walki bykćw 791.86 
Byt —  metafizyka 111

Całki 517.2
przekształcenia całkowe 517.4 
równania całkowe 517.9 

Cebula — uprawa 635.1/.2 
Cecliy (jednostki gospodarcze) 334.782 
Ceglarstwo 666.7
Cejlon — poddziały wspólne (548.7)
Celibat — teologia 25 
Celna (administracja itd.) zob. Cła 
Celowość — filozofia 122/129 
Celtowie

historia 936 
poddziały wspólne (36)

Celtyckie języki 809.16 
Celuloza

przemysł chemiczny 661.7 
przemysł papierniczy 676.1 

Cement
budownictwo 691 
przemysł 666.94 

Cena
ceny sprzedaży 658.8 
ekonomia polityczna 338.5 

Centralizacja — prawo państwowe 342.2-5 
Centralne katalogi zob. Katalogi centralne
— ogrzewanie 697 
Cenzura

administracja publiczna 351.75 
socjologia komunikowania 316.77 

■Ceramika 666.3
przemysł ceramiczny 666.3/.7 
surowce ceramiczne 663.3 
szkliwa ceramiczne 666.29 

Ceramika artystyczna 738 
Ceramika budowlana

materiały budowlane 691 
przemysł 666.7 

Ceramika ferrofhagnetyczna 666.65
— oiezoelektryczna 666 65
— termoelektryczna 666.65 
Cewki —  elektronika 621.318 
Chałupnictwo —  forma produkcji 334.74 
Chałupnicy — poddziały wspólne -057.52 
Chałupniczy przemysł 334.7 
Chamicka literatura 893
Chamickie iezyki 809.3 
Charakter 159.923 
Chemia 54

broń chemiczna zob. Broń chemiczna 
dynamika chemiczna 541.12 
inżynieria chemiczna 66.01/.09 
kinetyka chemiczna 541.12 
mechanika chemiczna 541.12 
pierwiastki chemiczne 546 
preparatyka chemiczna 542

przemysł chemiczny 66
dział gospodarki 338.45: ;66 
produkty 661 

substancje chemiczne —  ochrona przed 
narażeniem 614.87 

technika laboratoryjna 342 
technologia chemiczna 66 
związki chemiczne 541.4 

struktura 541.6 
Chemia analityczna 543
— biofizyczna 577.3
— biologiczna 577.1
— doświadczalna 542
— farmaceutyczna zob. Farmacja —  prze

mysł
— fizjologiczna 612.015
—  fizyczna 541.1
— jądrowa 541.2
— koloidów 541.18
— nieorganiczna 546
—  organiczna 547
—  radiacyjna 541.15
— rolnicza zob. Agrochemia
— sądowa 340.6
— teoretyczna 541 
Chemigrafia 655.1/.3 
Chemikalia fotograficzne 771 
Chemioterapia zob. Chemoterapia 
Chemizacja rolnictwa 631.174 
Chemoterapia 615.3
Chile — poddziały wspólne (83)
Chiny

geografia 915.10 
historia 951.0 
poddziały wspólne (510)

Chiny starożytne 
historia 931.5 
poddziały wspólne (31) 
sztuka 7.032.11 

Chińska literatura 895.1 
Chińska Eepublika Ludowa 

geografia 915.10 
poddziały wspólne (510)

Chiński język 809.51 
Chińskie pismo 003.324 
Chiromancja 13 
Chimrgia 617

leczenie chirurgiczne 616-089 
narzędzia 615,47 

Chirurgia plastyczna 617
— topograficzna 617.5
Chlor —  technologia chemiczna 661.4 
Chlorki — technologia chemiczna 661.4 
Chlorowce —  technologia chemiczna 661.4 
Chłodnictwo —  technologia 621.56/.59 
Chłodziarki 621.56/.59 
Chłonny układ zob. Limfatyczny układ 
Chłopcy — poddziały wspólne -055.15 
Chłopi

polityka wewnętrzna 323.325 
socjologia 316.343.3, 316.343.64 
sojusz robotniczo-chłopski 323.382 

Chłopi-robotnicy 323.325; :323.3S2



Chmiel Cudzołóstwo

Chmiel — uprawa 633.791 
Chmury 551.57 
Chomik 599.32 
Choreografia 792.8 
Choroby 616

a zdrowie 616-092.11/.12 
przyczyny 616-02 
zapobieganie 616-084
zob. też CftoTzy

Choroby alergiczne 616-056 
—• dziecięce 616-053.2
— dziedziczne 616-056.7
— górskie 616-001.12
— kobiece 618.1
— lotnicze 616-001.12
— morskie 616-001.12
— odzwierzęce 616.9
— płciowe 616.6
— poprzedzające 616-06
— psychiczne 616.89
— skórne 616.5 
Choroby umysłowe 616.89

opieka społeczna 362.2/.3 
Choroby weneryczne 616.97
— wewnętrzne 616 
Choroby zakaźne 616.9 
/  zapobieganie 614.4

zwalczanie 616.4 
Choroby zawodowe 

medycyna 616-057 
zagadnienia ogólne 613.6 

Chorwacka literatura 886.2 
Chorwacki język 808.62 
Chorzy

opieka 616.083 
osoba chorego 616-052 
poddziały wspólne -56.24 

Chorzy umysłowo
opieka społeczna 364.65-056.34/.37 
poddziały wspólne -056.34/.37 

Chóralna muzyka 784 
Chóralny śpiew —  sztuka śpiewu 784.9 
Chów zwierząt zob. Zootechnika 
Chrestomatie 82-82 
Chrom —  metalurgia 669.24/.2Э 
Chromatografia 543.5 
Chromosomy 576.316 
Chromowanie —  metalurgia 669.24.Л29
— artykułów nie metalowych 686.4 . 
Chronologia — astronomia 529
— historyczna 930.24 
Chronometraż pracy 65.015 
Chrystianizm —  apologetyka 239 
Chrystologia 232
Chrzęści] aństwo

Kościół chrześcijański 26 
religia chrześcijańska 23/28 
stowarzyszenia 267 
sztuka zob. Sztuka chrześcijańska 

Chuligaństwo —  prawo karne 343.34 
Chwasty — zwalczanie 632.5 
Ciała stałe 

fizyka 538.9

mechanika 531 
Ciała stałe sprężyste —  mechanika 539.3/.6
— sztywne —  mechanika 531 
Ciało ludzkie

części ciała 611.9 
higiena osobista 613.4 
pielęgnacja 646.7 
temperatura 612.5 

Ciastkarstwo 664.6 
Ciągliwość — mechanika 539.5 
Ciągnienie — obróbka plastyczna 621.77 
Ciągniki 629.114.2 v
Ciąża

ginekologia 618.2/.7 
przerywanie 618.2/.7 
zapobieganie 613.88 

Ciążenie 531.5 
Ciecze

mechanika 532
transport —  organizacja 656.5 
zbiorniki na ciecze 621.64 

konstrukcje 624.953 
Cieczomierze 681.12 
Cieki -wodne 627.1 
Cieplarnie —  budownictwo 728.9 
Cieplne pompy 621.56/.59 
Ciepło

energia cieplna 536.7 
fizyka 536
gospodarka cieplna 662.6 
promieniowanie 536
wytwarzanie ciepła za pomocą elek

tryczności 621.365 
wytwarzanie elektryczności przez w y

korzystanie ciepła 621.362/.363 
Ciepłota ciała —  fizjologia 612.5 
Ciesielstwo 694
Cieśniny —  geografia morza 551.468 
Cięcie materiałów 

bezwiórowe 621.96 
na piłach 621.93 

Ciężar —  mechanika —  531.4 
Ciężary —- podnoszenie ciężarów — sport

796.88
Ciśnienie atmosferyczne 551.54
—  krwi 612.1 
Cła

administracja celna 336.41 
finanse państwowe 336.41 
polityka celna 339,543 
przestępstwa celne 343.37 
taryfy celne 336.41 
unie celne 339.543 
wojna celna 339.543 

Cła ochronne 339.543 
Cmentarze

architektura 726 
higiena 614.6 
konserwacja 718 
kontrola sanitarna 351.77 
planowanie 718 

Cnoty — teologia 241 
Cudzołóstwo — etyka 176



Cudzoziemcy
opieka społeczna 364.65-054.6/.7 
poddziały wspólne -054.6 
prawo międynarodowe 

karne 341.41/.44 
prywatne 341.9 

siła robocza 331.5 
wydalanie cudzoziemców 341.43 

Cukier — przemysł zob. Cukiernictwo 
Cukierki 664.1 
Cukiernictwo 664.6 
Cukrowe rośliny — uprawa 633.6 
Cukrownictwo 664.1 
Cybernetyka 007

elektrotechnika 621.391 
Cybernetyka matematyczna 51Ч.7 
—  techniczna 681.5 
Cyfrowe maszyny 681.32 
Cyfry 003.35 
Cyganie 397.7 
Cygara 663.97 
Cykle gospodarcze 338.12 
Cyklotrony 621.384 
Cymelia 09
Cyna — metalurgia 669.4Л6 
Cynk

metalurgia 669.4/.6 
rudy 553.44 

Cynkowanie 669.4/.6 
Cypr —  poddziały wspólne (564.3) 
Cyrk —  791.83 
Cyrylica 003.24 
Cysterny 621.64 
Cytochemia 576.32/.35 
Cytoekologia 576.6 
Cytogenetyka ogólna 575 
Cytologia

botanika 581.1 
zoologia 591.8 

r'ytologia ogólna 576.3 
Cytopatologia 616-091 
Cywilizacja 008 

socjologia 316.7 
Cywilne prawo 347
Czad, Republika — poddziały wspólne

(674.3)
Czarne Morze —  poddziały wspólne
Czarnoksiestwo zob. Magia
Czarownice 398.4
Czarter 347.79
Czary —  etnografia 398.4
Czas

kinematyka 531.1 
metafizyka 113/119 
rachuba czasu 529 

Czas pracy 331.31
badanie czasu pracy 331.103.3 
normowanie 65.015 
prawo pracy 349.23/.24 

Czas uniwersalny 389.2 
Czas \volny —  wykorzystywanie 379.8 
Czasopisma

bibliografia 016:[0/9](05)

bibliografie zawartości 014 
budowa 655.53 
poddziały wspólne (05) 
prace dotyczące czasopism 050+070 
redagowanie 050+070 
rozprowadzanie 050+070 

Czasopisma ogólne 0/9(05) 
Czasopiśmiennictwo 050+070 
Czasy obecne —  poddziały wspólne ”312” 

przyszłe — poddziały wspólne ”313”
—  starożytne —  poddziały wspólne ” - ” 
Cząsteczkowa fizyka 539.19 
Cząsteczkowe układy —  fizyka 539.2 
Cząstki elementarne — fizyka 539 12 
Czcionki 655.1/.3
Czechosłowacja 

geografia 914.37 
historia 943.7 
poddziały wspólne (437)

Czechy —  poddziały wspólne (437.1/2) 
Czekolada 663.9 
Czekowy obrót 336.71 
Czerwony Krzyż 614.88 
Czeska literatura 885.0 
Czeska Republika Socjalistyczna —  pod

działy wspólne (437.1/.2)
Czeski język 808.50

poddziały wspólne =850 
Cześć — przestępstwa przeciwko czci

334.63
Człekokształtne małpy 599.88 
Człowiek

ekologia 504.75
handel ludźmi 343.4
miejsce w  przyrodzie 599.9
pochodzenie 572.1/.4
prawa człowieka zob. Prawa człowieka
rasy ludzkie 572
teologia 233
zob. t e t  Ciało ludżkie  

Człowiek kopalny 569.9
— przedhistoryczny zob. Człowiek kopalny 
Czołgi

jednostki wojskowe 358.119 
technika wojskowa 623.438 

Czucie — zmysł czucia 612.84/.88 
Czyny karalne 

ogólnie 343.23 
rodzaje 343.3/.7 
zob . t e i  Przestępstw a  

Czyszczące środki —  przemysł chemiczny
665.9

Czyszczenie mieszkania 648.5 
Czyściec —  teologia 236 
Czytanie

metodyka 028 
nauka czytania 372.41 

Czytelnictwo 028
dzieci i młodzież 028.5 
metody upowszechniania 028.6 
poradnictwo 028.6 
psychologia 028.02 
socjologia 028.9



Czytniki Doki

Czytniki 778.14

Ćwiczenia szkolne —  poddziały wspólne 
(076)

Dachówki — produkcja 666.7 
Dachy

budownictwo 692.4 
konstrukcje 624.91/.92 
tektury- dachowe 676.28 

Dadaizm 7.037
Dahomej —  poddziały wspólne (668.2) 
Daktyloskopia 343.98
Daleki Wschód —  poddziały wspólne (5-012) 
Dalekopisy

technika 621.394 . 
wykorzystanie 654.14/.16 

Daltoński system wychowawczy 371.4 
Dane 2ob. Przetwarzanie danych 
Dania —  poddziały wspólne (489) 
Darwinizm 575.8
Dary zagraniczne — dochody państwowe
— 336.48
Decentralizacja —  prawo państwowe 342.25 
Decyzje —  podejmowanie decyzji 65.011 
Defektoskopia 620.1 
Deflacja 336.748
Degeneracja — patologia 616-003
Deglomeracja 711.2
Deizm 21
Dekalog 241
Dekarstwo 692.4
Deklamacja 82.085
Dekodery —  przetwarzanie danych 681.325 
Dekodowanie —  przetwarzanie danych

681.3.05 
Dekoracje kwiatowe 745.9
—  teatralne 792.021/.024 
Dekoracyjne artykuły 688.78/.79 
Dekoracyjne ptaki —  hodowla 636.6
— rośliny —  hodowla 635.9
— zwierzęta —  hodowla 636.045 
Dekstryny 664.1
Delfiny 599.5 
Delty rzeczne 621.1 
Demobilizacja 355.2
Demogeografia zob. Geografia ludności 
Demografia 314

eksplozja demograficzna 314.1 
uwarstwienie demograficzne —  socjolo

gia 316.346 
Demokracja

nauki polityczne 321.7 
prawo państwowe 342.3 

Demokracja ludowa
nauka o państwie 321.74 
prawo państwowe 342.384.4 

Demokracja parlamentarna 321.72 
socjalistyczna 321.74

Demonologia 235 
Dendrologia 630*16 
Dendrometria 634*5 
Dentystyka 616.31 
Denudacja 551.31 
Deontologia lekarska 614.25 
Deportacja

prawo karne 343.24/.29 
prawo wojenne międzynarodowe 341.3 

Deportowani 325.254
poddziały wspólne -054.7 

Dermatologia 616.5
Desantowo-powietrzne wojska 356.169 
Detaliczna sprzedaż 658.8 
Detaliczny handel 339.3 
Detektywi 351.74

powieści detektywistyczne 82-312.4 
Determinanty społeczne 316.4 
Determinizm 122/129 
Dewaluacja 336.748 
Dewizy

polityka dewizowa 339.74 
przestępstwa dewizowe 343.37 

Dezintegracja społeczna 316.4 
grupy społeczne 316.45 

Dezynfekcja 648.6/.7
środki dezynfekcyjne 615.2 

Diady —  grupy społeczne 316.35 
Diagnostyka 616-07 
Diagramy 003.6

poddziały wspólne (084.2) 
Dialektologia 800.87 
Dialektyka 161/162

materializm dialektyczny 141.82 
Diamenty —  górnictwo 622.37 
Diecezja 262 
Dielektryki 537.2

elektrotechnika 621.315.6 
Diesel —  silnik 621.43 
Dieta 613.2 
Diody 621.385
—  krystaliczne 621.382 
Długi państwowe 336.3 
Długowieczność

biologia 573.7.017.6 
fizjologia 612.6 

Dmuchawy 621.61, 621.63 
DNA —  patologia 616-002 
DNA — genetyka 577.2 
Dobór naturalny —  biologia 575.8
— sztuczny —  biologia 575.8 
Dobra materialne —  podział 339.18 
Dobro i zło —  teologia 21 
Dobroczynność 36.07 
Dochodzenie karne 343.1
Dochód narodowy 330.56 

podział 330.564 
zużytkowanie 330.567 

Dochód publiczny —  źródła 351.71 
Dogmatyka 23
Dogmatyzm —  pftstawy społeczne 316.64 
Dojrzewanie płciowe 612.661 
Doki 629.128



Doki pływające Dwuliścienne rosimy

Dolii pływające 627.2/.3 
Dokształcanie zawodowe 377.4 

w  zakładacli pracy 331.36 
Dokumentacja 002 '
Dokumentalny film 791.43-92 
Dokumenty audialne zob. Dokumenty 

dźwiękowie 
Dokumenty audiowizualne 086.8 

biblioteki 026.06 
poddziały wspólne (086.8)

Dokumenty dźwiękowe 086.7 
poddziały wspólne (086.7)

Doliny — geomorfologia 551.43 
Dominia —  prawo międzynarodowe 341.213 
Dominikana —  poddziały wspólne (729.3) 
Domino —  gra 794 
Domowe gospodarstwo 64 

demografia 314.6 
Domowe gospodarstwo prywatne 64.021 
Domowe porządki 648.5
— wychowanie 37.018.1 
Domowy personel 647
Domy — fabryki domów 69.057
— akademickie —  architektura 727.1/.4 
Domy dziecka 364.65-053.6

architektura 725.5 
Domy gry —  prawo karne 343.5 
Domy kultury 374.186 

architektura 725.8 
Domy kultury młodzieżowe 374.3
— letnie —  ąrchitektura 728.3
— składowe 339.17 
Domy starców 364.65-053.9

architektura 725.5 
Domy towarowe 658.8 

architektura 725.2 
Domy wczasowe 331.34
—  wychowawcze 364.65-053.6
— zdrojowe — architektura 725.7 
Dorośli

nauczanie i wychowanie 374.7 
poddziały wspólne -053.8 

Doświadczalne zwierzęta 636.028 
Doświadczalnictwo połowę zob. Rolnictwo 

doświadczalne 
Dowcipy 82-7 
Dowody osobiste 351.75 
Dramat

literatura 82-2 
teatr 792.2 

Drenowanie
inżynieria rolna 631.6 
inżynieria wodna 626.8 

Drewniane konstrukcje 694 
Drewno 630*81 

barwienie 667.7 
materiał budowlany 691 
obróbka 630*81 
paliwo 662.6 
pozyskiwanie 634*3 
przemysł drzewny 674 
smoła drzewna —  technologia 662.7 
spław 626.7

technologia 674.02/.07 
transport leśny 634*3 
węgiel drzewny — technologia 662.7 
wyroby artystyczne 745.31 

Drezyny spalinowe 629.42 
Drgania

fizyka 534 
zwalczanie 534.8 

Drgania elektromagnetyczne 621.37 
Drobiarstwo 636.5 
Drobnoustroje zob. Mikrobiologia 
Droga Mleczna 524.6 
Drogi 

-budowa 625.7/.8 
inżynieria wojskowa 623.6 
organizacja 656.11 
ruch drogowy 656.11

administracja publiczna 351.81 
prawo karne 343.346 

transport drogowy
ekonomika 338.47::656.1 
organizacja 656.1 

wypadki drogowe 656.1 
zapobieganie 614.86 

zadrzewianie przydrożne 625.77 
Drogi komunikacyjne —  technika 625 
Drogi wodne

administracja 351.81 
budownictwo 627 
prawo międzynarodowe 341.224 

Drogownictwo zob. Drogi 
Drożdże 663.1 
Drób

hodowla 636.5 
mięso i przetwory 637.5 

Druk tekstylny 677.027 
Drukarstwo 655.1/.3 

farby 6S7.52
fotograficzne wytwarzanie klisz 776/777 
historia 655.11 
maszyny 681.6 

Drzewa zob. Dendrologia, Dendrometria
—  owocowe —  hodowla 634.1/.6
— ozdobne 630*27 
Drzewny przemysł 674 
Drzeworyty 76
Drzewostan —  leśnictwo 630*5 
Drzwi —  budownictwo 692.8 
Duchowieństwo 262.1 
Duchowni 

teologia 25
warstwa społeczna feudalizmu 316.343.3 

Duchy — etnografia 398.4 
Dumping 339.13 
Duńska literatura 839.8 
Duński język 803.98 
Dusza — nieśmiertelność 237 
Duszpasterstwo 25

organizacje pomocnicze świeckich 256 
Dworce (autobusowe, lotnicze, kolejowe) — 

architektura 725.3 
Dwory —  architektura 728.8 
Dwuliścienne rośliny 582.6/.9



Dydaktyka Egzegeza

Dydaktyka zob. Nauczanie 
Dyfrakcja 535
Dyfuzja —  hydromechanika 532 
Dykcja 82.085 
Dyktatura 321.6
— proletariatu 321.74 
Dynamika 531.3
—  chemiczna 541.12 
Dynia 635.6
Dyplomacja —  prawo międzynarodowe

341.7
Dyplomatyka 930.22 
Dyplomy akademickie 378.2 
Dyrygenci 78.071.2 
Dyscyplina pracy 331.108.6 

prawo pracy 349.22 
Dyscyplina szkolna 371.5
—  wojskowa 355.1 
Dyscyplinarne kary 343.24/.29 
Dyskryminacja —  postawy społeczne 316.64 
Dyskusja 001.81
Dyspersja —  optyka 535 
Dywany 677.074 
Dywersja

prawo karne 343.32 
stosunki międzynarodowe 327.88 

Działa zob. Artyleria 
Działanie

cybernetyka 007
sprawnosć działania — organizacja

65.001 
teoria 316.28 

Dzianiny 677.075 
Dzidy 623.446 
Dzieci

biblioteki dziecięce 027.625 
choroby 616-053.2 
czytelnictwo 028.5 
domy dziecka 364.65-053.6 

architektura 725.5 
gry dziecięce 794 
higiena 613.95
książki dla dzieci zob. Książki dla dzieci 
literatura dziecięca zob. Literatura dla 

dzieci 
odżywianie 613.22 
opieka społeczna 364.65-053.2 
poddzały wspólne 

ogólnie -053.2
według pokrewieństwa -055.62 
według wieku

w  wieku przedszkolnym -053.4 
w  wieku szkolnym -053.5 

porywanie dzieci —- prawo karne 343.6 
praca 331-053.2 
przestępczość 343.915 
psychologia 159.922.7 
wioski dziecięce 37.018.3 
wózki dziecięce 629.111 

Dzieci adoptowane
opieka społeczna 364.65-058.862/.865 
poddziały wspólne -058.865

Dzieci bezdomne —  opieka społeczna
364.65-053.6 

Dzieci nienormalne
opieka społeczna 364.65-053.2-056.36/.37 
pedagogika 376 

Dzieci nieślubne
poddziały wspólne -58.868 
prawo rodzinne 347.61/.64 

Dzieci trudne —  pedagogika 376.5 
Dziecko zob. Dzieci 
Dziedziczność 

biologia 575.1
choroby dziedziczne — medycyna 

616-056.7 
zoologia 591.15 

Dzieła zbiorowe 08
poddziały wspólne (081)

Dziennikarstwo 050+070 
Dzienniki

poddziały wspólne (054) 
zob. t e ł  Czasopism a. Czasoplśm łennlcttuo  

Dzień Matki 394
Dziewczęta —  poddziały wspólne -055.25 
Dziewiarstwo 677.025
— ręczne 646.26/.27 
Dzik 599.731 
Dzwony 673 
Dźwięk

absorpcja 534.8 
fizyka 534
ochrona przeciwdźwiękowa w  budyn

kach 699.8 
odtwarzanie 534.85 

urządzenia 681.84/.85 
przekazywanie 534.86 
zapis 534.85 
urządzenia 681.84/.85 

Dźwigi
budownictwo 692.6 
środki transportu 621.86.87 

Dźwigi samochodowe 629.119
—  pływające 
Dźwigniki 621.86/.87 
Dżudo 796.8

Edytorstwo 801.731.23 
Egipska literatura 893 
Egipski język 809.3 
Egipt

geografia 916.20 
historia 962.0 
poddziały wspólne (620) 

Egint starożytny 
historia 932 
poddziały wsnólne (32) 
sztuka 7.032.2 

Egzaminy
szkolnictwo 371.26/.27 
szkoły wyższe 378.2 

Egzegeza
biblistyka 22.06 
filologia 801.7



Egzobiologia 573.5
Egzogeniczne procesy — geodynamika 551.3 
Egzotyczne powieści 82-311.8 
Eklektyzm —  sztuka 7.035 
Eklezjologia 2,6 
Ekologia 574 

botanika 581.5 
zoologia 591.5 

Ekologia człowieka a środowisko 504.75
— krajobrazu 504.3
— rolnicza 631.95
— społeczna 504. 03 
Ekonometria

ekonomia polityczna 330.115 
teoria modeli ekonomicznych 519.86 

Ekonomia (polityczna) 33
doktryny ekonomiczne 330.8 ■ 
modele ekonomiczne —  teoria 519.86 
nauki ekonomiczne 330 
punkt widzenia ekonomiczny — pod

działy wspólne .003 
sterowanie ekonomiczne — teoria 519.86 
szkolnictwo wyższe 378.633 

Ekonomia polityczna kapitalizmu 330.342.14
^ socjalizmu 330.342.15
Ekosystemy lądowe 574.4
— wodne 574.5 
Ekrany 778.2 
Ekshumacja zwłok 614.6 
Ekslibrisy 097
Ekspertyza sądowa — prawo cywilne 

347.91/.95 
Eksplozja demograficzna 314.1 
Eksport 339.56
Ekspresjonizm — sztuka 7.036 
Eksterytorialność —  prawo międzynarodo

we 341.7
Ekstradycja — prawo międzynarodowe

341.44 
Ekumenizm 261.8
Ekwador —  poddziały wspólne (866) 
Flastooptyka 620.1 
Elastyczność zob. Sprężystość 
Elektroakustyka 534.86 
F4ektroanaliza 543.2 
Elektrochemia 541.13

przemysł — wyroby chemiczne dla 
przem. elektrochemicznego 661.1 

Elektrochemia techniczna 621.357 
Elektrociepłownie 621.311:;697 
Elektrodiagnostyka 616-07 
Elektrodynamika 537.8 
Elektroenergetyka 621.31 

przewody 621.315 
zakłady 621.311 

Elektroforeza 543.1 
Elektrofotografia 772.9 
Elektrografia 772.9 
Elektrokaplilarność 621.359 
Elektrokardiografia 616.12 
Elektrokinetyka 537.3 
Elektroliza 541.13
— przemysłowa 621.357

Elektromagnesy 621.318 
Elektromagnetyczne fale 621.37 
Elektromagnetyzm 537.8 /
Elektromedycyna 615.84 
Elektronika 621.38

elektroniczna technika obliczeniowa zob.
Przetwarzanie danych 

elektryczne maszyny cyfrowe 681.322 
lampy elektronowe 621.385 
mikroskopia elektronowa 537.5 
optyka elektronowa 537.5 

Elektrony zob. Elektronika 
Elektrorentgenografia 772.9 
Elektrostatyka 537.2 

maszyny 621.319 
Elektrotechnika 621.3

energia elektryczna zob. Energia elek
tryczna 

instalacje w  budynkach 696 
lokomotywy elektryczne 629.4 
maszyny elektryczne zob. Maszyny 

elektryczne 
oświetlenie elektryczne 621.32 
pomiary 631.317
przemysł chemiczny —  wyroby dla elek

trotechniki 661.1 
— materiałów wiążących —  masy spe

cjalne dla elektrotechniki 66.65 
silniki elektryczne 621.313.1; 621.313.5 
sprzęt 621.31
trakcja elektryczna zob. Trakcja elek

tryczna 
Elektroterapia 615.84 
Elektrotermia 621.365 
Elektrowłoskowatość 621.359 
Elektrownie 621.311
— jądrowe 621.311::621.039 
Elektrownie wodne 611.22

budowa 627.8 
Elektryczność

atmosfera — zjawiska elektryczne 551.59 
fizyka 537
prąd elektryczny zob. Prąd elektryczny 
przewodność elektryczna 537.3 
technika zob. Elektrotechnika 
wyładowania elektryczne 537.5 

Elektryczność atmosferyczna 551.59 
Elektryfikacja 621.311 '
Elita —  warstwa społeczna 316.344 
Emalie 666.25
Emancypacja —  rozwój społeczny 316.42
—  kotaet 396 
Embargo

polityka celna 339.543 
prawo międzynarodowe 341.65 

Embriologia
anatomia 611.013 
botanika 581.3 
zoologia 591.3 

Emeryci —  poddziały wspólne -057.75 
Emerytura 331.25 
Emigracja 325.2 

demografia 314.7



Emigracja polityczna Ewolucyjne procesy

Emigracja polityczna — rządy emigracyjne 
342.395

Emigracja polska 325.2(=84) 
historia 943.8::325.2 

Emigracja przymusowa 325.254
— sezonowa 325.2 
Emigranci

opieka społeczna 364.65-054.6/.7 
poddziały wspólne -054.7 

Emisyjne banki 336.711 
Emocje 159.94 
Empiryzm 165 
Encykliki społeczne 330.875 
Encyklopedie

poddziały wspólne (03) 
prace dotyczące encyklopedii 030 

Encyklopedie ogólne 0/9(03)
Endogeniczne procesy —  geodynamika 551.2 
Endokrynologia 

fizjologia 612.4 
patologia 616.4 

Endoskopii 616-07 
Energetyka

centrale energetyczne 620.4 
gospodarka energetyczna 620.9 

Energia
filozofia 113/119 
prawo zachowania 531.6 
transmisja 621.82/.85 

Energia atomowa (jądrowa)
prawo dot. wykorzystania 349.7 
technika 621.039 

Energia cieplna 536.7 
Energia elektryczna 

przesyłanie 621.315 
przetwarzanie 621.314 
regulacja 621.316 
rozdział 621.316 
wytwarzanie 621.31 

Energia hydrauliczna 621.22
— jgdrówa zob. Energia atomowa
— kinetyczna 531.7
— mechaniczna 531.6
— potencjalna 531.7

' — słoneczna — silniki 621.47
—  wodna 621.22 
Entomologia 595.7 
Entropia 536.7 
Enzymy 577.15

biofizyka 577.3 
Eoliczne procesy — geologia 551.31 
Epidemie —  pomoc społeczna 

364;:616-03S.22 
Epidemiologia 616-036.22 
Epidiaskopy 681.7 
Epigrafika 930.27 
Epilepsja 616.85
Episkopalne kościoły narodowe 283 
Episkopat 262.1 
Epistemologia 165 
Ergonomia 331.101.1 
Erozja — geologia 551.31 
Erozja gleby 631.459

walka z erozją 631.6.02 
Erytrea

geografia 916.3 
historia 963 

Eschatologia 236 
Eseje literackie 82-4 
Eskimoskie języki 809.475 
Esperanto

język 800.892 
literatura 800.892; :82 

Estetyka 7.01
wychowanie estetyczne 37.036 

Estonia —  poddziały wspólne (474.2) 
Estońska literatura 894.545 
Estoński język 809.545.5 
Estradowy śpiew 784.9 
Eteryczne olejki 666.5 
Etiologia 616.02 
Etiopia

geografia 916.3 
historia 963
poddziały wspólne (63)

Etniczne zróżnicowanie społeczne 316.347 
Etnografia 39 

muzea 069.02:39 
Etologia

botanika 581.5 
zoologia 591.5 

Etruria
poddziały wspólne (375) 
sztuka 7.031.76 

Etyka 17
— międzynarodowa 172.4
—  obywatelska 172.1
— ogólna 171
—  seksualna 176
—  społeczna 172
— stosunków społecznych 177
—  zawodowa 174 
Etykieta — obyczaje 395 
Etykiety (naklejki) 676.8 
Etymologia 801.54 
Eugenika 613.9 
Europa

geografia 914 
historia 940 
poddziały wspólnp (4)

Europa Północna — historia starożytna — 
poddziały wspólne (368)

Europejska Wspólnota Gospodarcza 
organizacja i działalność 

061.1(100.3-67) :339.923EWG 
poddziały wspólne (100.3-67EWG) 

Ewangełicyzm zob. Protestantyzm 
Ewangelizacja 266
EWG zob. Europejska Wspólnota Gospo

darcza
Ewolucja świata —  teologia 21 
Ewolucjonizm 

biologia 575.8 
socjologia 316.24 

Ewolucyjne procesy —  rozwój społeczny
316.42



Fabryki
architektura 725.4 
urządzenia 658.2 

Fabryki domów 60.057 
Fajans 666.5/.6
Faksymilowa telegrafia C21.397 

urządzenia 621.397.7 
Fale elektromagnetyczne 

elektrotechnika 621.37 
fizyka 537.8 

Fale morskie 551.46
— ultrakrótkie 621.396 
Falochrony 627.2/.3
Fałszowanie pieniędzy —  prawo karne

343.5
Fanatyzm — postawy społeczne 316.64 
Fantastyczne powieści 82—311.9 
Farbiarstwo 667 
Farby drukarskie 667.52
— mineralne — przemysł chemiczny 661.8 
Farmacja 615.12

laboratoria 615.2 
preparaty 615.4 
przemysł 661 
zawód 615.15 

Farmakognozja 615 
Farmakologia 615 
Farmakopea 615.1 
Farmerzy —  warstwa społeczna 

316.343.64 
Fasola ■

ogrodnictwo 635.6 
rośliny pastev/ne 633.3 

^aszyzm 321.6 
'atalizm 

postawa społeczna 316.64 
teologia 21 

Fauna 591.9
ochrona 59:502.7
szkody wyrządzane przez górnictwo

622.85 
rob. też  Z w ierzęta

Federacje międzynarodowe 061.2
— państw 341.213 
Federalizm 342.2 
Fenicja

poddziały wspólne (304) 
sztuka 7.032.3 

T^erologia — botanika 581.5 
Fenomenologia 316.27 
Fermentacyjny przemysł 663 
FerroelektrycznoSć 

fizyka 537.2 
zastosowanie 621.319 

Ferromagnetyczna ceramika 666.65 
Ferromagnetyczne materiały 621.318 
Festiwale artystyczne 7.092
— publiczne 394 
Feudalizm 321.1

warstwy społeczne 316.343.3 
Feudalne społeczeństwa 316.323.5 
Fidżi — poddziały wspólne (961.1) 
Filantropijne organizacje 061.235

Filatelistyka 656.835
Filipiny —  poddziały wspólne (599)
Film 791.43

architektura studiów filmowych 727.9 
artyści filmowi 791.44.071 
budynki studiów filmowych 727.98 
dystrybucja film ów 791.44 
muzyka filmowa 782 
poddziały wspólne (084.122) 
pomoce nauczania w  szkole 371.64/.69 
produkcja film ów 791.44 
rodzaje i gatunki 791.43-1/-3 
szkolnictwo filmowe 378.679.143 
sztuka filmowa 791.43 
technika 778.5
zbiory filmowe zob. Filmoteka 

Film amatorski 791.43.077
—  dokumentalny 791.43-92
—  dźwiękowy —  przekazywanie dźwięku

534.86
— naukowy 791.43.05: :001
— oświatowy 791.43.05: :37
— szkoleniowy 791.43.05:374
—  telewizyjny 791.43.097 
Filmoteka 026.064 
Filogeneza 575.8 
Filologia

nauki pomocnicze 801.7
гоЬ. też  jĘ zykozn aw stw o, Literatura

Filozofia 1
historia 1(091) 
istota 101 
systemy 141 
zadania 101 

Filozofia ducha 13
—  praktyczna 17
—  przyrody 113/119 
Filozoficzne powieści 82.312.1 
Filtry 628.1
Finanse 336

prawo 342.951:351.72 
Finanse międzynarodowe 339.7
—  organizacji gospodarczych 336.6 
Finanse publiczne

administracja publiczna 351.72 
ekonomia polityczna 336.1/.5 

Finansowanie inwestycji 336.5 
Finlandia —  poddziały wspólne (480) 
Fińska literatura 894.541 
Fiński język 809.454.1 
Fiordy —  geografia morza 551.468 
Fitochemia 581.1
Fitogeogr^ia zob. Rośliny — geografia
Fitoparazytologia 576.88
Fitopatologia 581.2
Fitosocjologia 581.5
Fitoterapia 615.3
Fizjografia 911.2
Fizjokratyzm 330.8
Fizjologia 612

chemia fizjologiczna 612.015 
technika 612.08 

Fizjologia porównawcza 612.019
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Fizjologia pracy 331.101:612
— roślin 581.1
—  zwierząt 591.1 
Fizjonomika 159.925 
Fizjoterapia 615.8 
Fizyka 53

nauczanie w  szkole 372.853 
zasady ogólne 530.1 

Fizyka atomowa 539.1
— ciała stałego 538.9
— cząsteczkowa 539.1
— jądrowa 539.1
.—  molekularna 539.19 '
— nuklearna 539.1
— plazmy 533.9
— próżni 533.5
— statystyczna 530.1
— techniczna 621.03 
Fizykoterapia 615.8 
Flagi 929.9
Flamandzka literatura 839.3(493) 
Flamandzki język 803.93 
Fleksja —  językoznawstwo 801.55 
Flora 581.9

ochrona 58:502.7
szkody wyrządzane przez górnictwo 

622.85
zob . też  RoSllny ,

Flota handlowa
sądownictwo dyscyplinarne 344 
żegluga morska 656.61 
zob . też s ta tk i handlowe  

Fluktuacja kadr 331.108 
Fluktuacje gospodarcze 338.12 
Fluor —  technologia chemiczna 661.4 
Fluorescencja 535 
Foki

połów 639.24 
zoologia 599.745 

Folklor 398 
Fonetyka 801.4 
Fonografy 681.84/.85 
Formierstwo 621.74 
Formoza —  poddziały wspólne (529) 
Fortepianowa muzyka 786 
Fortyfikacje 623.1/.3 
Fosfór

nawozy fosforowe — przemysł chemicz
ny 661.6 

składnik stopu 66Э.77/.78 
technologia chemiczna 661.6 
związki organiczne — technologia che

miczna 661.7 
Fotochemia 541.14 
Fotoelektronika 621.383 
Fotografia 77

aparaty fotograficzne 771 
chemikalia 771 
materiały 771 
optyka fotograficzna 77.01 
procesy fotograficzne 772/773 
procesy fotomechaniczne 774 
teoria 77.01

zastosowania naukowe 778.3 
— specjalne 778 

Fotografia artystyczna 77.04
— barwna 778.6
— kryminalna 343.98
—  lotnicza 528.7 
Fotografie

poddziały wspólne (084 121) 
zbiory 026.06:77 

Fotografika 77.04 
Fotogrametria 528.7 
Fotograwiura 776/777 
Fotokataliza 541.14 
Fotokomórki 621.383 
Fotokopie 778.1 
Fotolitografia 776/777 
Fotometria 535 
Fotomikrografia 778.3 
Fotoskład 655.1/.3 
Fotosynteza 581.1 
Fototelegrafia 654.17 
Fototerapia 615.8 
Fototriangulacja 528.7 
Fototypografia 655.1/.3 
Fourieryzm

ekonomia 330.84 
filozofia 141.81 

Fowizm 7.037 
Frachtowce 629.123.4 
Francja

geografia 914.4 
historia 944 
poddziały wspólne (44)

Francuska literatura 840 
Francuski język 804.0 

poddziały wspólne =40 
Frankowie —  historia 936 
Frazeologia 801.54 
Frenologia 159.925 
Freski 72.04 
Frezarki 621.91 
Frezo-wanie 621.91
Froebel —  system wychowawczy 371.4 
Front Jedności Narodu 329.71(433) 
Frustracja 159.94
—  społeczna 316.64 
Fryzjerstwo 687.5 
Fundacje naukowe 378.3 
Fundamenty 624.15 
Fundusz zakładowy 653.14/17 
Funkcje

analiza funkcjonalna 517.98 
teoria funkcji 517.5 

Funkcje obliczalne 510.5
—  specjalne 517.53
— wykonawcze — psychologia 159.94
—  zmiennej zespolonej 517.53 
Funkcjonalizm

socjologia 316.258 
sztuka 7.036 

Funkcjonowanie —  poddziały wspólne 
punktu widzenia .004 

Funkcyjne równania 517.9



Funitcyjne wyznaczniki — analiza mate
matyczna 517.4 

Futerkowe zwierzęta — hodowla 636.93 
Futra sztuczne 687.8 
Futrzarstwo 675.6 
Futurologia 008.2

poddziały wspólne .001.18 
Futuryzm —  sztuka 7.037

Gabon — poddziały wspólne (672.1)
Gady 598.1

hodowla 636.98 
Galaktyka 524.6

układy poza galaktyczne 524.7 
Galanteryjne artykuły 688 
Gallowie —  poddziały wspólne (36) 
Galwanizacja 621.791/.795 
Galwanometry 621.317.7 
Galwanoplastyka 621.357 
Galwanostegia 621.357 
Gambia — poddziały wspólne (665.1) 
Gangi 061.236.4

prawo karne 343.34 
Gangrena 616-002 
Garaże 629.119

architektura 728.9 
Garbarstwo 675
Garbnikowe rośliny —  uprawa 633.8 
Gardło —  choroby 616.3 
Garncarstwo 666.5/.6 
Gastarbeiterzy 331.5 
Gastrologia 616.3 
Gastronomia

architektura 725.7 
personel 647 

Gastronomia otwarta 64.024.3/.4 
— zamknięta 64.022
Gatunki — biologia — pochodzenie 575.8 
Gaz zob. Gazy 
Gaz międzygwiazdowy 524.5 
Gaz naturalny (ziemny)

gospodarka cieplna 662.6/.9 
górnictwo 622.32

składowanie 622.691 
technologia chemiczna 662.6/.7 
złoża 553.98 

Gaz ziemny zob. Gaz naturalny 
Gazobeton — budownictwo 691 
Gazolina 665.6/.7 
Gazomierze 681.12 
Gazownictwo 662.76 
Gazy

jonizacja 537.5 
mechanika 533 
paliwa gazowe 662.76 
przechowywanie 621.6 
przesyłanie 621.6 
rozrzedzanie 621.51/.54 
składnik stopu 669.77/.78 
skraplanie zob. Skraplanie gazów 
sprężanie 621.51/.S4

technologia 661.9 
transport (przesyłanie)

maszyny i urządzenia 621.6 
organizacja 656.5 

urządzenia gazowe w  budownictwie 696 
zatrucia gazami —  ochrona 614.8 
zbiorniki na gazy 621.64 

konstrukcje 624.952 
zob. też Gaz...

Gazy bojowe 623.459
— rozrzedzone 533^
— szlachetne —  chemia nieorganiczna 

546.1/.2
Gąbki 593.1/.9

produkty morskie 639.6 
Gejzery 551.2 
Genealogia 929.5 
Generatory —  elektrotechnika 

621.313.5; 621.373 
Genetyka molekularna 577.2
—  ogólna 575
—  stosowana —  rolnictwo 631.52 
Genialność 159.924
Geniusze —  poddziały wspólne -056.45
Geobiologia 550.7
Geochemia 550.4
Geodezja 528
Geodynamika 551.2/.3
—  wewnętrzna 551.2
— zewnętrzna 551.3 ’ 
Geofizyka 550.3
—  stosowana 550.8 
Geografia 91

atlasy i mapy 912 
nauczanie w  szkole 372.981 
nauka 910.1
nazwy geograficzne 801.311 
podróże 910.4 
podróże morskie 910.4(26) 
rezerwaty geograficzne 502.6 

Geografia człowieka 911.3
—  ekonomiczna 911.3:33
—  fizyczna 911.2
— gospodarcza 911.3:33 
Geografia historyczna 911.3:930

świat starożytny 913.1 
Geografia kompleksowa 911
— ludności 911.3;;314
— morza 913(26)
— ogólna 911
— polityczna 911.3:32
— powszechna 913(100)
Geohydrologia 556.3 
Geologia 55

nauki pomocnicze 550 
poszukiwania geologiczne 550.8 
rezerwaty 502.6 

Geologia budowlana 624.131.2/.6 
Geologia dynamiczna 551.1/.4 

procesy egzogeniczne 551.3 
procesy endogeniczne 551.2 

Geologia ekonomiczna 553
—  fizyczna 551.1/.4



Geologia gospodarcza 533
— historyczna 551.7
■— lodowcowa 551.32/.33
— ogólna 551
— poszukiwawcza 550.8
— regionalna 55(1/9)
— stosowana 550.8
— strukturalna 551.2 
Geomagnetyzm 550.38 
Geometria 514

wielkości geometryczne —  pomiary 531.7 
Geometria algebraiczna 512.7
— analityczna 514.1
— elementarna 514.1
— ogólna 514.1
— różniczkowa 514.7
— rzutowa 514.1
— wykreśna 514.18 
Geomorfologia 551.4 
Geotechnika 624.131.2/.6 
Geotektonika 551.2 
Geriatria 612-053.9
German —  składnik stopu 66Э.77/.78 
Germanowie 

historia 936
poddziały wspólne (= 3 )

Germanowie starożytni 
poddziały wspólne (36) 
religia 293 

Germańska literatura 83 
Germańskie języki 803 

północne 803.95 
zachodnie 803.91 

Gęstość zaludnienia 314.8 
Ghana —  poddziały wspólne (667) 
Gibraltar —  poddziały wspólne (468.2) 
Giełdy 336.76
— towarowe 339.17 
Giętkość —  mechanika 539.5 
Gildie 334.782 
Gimnastyka

higiena 613.7 
sport 796.41 

Gimnastyka akrobatyczna 796.417
—  lecznicza 615.8 
Gimnastyka rytmiczna 796.41

w  szkołach 372.879.6 
Ginekologia 618.1 
Gips

górnictwo 622.36 
materiał budowlany 691 
przemysł 666.9 
wyroby gipsowe 666.9 

Glacjologia 551.32/.33 
Gleba

bakteriologia 631.46 
biologia 631.46 
erozja 631.459

walka z erozją 631.6.02 
higiena 614.7 
klasyfikacja gleb 631.44 
konserwacja 631.6.02 
woda w  glebie 631.432

wpływ uprawy roli na glebę 631.92 
zanieczyszczenie ściekami 628.39 

Gleboznawstwo 631.4
Gliceryna —  przemysł chemiczny 661.188
Glikoza 664.1
Glina

górnictwo 622.36 
wyroby z gliny 6H6.5/.6 

Gliptyka 73C.2 
Globusy 912 
Glony 582.2/.3
— morskie —  hodowla 639.6 
Glukoza zob. Glikoza 
Głagolica 003.34
Głos —  fizjologia 612.79
Głowa —  anatomia 611.9
Głowa państwa —  prawo państwowe 342 51
Głowonogi 594 '
Głuchoniemi

nauczanie 376.2/.3 
opieka społeczna 364.65-056.263 
poddziały wspólne -056.263 

Głusi
nauczanie 376.2/.3 
opieka społeczna 364.65-056.263 
poddziały wspólne -056.263 

Gmachy zob. Budynki 
Gminy —  poddziały wspólne (1-22) 
Gnostycyzm 273 
Gobeliny 745.52 
Goci

historia 936
poddziały wspólne (36)

Godła —  heraldyka 929.6 
Godło państwowe 342.228.2/.5 
Golf —  sport 796.3 
Gołębie —  hodowla 036.596
—  pocztowe 636.04 
Goryle 59.88 
Gorzelnictwo 663.4 
Gospodarka

arbitraż gospocjarczy 351.82 
bloki gospodarcze 339.929 ,
cykle gospodarcze 338.12 
fluktuacje gospodarcze 338.12 
geografia gospodarcza 911.3::33 
historia gospodarcza 338.1(091) 
informacja gospodarcza 6&9.23 
kierowanie gospodarką 338.24 
koniunktura gospodarcza 338.12 
kontrola 351.82 
kryzysy gospodarcze 338.12 
międzynarodowe stosunki gospodarcze

339.9
monopole gospodarcze 334.75 
nacjonalizacja gospodarki 338.242 
nacjonalizm gospodarczy 339.98 
nauka o gospodarce 330 
organizacje gospodarcze—^.finanse 336.6

33.26
planowanie międzynarodowe 33957 
polityka 338.22

międzynarodowa 339Л7



Gospodarka (c.d.) Grecka literatura

poszczególne kraje 338.1(4/9) 
prawo gospodarcze 342.951:351.82 
prognozowanie 338.27 
przestępstwa gospodarcze —  prawo 

karne 343.37 
recesje gospodarcze 338.12 
regionalizacja 711.2 
rozrachunek gospodarczy 658.14^.17 
rozwój gospodarczy 330.34 
równowaga gospodarcza 330.36 
sankcje gospodarcze ■— prawo między

narodowe 341.65 
socjologia gospodarcza 316.334.2 
statystyka gospodarcza 331.3(083.41);33 
systemy gospodarcze 330.342 
ubezpieczenia gospodarcze 368.5 
unie gospodarcze 339.923 
wojna gospodarcza 339.98 
współpraca gospodarcza 334.01 

międzynarodowa 339.92 
wzrost gospodarczy —  teoria 330.3 
zarządzanie 338.24 

Gospodarka cieplna 662.6
—  energetyczna 620.9
—  kapitalistyczna —  teoria 330.342.14
—  komunalna 351(1-2)
—  komunistyczna —  teoria 330.342.15
— materiałowa 658.566
—  morska 338.4(26)
Gospodarka narodowa

bilans gospodarki narodowej 330.5 
' dynamika 330.3 

planowanie 338.26 
poszczególne kraje 338.1(4/9) 

Gospodarka planowa 
teoria 330.342.173 
zarządzanie gospodarką 338.244 

Gospodarka regionalna 332.1
— rozwijająca się —  teoria 330.342.2
— rozwinięta 330.342.2
— socjolistyczna —  teoria 330.342.15
— światowa 339.9
— terytorialna 332.1 
Gospodarka wodna

a szkody górnicze 622.83/.84 
administracja publiczna 351.79 
hydrologia 556.18 

Gospodarka wojenna 338.245
— wolnokonkurencyjna —  teoria

330.342.172
— żywnościowa 338.439 
Gospodarność 65.011 
Gospodarstwo domowe 64

demografia 314.6 
Gospodarstwo domowe prywatne 64.021 
Gospodarstwo rolne 

ekonomika 631.16 
organizacja 631.1 

Gospodarstwo rolne doświadczalne 631.117
 indywidualne 631.115.1
 kolektywne 631.115.6
 państwowe 631.115.6
Gospodarstwo wiejskie zob. Rolnictwo

Gościec 616-002.77
Gotyckie pismo 003.24
Gotyk —  sztuka 7.033.5
Górna Wolta — poddziały wspólne (662.5)
Górnictwo 622

bezpieczeństwo 622.86/87 
dział gospodarki 338.45::622 
kartografia 622.1:528 
miernictwo 622.1:528 
ratownictwo górnicze 622.86/.87 
roboty górnicze 622.2 
szkody górnicze 622.8 

Górnictwo odkrywkowe 622.271 
Górnictwo węglowe 622.33

dział gospodarki 338.45: :622.33 
Górotwór —  zagrożenia górnicze 622.83/.84 
Góry

choroby górskie 616—001.12 
geomorfologia 551.43 
nieużytki —  zagospodarowanie 626.87 
poddziały wspólne (23) 
ratownictwo górskie 796.52 
turystyka 796.52 

Graficzne metody — matematyka 519.67
— przedstawienia —  poddziały wspólne 

(084)
— przedstawienia pojęć 003.2; 003.6
— znaki i symbole 003.6 
Grafika 76

zbiory 769 
Grafika użytkowa 766 
Grafologia 159.925 
Grafostatyka 531.2 
Grafy —  teoria grafów 519.1 
Gramatyka 801.5
—  historyczna 801.53
—  porównawcza 801.52 
Gramofonowe płyty 086.7

poddziały wspólne (086.72)
Granat —  górnictwo 622.37 
Granice państw

poddziały wspólne (1-04) 
policja graniczna 351.74 
prawo międzynarodowe 341.221/.222 
przekraczanie nielegalne 343.34 
strefy graniczne —  poddziały wspólne 

(1-04)
Granit 553.5
Gratyfikacje —  praca 331.2 
Grbwerstwo — maszyny i narzędzia 681 9 
Grawimetria 543.2 
Grawitacja 531.3
Grecja —  poddziały wspólne (495)
Grecja starożytna 

historia 938 
poddziały wspólne (38) 
religia 292 
sztuka 7.032.6
wyspy greckie — poddziały wspólne 

(391)
Grecka literatura 

klasyczna 875 
nowogrecka 877.4



Grecki język Handel

Grecki język 
klasyczny 807.5
nowożytny 807.74 ,

Greckie pismo 003.24 
Grenlandia —  poddziały wspólne (988) 
Grobowce —  architektura 726.8 
Groch ■— uprawa 635.6 
Gromady —  poddziały wspólne miejsca 

(1- 22)
Grotołazi 796.55 
Groty

geomorfologia! 551.44 
poddziały wspólne miejsca (24) 

Gruczoły —  fizjologia 612.4 
Gruczoły dokrewne 611.4 

choroby 616.4 
Gruntowa renta 332.6 
Gruntoznawstwo techniczne 624.131.2/.6 
Grunty

ekonomia polityczna 332 \
mechanika 624.131.2/.6 
rolnictwo zob. Gleba 
wartość gruntu 332.6 

Grupa a jednostka —  socjologia 316.47 
Grupy —  teoria grup 512.54
—  Liego —  algebra 512.81
—  odniesienia —  teoria 316.28 
Grupy społeczne 316.35

procesy grupowe 316.45
zob . też  W arstw y  i  klasy  społeczn e

Gruzińska literatura 894.6
Gruziński język 809.46
Gruzja —  poddziały wspólne (479.22)
Gruźlica 616-002.5
Gry

Przybory do gier 685.8 
toria gier 519.83 

Gry dziecięce 794 
Gry hazardowe 794.9

administracja publiczna 351.762 
domy gry —  prawo karne 232.5 

Gry matematyczne 51-8 
Gry ruchowe

na wolnym powietrzu 796.1 
z przyrządami 796.2 

Gry sportowe 796 
Gry stołowe 

"^towarzystkie 794 
zręcznościowe 796.38 

Gry świetlicowe 793.4
—  terenowe 796.1
— towarzystkie 793.4/.7
—  umysłowe 793.7
— w  karty 794.4
—  wodne 797.2 
Gryka —  uprawa 633.1 
Gryzonie 599.32 
Grzech — teologia 241 
Grzejnictwo zob. Ogrzev/anie 
Grzejniki 683.9
Grzyb domowy — zwalczanie 690 8 
Grzyby

botanika 582./.3

choroby roślin 632.2/.4 
hodowla 635.8 

Grzyby trujące 635.898 
Grzywny —  prawo karne 343.24/.29 
Gujana —  poddziały wspólne (88)
Giyana Brytyjska —  poddziały wspólne 

(881)
Gujana Francuska —  poddziały wspólne 

(882)
Gujana Holenderska —  poddziały wspólne 

;883)
Gumowy przemysł

oparty na chemii organicznej 665.9 
oparty na tworzywach wielkocząstecz

kowych 678 
Guziki 688
Gwadelupa —  poddziały wspólne (72Э.7/.8) 
Gwałty —  prawo karne 343.54 
Gwary 800.87 
— zawodowe 800.86
Gwatemala —  poddziały wspólne (728.1) 
Gwiazdy 524.3

asocjacje gwiezdne 524.4 
katalogi gwiazd 524.3(083.8) 
mapy i atlasy 524.3(084) 
materia międzygwiazdowa 524.5 
obłoki gwiezdne 524.4 

Gwinea (Republika) —  poddziały v/spólne
(665.2)

Gwintowanie 621.99 
Gwinty 621.99

Ilafciarstwo 677.026.6 
—  artystyczne 746
Hafty — przemysł włókienniczy 677.076 
Hagiologia 235.3
Haiti —  poddziały wspólne (729.4)
Hale' targowe — architektura 725.2
Halucynacje 159.961
Hałas

higiena 613.6
ochrona przed hałasem w  przemyśle

628.5
w pływ na środowisko 504.05 

Hałdy nasypowe —  zagospodarowanie
626.87 

Handel 339.1
administracja publiczna 351.82 
agenci handlowi 339.177/.178 
bilans handlowy 339.5.053 
ekonomika 339.1 
flota handlowa 656.61 
form y organizacyjne 339.17 
informacja handlowa 659.23 
izby handlowe 34.788.2 
katalogi handlowe —  poddziały wspólne

(085.2)
kontrola gospodarcza 351.82 
kontyngenty handlowe 339.543 
organizacja 658.6/.8



Handel (c.d.) Hodowla roślin

oszustwa w  handlu —  prawo karne
343.53

pośrednictwo handlowe 339.177/.178 
prawo handlowe 347.7 
przedsiębiorstwo handlowe —  organiza

cja 658.1/.5;;339.1 
rachunkowość 657:;339.1 
rodzaje 339.16 
technika 658.6/.8
umowy handlowe międzynarodowe

339.542 
wolny handel 337.1/.2 
zakłady handlowe — architektura 725.2 

Handel detaliczny 339.3
—  hurtowy 339.3
—  komisowy 339.177/.178
— międzynarodowy 339.5
— nielegalny 339.19
— państwowy 339.16
— prywatny 339.16
— socjalistyczny 339.16
— spółdzielczy 339.16
— uliczny 339.177/.178
— wewnetrzny 339.3
— wędrowny 3.^9.177/.178
— zagraniczny 339.5 
Harcerstwo 329.78 
Harmonia —  teoria muzyki 781 
Hartowanie —  obróbka metali 621.78 
Hawaje — poddziały wspólne (799)
Hazard zob. Gry hazardowe 
Hebrajska literatura 892.4 
Hebrajski Język 809.24 
Hebrajskie pismo 003.33 
Helikoptery 629.735
Hellada

historia 938 
poddziały wspólne (38)

Hełmy 623.44
Hematologia 616.15
Hemiteria nieprawidłowa 616-007
Hemoterapia 615.38
Heraldyka 929.6
Herbata — używki 663.9
Herby 929.6
Herezje 273
Fermeneutyczny kierunek w  socjologii

316.25 
Hermeneutyka 801.7 
Hibernacja sztuczna 615.8 
Hienov/ate zwierzęta 599 74 
Hierarchia kościelna 262.1 
Hieroglify 003.32 
Higiena 613
— komunalna 614.78
— miast —  inżynieria sanitarna 628.4
— mieszkania 613.5
— odżywiania 613.2
— osobista 613
— otoczenia 613.1 
Higiena pracy

medycyna 613.6
środowisko miejsca pracy 331,4

warunki pracy w  zakładach 331.43/.44 
Higiena przemysłowa —  urządzenia tech

niczne 628.5
—  psychiczna 613.86
—  publiczna —  administracja publiczna

351.77
—  szkolna 371.7
— weterynaryjna 614.9 
Himalajski język 809.51 
Hindi — język 809.11/.14 
Hinduizm 294 
Hinduska literatura 891.1/.4

w  języku angielskim 820(540)
Hinduskie języki 809.11/.14 
Hipika 798 
Hipnotyzm 159.962 
Hipopotam 599.731 
Hipoteka 347.2 
Hipotermia 612.5 
Hipotezy naukowe 167/168 
Hippika zob. Hipika 
Hipsopatologia 616-091 
Histeria 616.891 
Histochemia 576.7 
Histogeneza 611.018 
Histologia

anatomia 611.018 
biologia 576.7 
botanika 581.8 
medycyna kliniczna 616-018 
zoologia 591.8 

Historia 93/.99
filozofia historii 930.1 
geografia historyczna 911.3:930 

świat starożytny 913.1 
metodyka badań 930.2 
nauczanie w  szkole 372.893 
nauki pomocnicze 930 
poddziały wspólne (091) 
powieści historyczne 82-311.6 
teoria 930.1
źródła historyczne — poddziały wspólne 

(093)
Historia biblijna 22.09
—  gospodarcza 338.1(091)
—  kultury 930.85
— nowożytna 94
—  powszechna —  opracowania ogólne 

931+94
—  starożytna 931
—  średniowieczna 94 
Historiografia 630.1(091)
Historiozofia 930.1 
Hiszpania

geografia 914.60 
historia 946.0 
poddziały wspólne (460)

Hiszpańska literatura 860 
Ameryka Łacińska 860(7/8)

Hiszpański język 806.0 
poddziały wspólne =60 

Hobby 379.8 
Hodoлvla roślin 631.52



Hodowla zwierząt domowych 636 
Hokej na lodzie 796.9
—  na trawie 796.3 
Holandia

historia 949.2
poddziały wspólne (492) v 

Holenderska literatura 839.3(492) 
Holenderski język 803.93 
Holografia —  aspekt foograficzny 778.3 
Holowanie statków —  żegluga śródlądowa

626.7
Holownictwo morskie 627.7 
Holowniki 629.124.2 
Homiletyka 25 
Homo 599.9 
Homonimy 801.314
Honduras, Republika —  poddziały wspól

ne (728.3)
Honduras Brytyjski — poddziały wspólne

(728.2)
Hongkong —  poddziały wspólne (512.317) 
Honor ;

przestępstwa przeciw czci 343.63 
sądy honorowe 343.63 

Honor wojskowy 355.1 
Hormonoidy —  biochemia 577.17 
Hormony

biochemia 577.17 
fizjologia 612.018 
terapeutyka 615.3 

Hotelarstwo 64.024.1/.2 
architektura 728.5 
personel 647 

Hotele robotnicze 331.34 
Humanistyka zob. Nauki humanistyczne 
Humanitarne organizacje 061.235 
Humoreski 62-7
Humorystyczne powieści 82-311.5
—  wiersze 82-117 
Hurt

handel wewnętrzny 339.3 
technika handlu 658.8 

Husyci 284
Hutnictwo 669; zob. też Metalurgia 
Hydraulika

energia hydrauliczna 621.22 
prasy hydrauliczne 621.22 

Hydroakustyka 681.88 
Hydrobiologia 574.5
—  stosowana 574.6 
Hydrodynamika 532 
Hydrogeologia 556.3 
Hydrologia 556
—  regionalna 556(1/9)
—  rolnicza 631.432
—  stosowana 556.18 
Hydrolokacja 681.88 
Hydromechanika 532 
Hydrometeorologia 551.57 
Hydrosfera 556

środowisko 504^ »
Hydrostatyka 532
Hydrotechnika zob. Budownictwo wodne

Hymn narodowy 342.228.2/.5 
Hymny chrześcijańskie 245 
Hydroterapia 615.838

Ichtiologia 597
Ideologia —  socjologia 316.75
Idiorńy 801.318
Idiosynkrazje 616-056
Idiotyzm 616.899
Iglaste rośliny 582.47
Ikebana 745.9
Ikonografia 7.04
Ikra 637.56
Iluminatorstwo 75.056
Ilustracje

książki ilustrowane —  poddziały wspól
ne (02.025.2) 

poddziały wspólne (084.11)
Iluzje —  psychologia 159.961 
Iluzjonistyczna sztuka 793.81 
Iły 553.6
Imbecylizm 616.899 
Imigracja 325.1 

demografia 314.7 
Imiona zob. Antroponimia 
Immunogenetyka 575 
Immunologia 612.017 
Immunoterapia 615.37 
Imperia —  poddziały wspólne (1-44) 
Imperializm 327.2
—  kolonialny 325.4 
Import 339.59
Impregnowane wyroby 678.06
Impregnowanie 678.02
Impresaria 7.075
Impresjonizm — sztuka 7.036
Impulsy elektromagnetyczne 621.37
Indeksowanie —  języki indeksowania 025.4
Indeksy 014
Indianie

historia [970+980](=97)
Ameryka Połudn. 980(=97)
Ameryka Półn. 970(=97) 

poddziały wspólne (=97) 
sztuka 7.031.7/.8 

Indiańska literatura 897/898 
Indiańskie języki 809.7/.8 
Indie (państwo) 

historia 954.0 
poddziały wspólne (540)

Indie starożytne
poddziały wspólne (34) 
sztuka 7.032.12 

Indie Zachodnie —  poddziały wspólne (729) 
Indochiński półwysep —  poddziały wspól

ne (59)
Indoeuropejskie języki 809.10
— ludy —  poddziały wspólne (=91) 
Indonezja

poddziały wspólne (594)
Indonezyjska literatura 899 
Indonezyjskie języki 809.9



Indonezyjskie ludy — poddziały wspólne 
(=SM

Indukcja — elektromagnetyzm 537.8 
Industrializacja —  wpływ na stan spo

łeczny 364.1 
Indyjski Ocean zob. Ocean Indyjski 
Indyjski Półwysep 

geografia 915.4 
historia 954
poddziały wspólne (54)

Indyjskie pismo 003.33
— religie 294 
Infekcje 616.02 
Inflacja 336.748 
Informacja

nośniki informacji 681.327 
teoria informacji 007

telekomunikacja 621.391 
urządzenia do przechowywania infor

macji 621.377.4/.6 
wyszukiwanie informacji zob. Wyszu

kiwanie informacji 
Informacja gospodarcza 659.23
— handlowa 659.23
— masęwa 659.3 
Informacja naukowa 002

automatyzacja 002.1:681.3 
organizacja 002.1 
ośrodki informacji 002.6 

międzynarodowe 002.61 
narodowe 002.63 
zakładowe 002.66 

systemy wyszukiwania informacji
002.513.5 

technika i metodyka 002.5 
Informacyjna służba w  bibliotece 028.8 
Informacyjne języki 025.4 
Informacyjne wydawnictwa zob. Wydaw

nictwa informacyjne 
Informatory — poddziały wspólne (058) 
Informatyka zob. Przetwarzanie danych 
Infrastruktura 338.49 
Inkarnacja 12?/129 
Inkowie

historia 980(=97) 
sztuka 7.031.8 

Inkrustacje 745.51 
Inkunabuły 093 
Innowacje

odkrycia i wynalazki 001.894 
rozwój społeczny 316.42 

Inskrypcje zob. Epigrafika
— nagrobne 929.5 
Inspekcja pracy 351.83.072.6
—  przemysłowa 351.83.072.6
— sanitarna 351.77
Inspekty — hodowla roślin 631.54 
Instalacje —  budownictwo 696 
Instrukcje —  poddziały wspólne (083.1) 
Instrumentacja 781 
Instrumenty muzyczne 681.81/.83 
Instynkt —  psychologia 159.94
— zwierząt 591.5

Instytucje 061
Instytucjonalizacja —  socjologia 316.25 
Instytuty (naukowe 061.6

budynki — architektura 727.5 
Intarsje 745.51 
Integracja społeczna 316.4 

grupy społeczne 316.45 
Intelektualiści — warstwa społeczna 

316.344
Inteligencja (warstwa społeczna) 

polityka wewnętrzna 323.32 
socjologia 316.343.65 

Intendentura wojskowa 356.3 
Interferencja 535 
Interferometria 543.4 
Internacjonalizm 172.4 
Internaty 37.018

architektura 727.1/.4 
wychowanie w  internatach 37.018.3 

Internistyka zob. Choroby wewnętrzne 
Internowani —^poddziały wspólne -058.566 
Interpretacje — literatura 82.03 
Interpunkcja 801.1
Interwencja w  sprawy innego państwa — 

__prawo międzynarodowe 341.233 
Introligatorstwo 686.1 
Intuicja —  psychologia 159.956 
Inwalidzi

opieka społeczna 364.65-056.266 
poddziały wspólne -056.266 
praca 331-056.26 
rehabilitacja 331-056.26 

Inwalidzi pracy
opieka społeczna 364.65-056.266 
poddziały wspólne -056.266 

Inwalidzi wojenni
opieka społeczna 364.65-058.65 
poddziały wspólne -058.65 

Inwentaryzacja — rachunkowość 657.371 
Inwestycje 330.322

efektywność 330.322 
finansowanie 336.5 
polityka 338.22 
teoria 330.322 

Inżynieria 62
— chemiczna 66.01/09
— lądowa 624
— leśna 630*3
— rolna 631.6
—  sanitarna 628.1/.8
—  wodna 626/627 
Inżynieria wojskowa 623.6

fortyfikacje 623.1/.3 
umocnienia połowę 623.1/.3 
wojska inżynieryjne S58.2 

Inżynieria w’ojskowa morska 623.8/.9 
Irak —  poddziały wspólne (567)
Iran poddziały wspólne (55)
Irańska literatura 891.5 
Irańskie języki 809.15 
Irian Zachodni —  poddziały wspólne 

(594.81)



Irlandia (Republika) Języki hinduskie

Irlandia (Republika) — poddziały wspólne 
(417)

Irlandia (Wyspa) —  poddziały wspólne
(415)

Irlandia Północna — poddziały wspólne
(416)

Irlandzka literatura 891.62 
Irlandzki język 809.162 
Islam 297

panislamizm 327.39:: 297 
sztuka średniowieczna 7.C33.3 

Islandia — poddziały wspólne (491.1) 
Islandzka literatura 839.59 
Islandzki język 803.959 
Italia starożytna 

łiistoria 937
poddziały wspólne miejsca (37)

Itr —  metalurgia 669.791/.794 
Izby łiandlowe 334.788.2
—  przemysłowe 334.788.2
— rozrachunkowe 336.77
— rzemieślnicze 334.788.2 
Izolacja budynków 699.8 
Izolacje — materiały 621.315 
Izolatory

elektromechanika 621.315.6 
produkcja izolatorów dla elektroniki

666.65
Izometria fizyczna 541.7 
Izotopy

fizyka 539.18 
rozdzielanie 621.039.3 
zastosowanie 621.039.8 

Izrael
historia 956.94 
poddziały wspólne (569.4)

Jachting 797.14 
Jad pszczeli 638.17 
Jagody leśne 634.7 
Jaguar 599.742.7 
Jajczarstwo 637.4
Jakość produkcji — kontrola techniczna

658.56
Jama ustna — choroby 616.31 
Jamajka — poddziały wspólne (729.2) 
Jamochłony 583.1/.9 
Jansenizm 273 
Japonia

geografia 615.20 
historia 952.0 
poddziały wspólne (520)

Japonia z przyległymi wyspami — pod
działy wspólne (52)

Japonia starożytna —  sztuka 7.032.12 
Japońska literatura 895.6 
Japoński język 809.56 
Japońskie pismo 003.324 
Jaskinie

geomorfologia 551.44 
poddziały wspólne miejsca (24) 

Jasnowidztwo 159.961

Jaszczurki 598.1 
Jawnopłciowe rośliny 582.4 
Jazda konna 798
Jazy —  inżynieria wodna 627.4/.S 
Jazz 785.16
Jądro atomowe 539.14 
Jądrowa broń 623.454.8
— chemia 541.2
—  energia zob. Energia atomowa
—  fizyka 539.1 
Jądrowe paliwa 621.039.5/.6
—  reakcje 539.17
—  reaktory 621.039.5/.6
—  wybuchy — wykorzystanie pokojowe

621.039.9
Jednoliścienne rośliny 582.52/.5Э 
Jednostki

a grupa —  socjologia 316.47 
a państwo 

etyka 172.1
prawa obywatela 342.72/.73 

struktura społeczna 316.37 
Jedwab —■ włókna 673.37 
Jedwabnictwo 638.2 
Jedwabniki — hodowla 638.2 
Jeleń 599.735
Jemen —  poddziały wspólne (533)
Jemen Południowy —  poddziały wspólne 

(534)
Jeńcy wojenni

opifeka społeczna 364.65-054.6/.7 
poddziały wspólne 054.65 
prawo- międzynarodowe 341.3 
wojna światowa II 940.547 

Jeziora
hydrologia 556.5 
poddziały wspólne (285.2/.3)

Jeziora podziemne 551.44 
Jeździectwo zob. Hipika 
Jeżowate zwierzęta 599.3 
Jeżowce —  hodowla 639.5
—  morskie 593.1/.9 
Jęczmień —  uprawa 633.16 
Języki

filozofia 800.1 
klasyfikacja 800.8 
nauczanie 800.7 
nauczanie w  szkole 372.880 
rodzaje 800.8 
rozwój 800.1 
uczenie się 800.7 

Języki afrykańskie (murzyńskie) 809.6
—  amerykańskie (indiańskie) 809.7/.8
— australijskie 809.9
—  azjatyckie (wschodnie) 809.5
— bałtyckie 808.8
—  celtyckie 809.16
— chamickie 809.3
—  eskimoskie 809.475 
Języki germańskie 803

północne 803.95 • 
zachodnie 803.91 

Języki hinduskie 809.11/.14



Języki indeksowania Kangur

Języki indeksowania
—  indiańskie 809.7/.8
— indoeuropejskie 809.10
— indonezyjskie 809.9
— informacyjne 025.4
— irańskie 809.15
— kaukaskie 809.46
— klasyczne 807
— malajsko-polinezyjskie 809.9
— murzyńskie 809.6
— polinezyjskie 809.9
— pszczegćlnc zob. nazwy języków; np. 

Polski język
—  programowania komputerowego 519.682
—  romańskie 804
— semickie 809.2 
Języki słowiańskie 808.1

południowe 808.6 
staro-cerkiewny 808.101 

Języki specjalne 800.86
—  sztuczne 800.89
—  turko-tatarskie 809.43
—  ugrofińskie 809.45
— uralsko-ałtajskie 809.41/.45
—  wschodnie 809
—  wyszukiwawcze 025.4
—  zachodnie 802 
Językoznawstwo 80
—  ogólne 801 
Jidisz

język 803.0-088 
literatura 830-088 

Jod —  technologia chemiczna 661.4 
Jonizacja 537.5

promieniowanie jonizujące 621.384 
Jonowa optyka 537.5 
Jordania — poddziały wspólne (569.5) 
Jubilerstwo 67J
— artystyczne 739 
Judaizm 296 
Judo zob. Dżudo
Jugosławia —  poddziały wspólne (497.1) 
Jugosłowiańska literatura 886.1/.6 
Juta 677.1

Kabarety 792.7 
Kable

budowa dróg 625.78 
elektrotechnika 621.315.6 
wyrób 679.7 

Kadm —  metalurgia 669.72/.76 
Kadry (personel) 658.3

kategorie pracowników 331-057 
ocena personelu 331.108.4 
poddziały wspólne punktu widzenia .007 
polityka kadrowa 331.1 
popieranie młodej kadry 331.108.4 
sprawy organizacyjne personelu 331.108 
szkolenie kadr w  przedsiębiorstwie 

331.36 
zob. t e i  P racow nicy

Kadry kierownicze — grupa społeczna
316.343.65 

Kajakarstwo 797.12 
Kajaki

budowa 629.125 
sport 797.12 

Kakao —  używki 663.9 
Kaktusy —  hodowla 635.9 
Kalectwo —  patologia 616-036.86 
Kalecy

poddziały wspólne -056.226 
praca 331-056.2 

Kalendarz — rachuba czasu 529 
Kalendarze — poddziały wspólne (059) 
Kaletnictwo 685 
Kaligrafia 091 
Kalkulacja kosztów 657.47 
Kalkulatory 681.31 
Kalorymetria 536 
Kalwini 284
Kambodża — poddziały wspólne (5P6) 
Kamczatka — poddziały wspólne (571.6) 
Kamerun, Republika —  poddziały wspólne

(671.1)
Kamieniarstwo 679.8 
Kamienie 553.5 

barwienie 667.7 
obróbka 679.8 
technologia 679.8 

Kamienie — medycyna 616—003 .
Kamienie budowlane 

górnictwo 622.35 
złoża 553.5 

Kamienie półszlachetne 
geologia 553.8 
górnictwo 622.37 

Kamienie szlachetne 
geologia 553.8 
górnictwo 622.37 
wyroby 671 
—  artystyczne 736.2 

Kamienie sztuczne 
przemysł 666.9 
technologia 679.8 

Kamieniołomy 6'22.35
Kamionka —  przemysł ceramiczny 666.Б/.6 
Kanada

geografia 917.1 
historia 971 
poddziały wspólne (71)

Kanadyjczycy —  poddziały wscólne (=1.71) 
Kanadyjska literatura 820+840](71) 

w  jeżyku angielskim 820(71) 
w  języku francuskim 840(71)

Kanalizacja —  instalacje w  budynkach 696
— domowa 628.6
— miast 628.2 
Kanały morskie

inżynieria wodna 626.9 
prawo międzynarodowe 341.224 

Kanały śródlądowe — inżynieria wodna 
626./1.5 

Kangur 599.2



Kanoniczne prawo Klimatologia

Kanoniczne prawo 348 
Kapejusznictwo 687.4 
Kapilarne zjawiska —  chemia 541.18 
Kapitalizm

ekonomia polityczna 330.342.14 
form acja klasowa kapitalizmu 323.38 
gospodarka kapitalistyczna 330.342.14 
społeczeństwa kapitalistyczne 316.323.6 
zob. też  K ra je  kapitalistyczne

Kapitał
ekonomia polityczna 330.1 
procent od kapitału 333.78 

Kapłani 262.1 
Kapusta 635.3/.5 
Kara

prawo karne 343 
wykonanie 343.8 

Karabiny maszynowe 623.44 
Karalne czyny 343.23 

rodzaje 343.3/.7 
Karate 796.8 
Karczowanie 631.6 
Kardiografia 616.12 
Kardiologia 616.12 
Karnawały 791.6 
Karne orzecznictwo 343.1
—  prawo zob. Prawo karne
— sądy 343.1 
Karne zakłady 343.8

architektura 725.6 
Kartagina (starożytna) — poddziały wspól

ne (397)
Kartele 334.75
Kartografia 528.9; zob. też Mapy
— górnicza 622.1:528
—  wojskowa 623.64 
Kartogramy 912 
Karton — wyroby 676.8 
Kartoteki 651
Karty do gry 685.8 '

gry w  karty 794.4 
Karuzele —  wyrób 6S8.74/.77 
Kary zob. Kara 
Karykatura 741/.742 
Kasety magnetyczne 086.7 

podziały wspólne (086.749)
Kasty społeczne 316.34 
Kasy oszczędności 336.72 
Kaszaloty 599.5 
Kasze 664.7
Kataliza — chemia fizyczna 541.12
— biologiczna zob. Biokatalizatory 
Katalogi biblioteczne

alfabetyczny 025.3 
przedmiotowy 025.343 
rzeczowy 025.343 
systematyczny 025.343 

Katalogi bibliotek —  spisy 017.1/.2 
Katalogi centralne

organizacja i technika 025.3 
spisy 017.1/.2 

Katalogi handlowe — poddziały wspólne
(085.2)

Katalogi księgarskie 017.4
— przemysłowe —  poddziały wspólne

(085.2)
— wydawnicze 017.4 
Katalogowanie 025.3 
Katapułty 623.446
Katar, emirat —^poddziały wspólne (536) 
Kataster gruntowy 336.2 
Katastralne pomiary 528.3/.4 
Katastrofy morskie 656.61.08
— transportowe 656.08 
Katechetyka 268 '
Katechizacja 268 
Katechizm 238 
Katodowe promienie 537.5 
Kauczuki naturalne 678.4

rośliny kauczukowe —  uprawa 633.9 
Kauczuki sztuczne 678.6 
Kaukaska literatura 894.6 
Kaukaskie języki 809.46 
Kaukaz — poddziały wspólne 479 
Kawa —  używki 663.9 
Kawaleria 357.1 
Kawiarnie 64.024.3/.4 
Kazachstan —  poddziały wspólne (57) 
Kazania 25 
Kempingi 796.54
Kenia —  poddziały wspólne (676.2) 
Kierownictwo 65.012.4

zob. t e ł  K adry h ierow n lcze  
Kinematografia zob. Film 
Kinematyka 531.1 
Kinetyczna energia 531.7 
Kinetyka 531.3
—  chemiczna 541.12 
Kino

architektura 725.8 
działalność kin 791.45 
zob. też Film  

Kirgiska literatura 894.3 
Kirgizja —  poddziały wspólne (575.2) 
Kiszonki 636.084/.087 
Kity 666.9
Klasy społeczne zob. Warstwy i klasy spo

łeczne
Klasy wstępne w  przedszkolach 373.292 
Klasycyzm —  sztuka 7.035 
Klasyczne języki 807

literatura w  jez. klasycznych 87 
Klasyfikacja 025.4
— dziesiętna 025.45
— nauk 167/168 
Klasztorne życie 271 
Kleje 665.9
Kler 262.1 
Klerykalizm 322 
Klęski żywiołowe

pomoc społeczna 364::... 
szkody gospodarcze 338.14 

Klikowość —  socjologia 316.758 
Klimakterium zob. Przekwitanie 
Klimat —  wpływ uprawy roli 631.92 
Klimatologia 551.58



Klimatoterapia Kombinaty rolno-przemysłowe

Klimatoterapia 615.8 
Klimatyzacja

instalacje w  budynkach 697 
urządzenia 628.8 

Kliniczna medycysa 616
— psychologia 616:159.9 
Klinowe pismo 003.32 ^
Klisze drukarskie —  wytwarzanie foto

graficzne 776/777 
Kluby 061.237

praca kulturalno-oświatowa 374.186 
Kluby szkolne 371.8
— towarzyskie 367 
Kłamstwo 177
Kłusownictwo —  administracja publiczna 

351.765 
Koagulacja 678.02 
Koagulaty 678.02 
Kobalt —  metalurgia 669.24/.2Э 
Kobiety

choroby 618.1 
emancypacja 396 
higiena 613.99 
organizacje 396 
poddziały wspólne -055.2 
praca 331-055.2 
psychologia 159.9.055.2 
społeczne stanowisko 396 
życie płciowe 618.1 

Kocioł parowy zob. K otły parowe 
Koczownictwo 

etnografia 397.7
społeczeństwa koczownicze 316.324.3 

Kodeks praw —  poddziały wspólne (094.4) 
Kodowanie —  przetwarzanie danych

681.3.05 
Kody 003.292
— alfabetyczne 003.292
— genetyczne 577.2
— numeryczne 003.292
—  odczytywane maszynowo 003.295 
Kodyfikacja 340.13 
Koedukacja 371.04
Koegzystencja międzynarodowa państw

341.23
Kokaina — narkomania 178 
Koksownictwo 662.7 
Koktaile 663.8 
Kolarstwo 796.6 
Koleje jednoszynowe

pojazdy trakcyjne 629.435/.436 
technika 625.3 

Koleje linowe
pojazdy trakcyjne 629.435/.436 
technika 625.5 

Koleje miejskie 
organizacja 656.34 
pojazdy trakcyjne 629.433/.434 
technika 625.45/.46 

Koleje nadziemne
pojazdy trakcyjne 629.431 

jednoszynowe 629.435/.436 
technika 625.41

Koleje pneumatyczne 625.3 
Koleje podmiejskie 

organizacja 656.34 
pojazdy trakcyjne 629.433/.434 
technika 625.45/.46 

Koleje poduszkowe 629.437 
Koleje podziemne (metro) 

pojazdy trakcyjne 629.432 
technika 625.42 

Koleje poślizgowe 625.3
—  przemysłowe —  organizacja 656.3
—  wąskotorowe —  technika 625.3 
Koleje wiszące

pojazdy trakcyjne 629.435/.436 
technika 625.5 

Koleje zakładowe —  organizacja 656.3
—  zębnicowe 625.3 
Kolejnictwo 625.1

dworce —  budownictwo 725.3 
eksploatacja kolei 656.2 
linie kolejowe — budowa 625.1 
promy kolejowe 624.2/.8 
ruch kolejowy — administracja publicz

na 351.81 
tabor kolejowy 629.4 
taryfy kolejowe 656.2 
transport kolejowy zob. Transport ko

lejowy
warsztaty naprawcze 627.47/.4B 

Kolekcjonerstwo 379.8
—  dzieł sztuki 7.073/.074 
Kolektywizm

ekonomia 330.877 
gospodarstwa rolne 631.115.6 

Kolędy 783
Koloidy — chemia fizyczna 541.18 
Kolonializm 325.3

polityka kolonialna 325.3 
społeczeństwo kolonialne 316.323.8 
uwarstwienie społeczne 316.343.4 

Kolonie (kraje kolonialne)
poddziały wspólne miejsca (1-52) 
polityka wewnętrzna 325.4 
walka o niepodległość 325.8 

Kolonie letnie 371.217.3
— wakacyjne 371.217.3
Kolonizacja wewnętrzna zob. Osadnictwo 
Kolorymetria 543.4 
Kolportaż prasy i książek 655.42 
Kolumbia — poddziały wspólne (861)
Koła uczniowskie 371.8
— zębate 621.82/.85 
Kołchozy 631.115.6 
KołodziejstWo 674 
Komandosi 356.1 
Komasacje rolne 332.02 
Kombatanci 355.292

stowarzyszenia 329.75 
Kombinatoryka 519.1 
Kombinaty rolno-przemysłowe 

gospodarstwo rolne 631.151.6 
polityka rolna 338.436.22/23



Komedia Kontrapunkt

Komedia
film 791.43-1/-3 
teatr 792.2 

Komedia muzyczna 792.5 
Kometka —  sport 796.3 
Komety 523.6 
Komiksy 82-91 
Kominiarstwo 697
Kominki —  sztuka użytkowa 749.1/.2 
Kominy

budownictwo 697 
konstrukcje 624.97; 692.Ł 

Komis handlowy 339.177/.178 
Komisje rozjemcze —  praca 331.16 
Komitety blokowe 351.778.5
—  domowe 351.778.5
— osiedlowe 351.778.5
—  rodzicielskie w  szkole 37.018.20 
Komornicy sądowi 347.96 
Komórki

biologia 576 
botanika 581.1 
zoologia 591.8 

Komposty 631.8
Kompozycja, muzyka —  teoria 781 
Kompozytorzy 78.071.1 
Komputery 681.322

programowanie 519.68 
systemy komputerowe 681.324 
sieci komputerowe 681.324 

Komsomoł 329.78(47+57)
Komunalna gospodarka 351(1-2)
— higiena 614.78 
Komunikacja

drogi komunikacyjne —  technika 625 
geografia 911.3:656 
polityka komunikacyjna 338.47 
wpływ na środowisko '504.05
zob. też  Transport 

Komunikacja miejska 656.1/.3(1-21) 
ekonomika 338.47:;656.1/.3(1-21) 

Komunikacja społeczna zob. Komunikowa
nie społeczne 

Komunikowanie społeczne 
'socjologia  316.77 
teoria 316.28 

Komunizm
filozofia 141.82
gospodarka komunistyczna —  teoria

330.342.15 
społeczeństwo komunistyczne 

formy prawne 340.158 
socjologia 316.327.7 

Koncentraty spożywcze 664.8/.Э 
Koncerny 334.75
Kondensatory —  elektrotechnika 621.319 
Konfekcyjny przemysł zob. Odzież —  prze

mysł 
Konferencje 061.3

sprawozdania —  poddziały wspólne
(061.3)

Konferencje międzynarodowe 341.18 
Konflikty grupowe — socjologia 316.25

Konflikty międzynarodowe 327.5 
—  społeczne —  socjologia 316.25 
Konformizm —  postawy społeczne 316.64 
Konfucjonizm 299
Kongo, Demokratyczna Republika — pod

działy wspólne (675)
Kongo, Republilia (Brazzaville) —  poddzia

ły  wspólne (672.4)
Kongresy zob. Konferencje 
Koniczyna — uprawa 633.3 
Konie

hodowla 636.1 
jazda konna 798 
pojazdy konne 629.112 
transport konny 656.1 
zoologia 599.72 

Koniec świata —  teologia 236 
Konieczność i wolność —  metafizyka 

122/129
Koniowate zwierzęta 599.72 
Koniunktura gospodarcza 338.12 
Konkordaty 348.7 
Konkubinat —  demografia 314.5 
Konkurencja

gospodarka wolnokonkurencyjna
330.342.172 

handel 339.13 
Konkursy —  materiały konkursowe 

socjologia 304(049.5) 
poddziały wspólne (049.5)

Konkursy artystyczne 7.092 
Konopie ^

uprawa 633.5 
włókna 677.1 

Konserwacja
dzieła sztuki 7.025 
poddziały wspólne .004.5/.6 
zabytki architektury 72.025 
zbiory biblioteczne 025.7/.9 

Konserwowanie
gospodarstwo domowe 641.4 
przemysł spożywczy 664.8/.9 

Konserwy 644.8/.9 
Konstrukcje budowlane

budowle W’ielokondygnacyjne 624.91/.92 
części budowli 692 
materiały konstrukcyjne 624 

Konstytucje 343.4
ograniczanie swobód konstytucy;

342.76
trybunały konstytucyjne 342.56 

Konsularne prawo 341.8 
Konsumpcja

ekonomia polityczna 330.567.2 
reglamentacja spożycia 339.18 
równowaga między produkcją a kon

sumpcją 338.3 
Konsumpcja indywidualna 330.567.22 
— społeczna 330.567.4 
Kontenery 621.86/.87 
Kontraktacja 658.7 
Kontrapunkt 781



Kontrola Kościoły

Kontrola
poddziały wspólne .004.5/.6 
teoria matematyczna 517 

Kontrola gospodarcza 351.82
— państwowa 351.9
— prasy i wydawnictw 351.75
— racłiunkowości 657.62/.63
— sanitarna 614.3
— społeczna 351.9
— tej^hniczna jakości produkcji 658.5в
— widowisk 351.75 
Kontrrewolucja 323.27 
Kontrwywiad wojskowy 355.40 
Kontrybucje 336.48 
Kontynenty —  geomorfologia 551.41 
Kontyngenty łiandlowe —  polityka celna

339.543
Konwersja danych 681.3.05 
Konwertery — przetwarzanie danycli 

681.325 
Koń zob. Konie ^
Kończyny —  anatomia 611.9 
Kopaliny (użyteczne) 

przeróbka 622.7 
składowanie 622.69 
złoża 553.3

górnictwo 622.2 
poszukiwania 622.1 

Kopaliny ciekłe 
górnictwo 622.32 
składowanie 622.692 

Kopaliny gazowe 
górnictwo 622.32 
składowanie 622.691 

Kopaliny stałe 
górnictwo 622.33 

I składowanie 622.693 
Kopalnl.i 622.4/.6 

klimatyzacja 622.4 
obudowa 622.2 
odwadnianie 622.5 
ogrzewanie 622.4 
oświetlenie 622.4 
pożary 622.81/.82 
transport 622.6 
wietrzenie 622.4 
wybuchy 622.81/.82 
wypadki 622.86/.87 .

Kopalnie odkrywkowe 622.271
— rud 622.34 
Koparki 621.86/.87
Koprodukcja międzynarodowa 339.92 
Koptyjska literatura 893 
Koptyjski język 809.3 
Kopytne zwierzęta 599.6 
Korale

produkty morskie 639.6 
wyroby 679.9 

Koralowce 593.1/.9 
Koran 297 
Korea

poddziały wspólne (519) 
sztuka antvrzna 7.032.11

Korea Południowa — poddziały wspólne 
(519.5)

Korea Północna (Koreańska Republika De
mokratyczna) —  poddziały wspólne
(519.3)

Koreańska literatura 895.7 
Koreański język 809.57 
Korekcja błędów —  przetwarzanie danych

681.3.08 
Korekta 655.1/.3 
Korespondencja 

literatura 82-6 
poddziały wspólne (044)

Korespondencja biurowa 651 
Korespondencyjne kształcenie 37.018.4 
Korki —  wyrób 674.8 
Koronkarstwo 677.026
—  artystyczne 746 
Korozja 620.193 
Korporacjonizm 330.87
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

351.74(438)
Korpuskularne promieniowanie 621.384 
Korupcja 316.758
Korzenie —  produkt spożywczy 664.5
—  przyprawowe — uprawa 635.7 
Korzeniowe rośliny

uprawa ogrodowa 635.1 
uprawa połowa 633.4 

Korzenne rośliny —  uprawa 635.7 
Kosmetyka 646.7

gabinety kosmetyczne 687.5 
wyroby kosmetyczne 665.5 

Kosmologia 524.8
filozofa przyrody 113/119 

Kosmopolityzm 172.1 
Kosmos

astronomia 524.5 
biologia kosmiczna 573.5 
loty kosmiczne 629.78 
poddziały wspólne miejsca (15) 
prawo kosmiczne 341.229 
promieniowanie kosmiczne 524.1 
przestrzeń kosmiczna 524.5 
sondy kosmiczne 629.785 
stacje kosmiczne 629.786 
statki kosmiczne 629.782; 629.784;

629.787/.788 
Kostaryka —  poddziały wspólne (728.6) 
Kostiumy teatralne 792.021/.024 
Koszary 355.7
Koszty —  kalkulacja 657.47
— produkcji 338.512 
Koszykarstwo 677.06

uprawa roślin koszykarskich 633.5 
Koszykówka 796.32 
Kości

anatomia 611.7 
produkty zwierzęce 637.6 
wyroby artystyczne 745.55 

Kościoły
anglikański 283



Kościoły (c.d.) Krzewy jagodowe

chrześcijański 26 
historia 27
organizacja i administracja 262 
poszczególne wyznania 28 

episkopalne narodowe 283 
prawosławny 281 
protestanckie 284 
rzymsko-katolicki 282 

Kościół
a państwo 322

prawo wyznaniowe 348.07 
arcliitektura kościelna 726 
hierarchia kościelna 262.1 
muzyka kościelna 783 
prawo kościelne 348 
—  międzynarodowe 341.215.1 
rozdział od państwa 322 
śpiewniki kościelne 783 
sztuka kościelna 246 

Kość słoniowa —  wyroby 688 
K otły  —  wyrób 621.77
— parowe 621.1 
Kotowate zwierzęta 599.742.7 
Koty —  hodowla 636.8 
Kowalstwo 682
— artystyczne 739 
Kozice 599.735
Kozy — hodowla 636.3 
Kółka rolnicze 334.4.095.3:63 
Kradzież —  prawo karne 343.7 
Kraje kapitalistyczne

poddziały wspólne (1-662) 
polityka 327.51(100.3-662)

Kraje legendarne 913.09 
poddziały wspólne (309)

Kraje należące do paktów wojskowych —  
poddziały wspólne (1-622)

Kraje niezaangażowane 
poddziały wspólne (1-624) 
polityka międzynarodowa 327.55 

Kraje podbiegunowe 919.8/.9 
poddziały wspólne (98/99)

Kraje rozwijające się
poddziały wspólne (1-773) 
pomoc dla nich 330.96 

Kraje rozwinięte —  poddziały wspólne 
(1-775)

Kraje socjalistyczne
poddziały wspólne (1-664) 
polityka międzynarodowa 

327.51(100.3-664)
Kraje śródziemnomorskie —  poddziały 

wspólne (4/6-015)*
— Trzeciego Świata —  poddziały wspólne 

(1-773)
— zależne —  poddziały wspólne (1-52) 
Krajobraz

ekologia 504.3 
kształtowanie 712 
ochrona 502.6 

Krajoznawstwo 908
przewodniki turystyczne 914/919(036) 

Krawiectwo 687.1

Krążenie — układ 
anatomia 611.1 
fizjologia 612.1 
patologia 616.1 
zaburzenia 616-05 

Krążenie krwi 612.1 
Kreda — geologia 553.5 
Kredki 667.2/.5 
Kredyt 336.77

spółdzielnie 334.2 
Kredyty zagraniczne 336.48 
Krematoria — architektura 726.8 
Kreślarstwo 744
Kreta —  poddziały wspólne (495 9)
Kreta starożytna 

historia 939.1 
pismo kreteńskie 003.32 
poddziały wspólne (391.8)

Krety 599.3 
Kretynizm 616.899 
K rew 612.1

choroby 616.15 
ciśnienie 612.1 
krążenie 612.1 
przetaczanie krwi 615.38
zob. też  Układ krw iotw órczy

Kręglarstwo 796.2 
Kręgowce 596 
Kriogenika 621.59 
Krochmalnictwo 664.2 
Krokodyle 598.1 
Króliki

hodowla 636.9 
zoologia 599.32 

Krótkofalarstwo 621.396.721 
Kruszarki 621.926/929 
Kruszce zob. Rudy 
Krwiodawstwo 615.38 
Krwioobieg zob. Krążenie krwi 
Krwotok 616-005
Krym — poddziały wspólne (477.75) 
Kryminalistyka 343.98

filmy kryminalne 791.43-1/.3 
organizacje kryminalne 061.236.4 
powieści kryminalne 82-312.4 
profilaktyka kryminalna 343.85 

Kryminaliści —  poddziały wspólne -058.55 
Kryminologia 343.9 
Kryptografia 003.26 
Krystalizacja 542
—  cieczy 532 
Krystalografia 548
Kryształy — wyroby artystyczne 748 
Krytycyzm —  filozofia 165 
Krytyka literacka 82.09
— tekstów 801.7 
Kryzysy gospodarcze 338.12 
Krzem

składnik stopu 669.77/.78 
technologia chemiczna 661.6 
związki organiczne —  technologia che

miczna 661.7 
Krzewy jagodowe — hodowla 634.7



Krzewy owocowe Lakiery

Krzewy owocowe •— hodowla 634.1/.6
— ozdobne — hodowla 635.9 
Kserografia 772.9
Książka

aukcje książek 090.1 
budowa 655.53 
historia 002.2(091) 
nauka o książce 002.2 
szkodniki książek 025.7/.9 
sztuka książki 655.53::76 

Książki (ogólnie) —  poddziały wspólne (02) 
Książki dla dzieci 

do 6 lat 087.5* 
od 7 do 16 lat

literatura piękna 82-93 
literatura popularno-naukowa — 

poddziały wspólne (02.053.2) 
Książki ilustrowane —  poddziały wspólne

(02.025.2)
— kucharskie 641.5
—  popularne (poziom elementarny) — 

poddziały wspólne (02.062)
—  rzadkie 09
— zakazane 098/099 
Księgarstwo 655.42

katalogi 017.4 
Księgi adresowe — poddziały wspólne 

(058)
— liturgiczne 264 
Księgi pamiątkowe 082

poddziały wspólne (082.1)
Księgowość 657 
Księgoznawstwo 002.2 
Księżyc 523.34
Kształcenie zob. Dokształcanie, Nauczanie, 

Szkolnictwo 
Kształcenie korespondencyjne 37.018.4
— ogólne 37.031
—  permanentne 37.041”406”
— ustawiczne zob. Kształcenie perma

nentne
— wieczorowe 37.018.4 
Kształcenie zawodowe

pomaturalne (nie akademickie) — 377.5 
wewnątrzzakładowe 331.36 
zob. tei Szkolnictwo zakładowe 

Kształcenie zespołowe 374.1 
Kuba — poddziały wspólne (729.1) 
Kubańska literatura 860(729.1)
Kubizm 7.037 
Kucharstwo 641

książki kucharskie 641.5 
Kucie 621.73
Kukiełki — widowiska 792.97 
Kukurydza —  uprawa 633.1 
Kulinarna sztuka в41.5 
Kult religijny

ceremonie religijne 264 
kult relikwii i obrazów 264-72 

Kultura 008
administracja publiczna 351.85 
domy kultury 374.186 

architektura 725.8

filozofia 130.2 
historia 930.85
instytucje kulturalno-oświatowe 061.237 
praca kulturalno-oświatowa 374.1 
socjologia 316.7
współpraca międzynarodowa 341.232 
życie kulturalne pracowników 331.85 

Kultura ludowa zob. Etnografia
— materialna —  historia 930.85
— towarzyska 395
— życia codziennego 395 
Kulturystyka 796.41 
Kuna 599.74 
Kuratoria szkolne 371.1 
Ktiratorzy sądowi —  prawo rodzinne

347.61/.64 
Kursy dewiz 339.74
— giełdowe 336.76
— oświatowe —  oświata pozaszkolna 

374.133
— radiowe 374.133
— szkoleniowe —  programy —  poddziały 

wspólne (075.9)
— telewizyjne 374.133 
Kurz —  higiena 613.6 
Kusze 623.446 
Kuśnierstwo 675.6
Kuwejt —  poddziały wspólne (536.8) 
Kuźnictwo

obróbka plastyczna 621.73 
rzemiosło 682 

Kwalifikacje —  praca wymagająca kwali
fikacji 331.102 

Kw”anty —  teoria 530.1 
Kwarantanna 614.4 
Kwarc

górnictwo 622.36 
złoża 553.5 

Kwarcyt 553.5 
Kwasy nukleinowe 

biochemia 577.1 
chemia fizyczna 577.3 

Kwasy organiczne —  technologia chemicz
na 661.7 

Kwatermistrzostwo 355.41 
Kwiaciarstwo 635.9 
Kwiaty

dekoracje z kwiatów 745.9 
hodowla 635.9 
rośliny kwiatowe 582.4 
sztuka układania 745.9 

Kwiaty sztuczne 688

Laboratoria —  architektura 727 
Laboratoria chemiczne 542
—  szkolne 371.64/.69
—  szkół wyższych 378.16 
Laicyzacja 322 
Lakiernictwo 667.6 
Lakiery 667.6
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Lalki Literatura

Lalki —  teatr lalek 792.97 
Lampy 683.8

sztuka użytkowa 749.1/.7 
Lampy elektronowe 621.385
— elektryczne 621.32
— fotelektroniczne 621.383
—  rentgenowskie 621.386 
Lamy 599.735
Laos — poddziały wspólne (598)
Lapońska literatura 894.55 
Laryngologia 616.2 
Las zob. Leśnictwo 
Lasery 621.375.826*
Lastriko 666.9
Lasy —  poddziały wspólne (253)
Lasy ochronne 630*9 
Latarnie morskie 627.7 
Lawiny 551.57 
Lądy

podnoszenie się i zapadaiil? 551.35 
rozmieszczenie 551.41 

Leczenie 616.08
rośliny lecznicze — uprawa 633.88 
środki lecznicze — stosowanie 616-C85
— klimatyczne 615.8
— operacyjne 616-089
— zapobiegawcze 616-084 

Legendarne kraje 913.09
poddziały wspólne (309)

Legendy —  literatura 82-343.4
—  ludowe polskie 398:884-3
— o świętych 82-312.2 
Legislacja 340.13 
Lekarstwa zob. Leki 
Lekarze 614.25
Leki 615.4

kontrola sanitarna 614.3 
produkcja zob. Farmacja 
sprzedaż 615.12 
według działania 615.2 
według pochodzenia 615.3 

Leki chemiczne 615.3
— domowe 615.89
— roślinne 615.3 
Lekka atletyka 796.42/.43 
Leksykografia 801.3 
Leksykologia 801.3 
Leksykony zob. Encyklopedie 
Lemoniady 663.8
Len

uprawa 633.5 
włókna 677.1 

Leninizm zob. Marksizm-Leninizm 
Lepiki 666.9
Lepkość —  hydromechanika 532 
Lepy — przemysł chemiczny 
Leśnictwo 630

biologia leśna 630*13 
botanika leśna 630*16 
drzewostan —  struktura 630*5 
dział gospodarki narodowej 634*9 
ekonomika gospodarstwa leśnego 630*6 
hodowla lasu 630*2

inżynieria leśna 630*3 
milicja leśna 351.74 
ochrona lasu 630*4 
polityka leśna 630*9 
pomiary lasu 634*5 
prawo leśne 630*9 
produkty leśne

organizacja przemysłu przetwarzają
cego 630*79 

uzyskiwanie 630*8 
przedsiębiorstwo leśne

administracja i organizacja 630*6 
ekonomika 630*6 

przemysł leśny —  organizacja 630*79 
rachunkowość leśna 634*6 
transport leśny —  organizacja 630*79 
urządzanie lasu 630*6 
użytki leśne 630*89 
zoologia leśna 630*13 

Lew 599.742.7
—  morski 599.745
Liban — poddziały wspólne (569.3) 
Liberalizm —  ekonomia polityczna 330.8 
Liberia —  poddziały wspólne (666.2)
Libia —  poddziały wspólne (612)
Libretta (teksty) 82-2 

wraz z nutami 782.089 
Licea zawodowe 377.5 
Lichwa 336.78 
Liczby — teoria 511 
Liczniki —  mechanika precyzyjna 681.12 
Lie —  grupy Liego 512.81 
Liechtenstein (księstwo) —  poddziały wspól

ne (494.9)
Liga Kobiet 396(438)
Liga Narodów 061.1(100):327.7 
Lignit

górnictwo 622.332 
złoża 553.96 

Likiery 663.8 
Limfatyczny układ 

anatomia 611.4 
choroby 616.4 

Limnologia 556.5 
Limonit 553.31
Lingwistyka zob. Językoznawstwo
—  matematyczna 519.7 
Linie automatyczne 621.9-114 
Liny —  wytwarzanie 677.072.68
—  metalowe 679.7
—  przemysłowe 679.7 
Lis — 599.742.1 
Listy

literatura 82-6 
poddziały wspólne (044)

Literatura 82
gatunki literackie 82-1/-9 
historia 82(091) 
krytyka literacka 82.09 
nauka o literaturze 82 
rodzaje literackie 82-1/-9 
technika literacka 82.08 
teoria 82.0



Literatura (c.d.) Ludwisarstwo

własność literacka 
prawo 347.78
przestępstwa przeciw wŁ lit. 343.533 

Literatura afrykańska (murzyńska) 896 
w  języku angielskim 820(6) 
w  języku francuskim 840(6)

Literatura azjatycka wschodnia 895
—  brukowa 82-91
— dla dzieci zob. Książki dla dzieci
— germańska 83
—  ludowa 398:820/899
—  masowa 82-91
— murzyńska zob. Literatura afrykańska
— piękna 82
— porównawcza 82.091
— poszczególnych języków i narodów 

820/899; zob. też poszczególne hasła, 
np. Angielska literatura

—  radziecka 88+89](45+ 57)
— romańska 84 
Literatura słowiańska 881

poludniowc-słowiańska 886 
Literatura uralo-ałtajska 894.1/.5 
Literaturoznawstwo 82.0 
Liternictwo 744 
Litewska literatura 888.2 
Litewski język 808.82 
Litografia artystyczna 76 
Litosfera —  środowisko 504.3 
Liturgia 264 
Liturgiczne księgi 264 
Litwa

historia 947.45 
poddziały wspólne (474.5)

Lniarstwo zob. Len 
Lodołamacze

budowa 629.124.791 
wykorzystanie 627.7 

Lodowce — geologia 551.32/.33 
Lodowiska

architektura 725.8 
urządzenia 685.6/.7 

Lodówki 621.56/.59 
Logarytmy —  tablice 519.66 
Logika 161/164
—  formalna 164
— matematyczna 510.6
—  symboliczna 164 
Logistyka

logika 164 
wojskowość 355.41 

Logograficzne pismo 003.32 
Lokale

gospodarka lokalowa 351.77.85 
prawo lokalowe 349.444 

Lokalizacja budownictwa przemysłowego
658.2

— produkcji 711.2 
Lokauty 331.109.4 
Lokomobile 621.1 
Lokcmotywownie 629.47/.48 
Lokomotywy 629.42 
Loteria 336.78

Loteria państwowa 336.4 
Lotnictwo

astronomia lotnicza 527 
choroby lotnicze 616-001.12 
dworce — architektura 725.3 
fotografia lotnicza 528.7 
medycyna 613.6 
nawigacja lotnicza 527 
prawo 347.82
prawo międzynarodowe 341.226 
port 797.55 
technika 629.73
transport zob. Transport lotniczy 
zaciemnianie przeciwlotnicze 628.978 
zagadnienia ogólne 656.7 

Lotnictwo morskie 623.74
— sportowe 797.55 
Lotnictwo wojskowe 358.4

lotniska 355.7 
obrona przeciwlotnicza 

cywilna 355.58
wojskowa —  technika 623.76 

technika 623.74
wojna lotnicza w  II wojnie światowej

940.544 
życie wojskowe 355.1 

Lotniska
budownictwo 625.717. 
organizacja 656.71 

Lotniska wojskowe 355.7 
Loniskowce 623.82 
Loty kosmiczne 

technika 629.78 
zagadnienia ogólne 629.78 

Lód
chłodnictwo 621.56/.59 
geologia 551.33 

Lód do celów spożywczych 663.6 
Lucerna —  uprawa 633.3 
Ludność

a państwo 333.2 
badanie 314 
geografia 911.3:314 
migracja 314.7 
podział i skład 314.9 
polityka ludnościowa 314.1 
przesiedlenia 314.7 
ruch ludności 314.8 

Ludobójstwo —  prawo międzynarodowe 
■ 341.485

Ludowa demokracja 321.74
— kultura zob. Etnografia
—  literatura 398:820/899
— medycyna 615.89
— muzyka 78.031.4
—  sztuka 7.031.4
Ludowe budownictwo 72.031.4
— malarstwo 75.031.4
—  pieśni 784
—  rządy 342.3
—  stroje 391
—  tańce 793.3 
Ludwisarstwo 673



Ludy koczownicze — etnografia 397.7 
Ludy pierwotne 

etnografia 397 
szuka 7.031.3 

Luksemburg —  poddziały wspólne (435.9) 
Luminescencja —  opyka 535 
Lumpenproletariat 316.343.63 
Lunaparki 791.7 
Lunety 681.7 
Lupy 681.7
Lustra —  wyrób 686.6/.7 
Luteranie 284 
Lutowanie 621.791/.795 
Lwy zob. Lew

Łacińska literatura 871 
Łaciński język 807.1

poddziały wspólne =71 
Łacińskie pismo 003.24 
Ładowarki 621.86/.87 
Łamigłówki 793/.7 
Łańcuchy 672 
Łapownictwo 343.35 
Łasica 599.74 
Łaska —  teologia 234 
Ławnicy —  sądy karne 343.1 
Łaźnie — budownictwo 725.7 
Łączność

administracja publiczna 351.81 
ekonomika 338.47
zwierzęta do celów łączności 636.04 

Łączność satelitarna 629.783 
Łączność wojskowa 

służba łączności 358.2 
technika 623.61 

Łąki —  uprawa 633.2 
Łodzie 629.125 
— ratunkowe 629.125 
Łoś 599.35
Łotewska literatura 888.3
Łotewski język 808.83
Łotwa —  poddziały wspólne (474.3)
Łowiectwo 639.1
Łożyska 621.82/.85
Łożyskowce — zoologia 599.3
Łubin —  uprawa 633.3
Łucznictwo —  sport 799.3
Łuki —  broń 623.444
Łupki bitumiczne —  złoża 553.98
Łużycka literatura 887.1
Łużycki język 808.7
Łyżwiarstwo 796.9
Łyżwy 685.3

Macedońska literatura 886.6 
Macedoński język 808.66 
Macierze —  algebra 512.6 
Macierzyństwo

opieka nad matką 364.65-055.52-055.2

poradnie świadomego macierzyństwa
913.88 

Maczugi 623.446
Madagaskar —  poddziały wspólne (691)
Mafie 061.236.4
Magazyny

archithektura '725.3 
gospodarka magazynowa 658.7 
konstrukcje 624.95
magazynowanie płodów rolnych 631 56 

Magia 13
Magiczne sztuki 793.81 
Magnesy 621.318 
Magnetochemia 541.13 
Łt^gnetoelektryczne maszyny 621.313.8 
Magnetofony 681.84/.85

taśmy magnetofonowe 681.84/.85 
Magnetohydrodynamika 537.8 
Magnetowidy 621.397.6

taśmy magnetowidowe 086.8 
poddziały wspólne (086.8) 

Magnetrony 621.385 
Magnetyt —  złoża 553.31 
Magnetyzm 

fizyka 537.6 
pole magnetyczne 537.8 
zob. też: K a sety  m agnetyczne. Taśm y ma

g n etyczn e
Magnetyzm ziemski 550.38 
Magnez —  metalurgia 669.72/76 
Mahometanizm 297 
Majątek

kary majątkowe 343.24/.29 
prawo majątkowe 347.2 
ubezpieczenie mienia 368.1 

Majątek narodowy 330.52 
Majowie

historia 972 
pismo 003.32 
sztuka 7.031.8 

Majsterkowanie 689
Makarenko — system wychowawczy 371.4
Makijaż 687.5
Makrocząsteczki

fizyka jądrową 539.19 
zob . też W łelhocząsteczhow e  ztuiqzTci 

Makromolekuły zob. Makrocząsteczki 
Malachit 679.8
Malajska Republika —  poddziały wspólne 

(595)
Maiajski Archipelag —  poddziały wspólne 

(5^925.9)
Malajsko-polinezyjska literatura 899 
Malajsko-polinezyjskie języki 809.9 
Malarstwo 75

historia 75.03(091) 
technika 75.02 

Malarstwo budowlane 698
— ludowe 75.031.4
—  miniaturowe 75.056
— ścienne 72.04
Malawi —  poddziały wspólne (689.7) 
Malezja — poddziały wspólne (595)



Malgaska Republika Materiały

Malgaska Rep. —  poddziały wspólne (691) 
Mali —  poddziały wspólne (662.1) 
Malowanie —  technika 667.6
— ochronne 667.6
Malta — poddziały wspólne (458.2)
Maltuzjanizm 314.1
Małorolni chłopi 316.343.64
Małpiatki 599.8
Małpy 59S.8
Małże 594
Małżeństwa

demografia 314.5 
etyka rodzinna 173 
poddziały wspólne -058.833 
prawo cywilne 347.61/.64 

Mandaty (kraje mandatowe) 
poddziały wspólne (1-52) 
polityka kolonialna 325.4 
prawo międzynarodowe 341.212 

Mandżuria — poddziały wspólne (518) 
Manewry wojskowe 655.5 
Mangan

geologia 553.32 
metalurgia 669.72/.76 

Maniakalno-depresyjna psychoza 616.895 
Manicure 687.5
Manifestacje polityczne 323.22/.26 
Manka —  prawo karne 343.7 
Mapy 912
—  astronomiczne 524.3(084)
— plastyczne 912 
Marchew

uprawa 633.4
uprawa ogrodnicza 635.1/.2 

Margines społeczny — socjologia 316.344.7 
Mariologia 232.931 
Marionetki 792.97 
Marketing 339.13 
Marksizm-leninizm

ekonomia polityczn^i 330.85 
filozofia 141.82 
państwo i prawo 340.128 
socjologia 316.26 

Marmur 553.5 
Maroko

geografia 916.4 
poddziały wspólne (64)

Martynika —  poddziały wspólne (729.7/.S) 
Marynarka handlowa zob. Flota handlowa 
ГЛагупагка wojenna 359 

sądownictwo karne 344 
technika 623.8/.9 
życie wojskowe 355.1 

Masa —  fizyka 531.4
—  perłowa 679.9 
Masaż 615.8
Masery optyczne 621.375.826 
Maskćwanie —  wojskowość 

służba techniczna 358.3 
technika 623.77 

Masło 637.2/.3
—  roślinne 664.3 
Masoneria 061.236.61

Masowa informacja 659 3
Masy plastyczne zob. Tworzywa sztuczne
—  sztuczne — materiały budowlane 6Cl
—  włókniste 676.1
Maszty —  konstrukcje 624.97 
Maszyny

budowa 621 
teoria 621.01 

części maszyn 62-1/-8 
konserwacja 62-7 
konserwacja 62-7 
obsługa 62-7 
przemysł maszynowy 621 
regulatory 62-5 
remontowa gospodarka 658.58 
rodzaje 62-1/-8 
sterowanie i regulacja 62-55 

Maszyny analogowe 681.33
—  analogowo-cyfrowe 681.34
—  biurowe 651.2
—  cyfrowe 681.32
Maszyny do pisania 681.612/.613 

pisanie na maszynie 651 
Maszyny elektryczne 621.313 

prądu stałego 621.313.2 
prądu zmiennego 621.313.3 

Maszyny matematyczne 681.31
—  parowe 621.1 
Matematyka 51

cybernetyka matematyczna 519.7 
filozofia 510 
gry matematyczne 51-8 
lingwistyka matematyczna 519.7 
logika matematyczna 510.6 
maszyny matematyczne 681.31 
podstawy 510
programowanie matematyczne 519.85 
rozrywki matematyczne 51-8 
statystyka matematyczna 519.2 
tablice matematyczne 519.66 

poddziały wspólne (083.41) 
Matematyka obliczeniowa 519.6 
Materia

filozofia przyrody 113/119 
istota fizyczna materii 539 

Materia międzygwiazdowa 524.5
—  międzyplanetarna 523.6
—  żywa i nieożywiona —  biologia 573.3 
Materializm dialektyczny 141.82
—  historyczny 316.26
Materialna odpowiedzialność —  pra-jvo 

pracy 349.23/.24 
Materiałowe zaopatrzenie 658.7 
Materiałoznawstwo 620.2 
Materiały

badanie 620.1 
barwienie 667.7
gospodarka materiałowa 658.566
kontrola 658.56
obróbka 621.7
ochrona 620.197
pełzanie 539.3
rozdrabnianie 621.926/.929



Materiały (c.d.) Metalografia

sortowanie 621.926/.929 
wady 620.1 
wytrzymałość 620.1 
zaopatrzenie materiałowe 658.7 
zmęczenie materiałów — meclianika

539.4
Materiały budowlane 691
— gazowe zob. Gazowe materiały
— łatwopalne 620.26
— niebezpieczne 620.26
— ogniotrwałe 666.7
— pędne zob. Paliwa
— piśmienne 686
— płynne zob. Ciecze
— ścierne 621.921/.924
— trujące 620.26 
Materiały wiążące

budownictwo 691 
przemysł 666.9 

Materiały wybucliowe 620.26 
Matki

Dzień Matki 394
opieka nad matką 364.65-055.52-055.2 
poddziały wspólne -055.52-055.2 

Maty — wyrób 677.076 
Mauretania — poddziały wspólne (661.2) 
Mauzolea — architektura 726 
„Mazowsze”  —  zespół pieśni i tańca 793.3 
Mąka 664.7 
Mchy 582.2/.3 
Meblarstwo 684
Meble —  urządzenie mieszkania 643/645
—  artystyczne 749.1/.2
—  biurowe 651.2:684 
Mecenat sztuki 7.078 
Mechanika 531/534

energia mechaniczna 531.6 
podobieństwo mechaniczne 531.3 
pomiary wielkości 531.7 

Mechanika chemiczna 514.12
—  cieczy 532
—  gazów 533
—  gruntów 624.131.2/.6
—  nieba 521.1
—  ogólna 531'
—  precyzyjna 681
—  statystyczna 531.1
—  stosowana zob. Mechanika techniczna
— techniczna 621.01 
Mechanizacja pracy 65.011.54/.56

praca zmechanizowana 331.103 
Mechanizmy samoczynne 62-5 
Mechanoterapia 615.8 
Medale

numizmatyka 737 
wyrób 671.4 

Medeo-Persja — poddziały wspólne (35) 
Medowie

historia starożytna 935 
poddziały wspMne (35)

Meduzy 593.1/.9 
Medycyna 61

narzędzia medyczne 615.47

szkolnictwo wyższe 378.661 
urządzenia 615.47 
zav/ód lekarski 614.2Й 

Medycyna kliniczna 616
— lotnicza 613.6
—  ludowa 615.89
— pracy 613-057
— sądowa 340.6
— spełeczna 616-058
— tropikalna 61(213)
— weterynaryjna 619 
Meksyk

geografia 917.2 
historia 972
poddziały wspólne (72)

Meksykańska literatura 860(72)
— sztuka (przedkolumbijska) 7.031.8 
Melancholia 616.895
Melanezja —  poddziały wspólne (932/935)
Meldunki ludności 351.75
Melioracje rolne zob. Melioracje wodne
— wodne 626.8
Menadżerowie — grupa społeczna

316.343.65 
Mendelizm 575.1 
Mennictwo 671.4 
Merkantylizm 330.8 
Metabolizm

biochemia 577.1 
botanika 581.1 
fizjologia 612.015 
zoologia 591.1 

Metafizyka 11/12
— ogólna 111
—  szczegółowa 122/129
—  życia duchowego 13 
Metagalaktyka 524.8 
Metale

barwienie 667.7 
chemia nieorganiczna 546.3/.9 
emaliowanie 666.29 
hutnictwo 669.017/.018 
materiały budowlane 691 
obróbka cieplna 621.78 
obróbka powierzchni 621.792/.795 
rudy

geologia 553.3/.4 
górnictwa 622.34 

włókna metalowe 677.5 
związki metali — technologia chemicz

na 661.8
Metale alkaliczne —  metalurgia C69.88/.89
—  lekkie —  metalurgia 669.7 
Metale nieżelazne

metalurgia 669.2/.8 
rudy —  złoża 553.4 
wyroby 673 

Metale szlachetne
metalurgia 6S9.21/.23 
w yroby 671 

Metalizacja 621.791/.795
artykuły niemetalowe 686.4 

Metalografia 620.1



Metaloidy
chemia nieorganiczna 546.1/.2 
metalurgia 66Э.77/.78 

Metaloorganiczne związki — technologia 
chemiczna 661.7 

Metaloplastyka artystyczna 739 
Metaloznawstwo 669.017/.019 
Metalurgia 669
— metali nieżelaznych 66Э.2/.8
— proszków 621.762
— żelaza 66D.1 
Meteorologia 551.5
— dynamiczna 551.51
— praktyczna 551.50
— synoptyczna 551.50 
Meteory 523.6 
Meteoryty 552.6
Metoda analityczna 167/168
— syntetyczna 167/168 
Metodologia 167/168 
Metodyści 285/239
Metro zob. Koleje podziemne 
Metrologia 389
Metryka —  językoznawstwo 801.6 
Mezopotamia

historia starożytna 935 
poddziały wspólne (35) 
sztuka antyczna 7.032.5 

Mężczyźni
poddziały wspólne -055.1 
życie płciowe 616.6 

Mgła 551.57
Mgławice planetarne —  astronomia 524.3 
Miareczkowanie 543.2 
Miary i wagi 389

administracja publiczna 351.83 
Miasta 911.375

administracja 353
budynki miejskie —  architektura 728.3
geografia 911.375
higiena 614.78
inżynieria sanitarna 628.4
kanalizacja 628.2
komunikacja

ekonomika 388.47; :656.1/.3(1-21) 
zagadnienia ogólne 656.1/.3(1-21) 

miejskie ośrodki administracyjne — 
poddziały wspólne (1-21) 

ochrona krajobrazu miast 719 
planowanie miast 711.4/.8 
socjologia 316.34.56 
wędrówki ze wsi do miasta 325.1 

Miażdżyca 616-004 
Miedzioryty 76 
Miedziowanie 686.4 
Miedź

geologia 553.43 
górnictwo 622.343 
metalurgia 669.3 
stopy 669.3 

Mielenie —  obróbka materiałów 621.92 
Mienie —  ubezpieczenia 368.1 
Miernictwo 52B

Miernictwo górnicze 622.1:528 
Mierzeje —  geografia morza 551.468 
Miesiączkowanie 618.1 
Mieszarki 621.926/.929 
Mieszczanie —  klasa społeczna 323.32 

w  okresie feudalizmu 316.343.3 
Mieszkania

administracja publiczna 351.778.5 
domy mieszkalne —  arcliitektura 728.3 
higiena 613.5
polityka mieszkaniowa 332.8 
porządki domowe 648.5 
potrzeby mieszkaniowe 365 
prawo lokalowe 349.444 
spółdzielnie mieszkaniowe 334.5::728 
urządzenie wnętrza 643/645 
warunki mieszkaniowe pracowników

331.34 
Mięczaki 594 

hodowla 639.4 
Międzynarodowy aspekt 

arbitraż 341.6 
banki 339.73
bezpieczeństwo 327.55/.57 
etyka 172.4 
federacje 061.2 
finanse 339.7 
gospodarka 339.9 
handel 339.5
koegzystencja państw 341.23 
konferencje 341.18 
konflikty 327.5 
kryzysy walutowe 339.74 
Międzynarodowa Organizacja Frńcy 

061(100);331.91 
obozy wakacyjne młodzieży 371.217.3 
obrót płatniczy 339.72 

instytucje 339.73 
■ odprężenie 327.55/.57 
organizacje zob. Organizacje międzyna

rodowe 
plany gospodarcze 339.97 
poddziały wspólne (100) 
policja 341.45 
polityka 327
—  gospodarcza 339.S7 
porozumienia 341.24
prawo zob. Prawo międzynarodowe 
rozliczenia 339.72 
ruchy polityczne 327.3 
sądownictwo 341.6 
siły zbrojne 355.3
spory —  rozstrzyganie pokojowe 341.6 
stosunki gospodarcze 339.9
—  polityczne 327 
targi 339.17 
trybunały 341.6 
umowy 341.24

poddziały wspólne (094.2) 
współpraca gospodarcza 339.92 
zbliżenia 327.33
— na gruncie językowym, rasowym, re

ligijnym, geograficznym itd, 327.39



Międzynarodówki 327.323 
Mięso

konserwy mięsne 664.8/.Э 
przemysł mięsny 637.5 

Mięsożerne zwierzęta 599.74 
Mięśnie — anatomia 611.7 
Migracja 325.1 

demografia 314.7 
Ч Migranci —  poddziały wspólne -054.7 

Migrena 616.85 
Mikologia przemysłowa 663.1 
Mikoryza 581.5
Mikroanaliza chemiczna 543.063 
Mikrobiologia 579
— ogólna 579.2
— przemysłowa 663.1
— rolnicza 631.46
— stosowana 579.6
— systematyczna 579.8
—  techniczna 663 
Mikrobiologiczny przemysł 663.1 
Mikroelektronika 621.3.049:77 
Mikrofale — radiokomunikacja 621.396 
Mikrofilmy 778.14 
Mikrofotografia 778.14
Mikrokopie 778.14
Mikronezja —  poddziały wspólne (996/968) 
Mikroorganizmy — biologia 573.4 
Mikroreprodukcja 778.14 
Mikroskopia biologiczna 57.086
—  elektronowa 537.5 
Mikroskopy 681.7

badania mikroskopowe — fizyka 53.086 
Milicja

administracja publiczna 351.74 
psy milicyjne 636.04 
гоЬ. też P olicja

Milicja wojskowa zob. Żandarmeria 
Milicjanci —  poddziały wspólne -057.36 
Militaryzm 355.01 
Miłość —  etyka 177 
Mineralne oleje zob. Oleje mineralne
— produkty spożywcze 664.4
— surowce zob. Kopaliny
— wody zob. Wody mineralne
—  źródła 553.7 
Mineralogia 549
Minerały kruszcowe zob. Rudy
— krzemionkowe — górnictwo 622.36
— nieorganiczne —  geologia 553.6 
Minerzy 358.2
Miniatury —  malarst’.vo 75.056 
Minimum egzystencji 331.2 
Ministerstwa 354 
Miny

pola minowe 623.1/.3 
stawiacze min 623.82 
technika wojskowa 623.45 

Miny głębinowe 623.9 
Miny morskie 623.9

rozminowywanie 623.9 
stawiacze min 623.82 

Miotacze ognia 623.45

Miotły 687.9 
Miód 638.16
— pitny 663.2/.3 
Miscellanea literackie 82-8 
Misje chrześcijańskie 266 
Misjonarstwo 266 
Mistycyzm 248 
Mitologia germańska 293
— klasyczna 292
—■ skandynawska 293
— słowiańska М3 
Mitologiczne opowieści 82-394 
Mitraizm 295 
Mleczarstwo 637.1
Mleczne bary 64.024.3/.4 
Mleko 637.1 
Młocka 631.56 
Młodociani zob. Nielotni 
Młodzież

biblioteki 027.625 
czytelnictwo 028.5 
domy kultury 374.3 
nauczanie i wychowanie pozaszkolne

374.3 
obozy 371.217.3 
opieka społeczna 364.65-053.6 
organizacje 329.78 
poddziały wspólne -053.6 
praca 331-053.6 
przestępczość 343.915 
psychologia 159.922-053.6 
socjologia 316.346.3-053.6 
wczasy 371.217.3 

Młodzież szkolna 371.8
poradnictwo zawodowe 37.048.4 

Młoty i prasy — obróbka materiałów
621.97 

Młynarstwo 664.7
Młyny do mielenia —  obróbka materiałów 

621.926/.929 
Mnemotechnika 1.59.953 
Mniejszości —  socjoloeia 316.47 
Mniejszości narodowe

polityka wewnętrzna 323.15 
prawo międzynarodowe 341.234 
szkolnictwo 376.7 

Mnogość —  teoria mnogości 510.22 
Mobilizacja wojenna 355.2 
Moc produkcyjna 658.5 
Moczowo-płciowe choroby 616.6
— narządy 611.6 
M oczowo-płciowy układ 611.6 
Moda 391
Modelarstwo 689
Modnie ekonomiczne —  teoria 519.86
— optymalizacyjne 519.86 
Modernizacja — rozwój społeczny 316.42 
Modlitewniki 243
Modlitwa —  teologia 2-18 
Modniarstwo 687.4 
Mola portowe 627.2/.3 
Molekularna biologia 577.2
—  fizyka 539.19



Molekularna genetyka Mutualizm

Molekularna genetyka 577.2 
Molekularne związki 530.19
—  wzmacniacze 621.375.82 
Molibden —  metalurgia 66Э.24/.29 
Mołdawia — poddziały wspólne (478.fi) 
Monako — poddziały wspólne (449.49) 
Monarchia 342.3
— absolutna 321.6
— konstytucyjna 321.72 
Monetarne systemy 336.74 
Monety

numizmatyka 737 
wyrób 671.4 

Mongolia — poddziały wspólne (517) 
Mongolska Republika Ludowa — poddzia

ły wspólne (517.3)
Mongolskie ludy (azjatyckie) —  poddzia

ły wspólne (=95)
Monogamia 173 
Monokultura rolnicza 631.58 
Monopole gospodarcze 334.75 
Montaż 621.757 
Moralność 17 

a higiena 613.8 
a rozrywki 175
przestępstwa przeciw moralności 343.54 
wychowanie moralne 37.034 

r«Ioralno.ęć indywidualna 171 
Moralność publiczna — administracja pu

bliczna 351.76 
Moralność rodzinna 173
—  społeczna 172 
Morfologia

botanika 581.4 
językoznawstwo 801.55 

Morfologiczny kierunek w  socjologii 316.25 
Morse — alfabet 03.295 
Morsy —  zooloEia 599.745 
Morszczyn 639.6 
Mo’-ze

b4zy wojskowe morskie 623.81 
brzegi morskie — ochr or a 627.52/.53 
budownictwo morskip 627.2/.3
 wojskowe 623.8
choroby morskie 616.001.12 
geografia 913(26) 
gospodarka morska 338.292/.294 
kanały zob. Kanały morskie 
katastrofy morskie 656.61.08 
latarnie morskie 627.7 
lotnictwo morskie 623.74 
oceanografia fizyczna 551.46 
poddziały wspólne (26) 
prawo zob. Prawo morskie 
podróże geograficzne morskie 910.4(261 
prądy morskie 551.46

poddziały wspólne (26.071 
ratownictwo morskie 656.6.08 
rozmieszczenie mórz 551.41 
rybołówstwo morskie 639.32

Drawo międzynarodowe 341.225 
społeczeństwa morskie —  socjologia

316.324.4

ssaki morskie zob. Ssaki morskie 
sygnalizacja morska 627.7 
szkolnictwo morskie wyższe 378.665.661 
transport zob. Żegluga morska 
tunele podmorskie — prawo międzyna

rodowe 341.277 
wojna morska zob. Wojna morska 
wolność mórz 341.225 
żegluga zob. Żegluga morska 
żeglarstwo morskie 797.14 

Morze Arktyczne —  poddziały wspólne 
(268)

Morze Bałtyckie — poddziały wspólne 
(261.24)

Morze Czarne —  poddziały wspólne (262.5) 
Morze Północne —  poddziały wspólne

(261.26)
Morze Śródziemne —  poddziały wspólne 

(262)
Mosty

budowa 6Я4.2/.8 
inżynieria wojskowa 623.6 

Mosty przeładunkowe 621.86/.87 
Motocykle 620.118

ruch motocyklowy 656.1 
sport 786.7 

Motocykliści wojskowi 357.5 
Motorowodne sporty 797.15 
M otorowy sport 796.7 
Motorówki 629.125
Motoryzacja — zagadnienia ogólne 656.13
Motywy —  psychologia 159.94
Mowa

fizjologia 612.78
językoznawstwo —  części mowy 801.2 

M owy —  literatura 82-5 
Mozaik! 72.04
Mozaizm zob. Religia żydoлvska
Mozambik —  poddziały wsnólne (679)
Mówienie —  psychologia 159.S55
Mózg —  choroby organiczne 616.83
Mrówkojad 599.3
Mszaki 582.2/.3
Mszały 264
Mszywioły 594
Multipleksy 621.395
Muły 636.1
Mundury wojskowe 355.1
Murarstwo 6Q3
Mury —  budownictwo 692.2
Murzyni

historia 960(^96) 
poddziały wspólne (=96)

Murzyńska literatura (afrykańska) zob.
Afrykańska literatura (murzyńska) 

Murzyńskie jeżyki 809.6 
Musicale

film  791.43-1/-3 
muzyka 782 
teatr 792.5 

Muszle —  wyroby 679.9 
Mutacje —  biologia 575.2 
M u t u a l i z m  —  b i o l o g i a  576.6



Muzea Narodowości

Muzea 069
administracja publiczna 351.85 
architektura IZI.71.8 
zbiory muzealne 069.51 

Muzea etnograficzne 069.02:39
—  regionalne 069(1-31)
Muzealnictwo 069 
Muzeologia 069 
Muzyka 78

artyści 78.071 
estetyka 78.01 
filozofia 78.01 
historia 70.03(091) 
historycy muzyki 78.072 
instrumenty muzyczne 681.81/.83 
katalogi tematyczne 781.97 
konkursy 78.091 
krytyka muzyczna 78.072 
nauczanie muzyki 

pedagodzy 78.071.2 
pomoce do nauczania 681.81/.83 
przedmiot nauczania w  szkole 3V2.878 

odtwarzanie 78.091 
rodzaje 782/785
sale koncertowe —  architektura 725.8 
spisy utworów 781.97 
szkolnictwo wyższe 378.678 
teoria 781 

Muzyka amatorska 78.077
—  baletowa 782
— chóralna 784
— filmowa 782
—  fortepianowa 786 
Muzyka instrumentalna

na poszczególne instrumenty 786/789 
zespołowa 785 

Muzyka ludowa 78.031.4
—  religijna 783
—  symfoniczna 785
—  teatralna 782
— wokalna 784 
Muzykologia 78.072 
Mydlarstwo 661.185/.187 
Myjnie samochodowe 629.119 
Myszy 599.32
Myślenie —  psychologia 159.955 
Myślistwo 

sport 799.2
zwierzęta myśliwskie 636.046

Nabiał zob. Mleczarstwo 
Nabrzeża morskie

budownictwo 627.2/.3 
marynarka wojenna 623.81 

Nacjonalizacja —  polityka gospodarcza 
338.242 

Nacjonalizm 172.1
szowinizm nacjonalistyczny 324.14 

Nacjonalizm gospodarczy 339.98 
Naczelne —  zoologia 599.8 
Nadajniki radiowe 621.396.6

Nadajniki telewizyjne 621.397.6 
Nadbudowa zob. Baza i nadbudowa 
Nadprodukcja 338.3
Nadprzewodność —  elekrotechnika 537.3 
Nadprzyrodzone ziawiska —  etnografia

398.4
Nadwrażliwość —  medycyna 616-056 
Nadzór —  poddziały wspólne .004.5/.6 
Nafta

geologia 553.98 
górnictwo 622.32 
technologia 665.6/.7 

Nagonasienne rośliny 582.42/.47 
Nagość 390.4
Nagozalążkowe rośliny 5S2.42/.47 
Nagrobki —  architektura 726 
Nagrody —  praca 331.2 
Naklejki 676.8 
Nałogi

etyka 178
osoby w g ich nałogów —  poddziały 

wspólne -056.83 
Namibia —  poddziały wspólne (688) 
Namioty 685.5 
Napędy pasowe 621.82/.85 
Nopoje

higiena 613.3 
technologia' 663 

Naooje alkoholowe 
higiena 613.81 
przemysł 663.5 

Napoje gazowano 663.8
— mieszane 663.8
—  wyskokowe 663.5 
Naprawa zob. Bemont
Napreżanie —  odporno.ść na naprężanie

539.4
Narady wytv'6rcze 331.107 
Narciarstwo 796.92 

sDrzet 685.3
urzadzenia (skocznie, wyciągi itd.)

685.67.7 
Narciarstwo wodne 797.15 
NarŁ-omania

ptyka 178 
higiena 613.83
narkomani —  poddziały wspólne -0йв.8‘? 
pomoc sopłeczna 364.2 
zwalczanie 351.761 

Narkotyki
przpstrnstwa zwiazane z narkotykami

343.57
środki Drzeciwbólowe 615.2 
używanie 

etyka 178 
higiena 613.83 

Narodowości
Ęruoy narodowościowe w  szkolnictwie

376.7
mniejszości narodowe zob. Mnipiszosf'i 

narodowe 
narodowe zróżnicowanie społeczne

316.47



Narodowości (c.d.) Nawigacja

skład ludności wg narodowości 323.11
zob . też N aród

Narośle — choroby roślin 642.2/.4 
Naród

barwy narodowe 342.228.2/.5 
hymn narodowy 342.228.2/.5 
socjologia 316.35 
udział w  rządzeniu 342.57 
zróżnicowanie społeczne 316.347
zol), też lSlaroć.oxvości

1 arty zob. Narciarstw'o 
Is'arządy

biologia 576.7
zaburzenia czynności 616-008 

Narządy krążenia zob. Krążenie ■— układ 
Narządy krwiotwórcze zob. Układ krwio

twórczy 
Narząoy m oczowo-płciowe 

anatomia 611.6 
choroby 616.6 

Narządy oddechowe 
anatomia 611.2 
choroby 616.2 

Narządy płociowe zob. Narządy moczowo- 
-płciowe 

Narządy ruchu 
anatomia 611.7 
choroby 616.7 
fizjologia 612.7 

Narządy trawienia 
anatomia 611.3 
choroby 616.3 

Narządy zmysłów 
anatomia 611.8 
fizjologia 612.84/.88 

Narzecza 800.87 
Narzędzia

gospodarka narzędziowa 658.56 
kontrola 658.56 
wytwarzanie 621.753 

Narzędzia tnące 672 
Nasienne rośliny —  botanika 582.4 
Nasiennictwo 631.53 
Nasłuch —  urządzenia 681.88 
NATO

organizacja i działalność 
061.1(100.3-622):355.3 NATO 

poddziały wspólne (100.3-622 NATO) 
Naturalizm —  sztuka 7.036 
Naturalne prawo 340.122 
Naturyzm 390.4 
Nauczanie

metodyka 371.3.02 
organizacja 371.2

szczególne form y 37.018.4 
oświata pozaszkolna 374 
podstawy 37.01 
pomoce naukowe 371.64./69 
poszczególne przedmioty 372.8 
programy nauczania 371.214 

poddziały wspólne ГО73) 
rodzaje szkół

ogólnokształcące 373

podstawowe 373.3 
średnie 373.5 
zawodowe 377 

specjalne kategorie osób 376 
zagadnienia ogólne 37.02 
zob . też  K szta lcem e, S zkolen ie

Nauczanie początkowe 372.4
—  politechniczne • 37.031
Nauczanie pozaszkolne — formy organiza

cyjne 374 
Nauczanie słowne

oświata pozaszkolna 374.133 
szkolnictwo 371.33 

Nauczyciele 371.1
kształcenie 371.8; 378.637 
praca nauczyciela 371.3 
status nauczyciela 371.1 
zadania i obowiązki 371.213 

Nauka 001 
a religia 21
administracja publiczna 351.85 
błędy w  nauce 001.97/.98 
budynki dla potrzeb nauki —  archi

tektura 727 
film  naukowy 791.43.05: :001 
historia 001(091) 
informacja naukowa 002.1 
instytuty naukowe 061.6 
język naukowy 001.4 
klasyfikacja nauk 167/168 
metodologia nauk 167/168 
organizacja 001.89 
organizacje naukowe 061.22 
planowanie 001.89 
polityka naukowa 001.89 
popularyzacja 001.92 
praca naukowa 001.891 
prawa naukowe 001.6 
prognozowanie 001.18 
teorie naukowe 167/168 
towarzystwa naukowe 061.22 
wolność nauki 342.72/73 
zastosowanie fotografii w  nauce 778.3 

Nauka o książce 002.2 
Nauki biologiczne 57
—  ekonomiczne 33
— humanistyczne — zagadnienia ogólne 009
—  matematyczno-przyrodnicze —  zagad

nienia ogólne 50
—  polityczne 32
— prawne 34 
Nauki przyrodnicze 5

zagadnienia ogólne 501 
Nauki społeczne 3 

metodyka 303 
Nauki stosowane —  zagadnienia ogólne 60
— ścisłe —  zagadnienia ogólne 501 
Nautyczna, astronomia 527 
Nawadnianie

inżynieria wodna 626.8 
rolnicwo 611.6 

Nawigacja
astronomia 517



Nawigacja (c.d.) Normowanie

prawo 347.79 
Nawozy —  rolnictwo 631.8 
—  fosforowe — przemysł chemiczny 661.6 
Nawożenie 631.8 
Nazewnictwo 801.311./.313

nazwy geograficzno-topograficzne 
801.311

nazwy osób i grup osób 801.313 
Neoewolucjonizm — socjologia 316.24 
Neogotyk — .sztuka 7.035 
Neokolonialne społeczeństwa 316.323.8 
Neologizmy 801.316 
Neopozytywizm —  socjologia 316.25 
Nepal — poddziały wspólne (541.35) 
Neptun —  metalurgia 669.82 
Nerwica lękowa 616.891 
Nerwice 616.85
Nerwowe zaburzenia —  patolog-a 616-00'' 
Nerwowy układ (system) 

anatomia 611.8 
choroby 616.8 
fizjologia 612.8 
higiena 613.8 
psychofizjologia 159.91 

Neurastenia 616.891 
Neurologia 616.8 
Neuropatia 616.85 
Neutralność

prawo międzynarodowe S41.214 
prawo wojenne 341.35 

Neutrony 539.12 
Nędzarze

poddziały wspólne -058.38 
opieka społeczna 384.65-058.38 

M asa —  poddziały wspólne (689.7)
Nici — wytwarzanie 677.072 
Niderlandy — historia 949.2/.3 
Niebo

mechanika nieba 521.1 
teologia 236 

Niedołężni
opieka społeczna 364.65-056.266 
poddziały wspólne -056.266 

Niedorozwinięci umysłowo 
kształcenie 376.4
opieka społeczna 364.65-056.34/.37 
poddziały wspólne -056.36/.37 

Niedorozwój umysłowy 616.899 
Niedźwiedzia Wyspa ~  poddziały wspólne 

(984)
Niedźwiedzie 599.742.2 
Nieletni (młodociani)

opieka społeczna 364.65-053.6 
poddziały wspólne -053.6 
przestępczość 343.915 
zakłady poprawcze 343.815 

Niemcy
geografia 914.30 
historia 943.0 
poddziały wspólne (430) 
zob. też  N iem iecka  R epublika D em okra tycz

na, R epublika Federalna  N iem iec

Niemetale
chemia nieorganiczna 546.1/.2 
technologia chemiczna 661.6 

Niemi
opieka społeczna 364.65-056.263 
poddziały wspólne -056.263 

Niemiecka literatura 830 
Niemiecka Republika Demokratyczna 

geografia 914.302 
historia 943.02 
poddziały wspólne (430.2)

Niemiecki język 803.0 
poddziały wspólne =30 

Niemoralność —  administracja publiczna 
351.766 

Niemowlęta 
higiena 613.95 
odżywianie 613.22 
opieka społeczna 364.65-053.3 
poddziały wspólne -053.3 

Nieparzystokopytne zwierzęta 599.72 
Niepłodność 

kobiety 618.1 
mężczyźni 616.6 

Nieprzeżuwające zwierzęta 599.731 
Nieruchomości 

ceny 332.7 
obrót 332.7 
wartość 332,6 

Nierząd — prawo karne 343.54 
Nieskończoność —  metafizyka 122/129 
I\rieśmiertelność duszy 237 
Nietoperze 599.4
Nieużytki — zagospodarowanie 631.6 
Niewidomi

biblioteki dla niewidomych 027.6 
nauczanie .378.2/.3 
opieka społeczna 384.65-056.262 
pismo dla niewidomych 003.24 
poddziały v/spólne -056.262 

Niewolnictwo 326
społeczeństwo o ustroju niewolniczym

316.323.6
Niezamężne osoby — poddziały wspólne 

-058.832
Niezatrudnieni —  poddziały wspólne -057.19 
Niezidentyfikowane obiekty latające 001.94 
Niger —  poddziały wspólne (662.6)
Nigeria — poddziały wspólne (669) 
Nikaragua — poddziały wspólne (728.5) 
Nikiel — metalurgia 669.24/.2Э 
Niklowanie 689.24/.29 
Niskie temperatury zob. Temperatura 

niska 
Nitowanie 621.97
Niziny —  poddziały wspólne (251) 
Nomografia 519.67 
Nonkonformizm 316.64 
Norki

hodowla 636.93 
zoologia 599.74 

Normalizacja 006
Normowanie —  poddziały wspólae (368)



Normowanie pracy 65.015
— techniczne 658.5
Normy —  poddziały wspólne (083.74)
— prawne 340.13
— społeczne 316.75
Norwegia —  poddziały wspólne (481) 
Norweska literatura 839.6 
Norweski język 803.96 
Nosorożec 599.72 
Nośniki dźwięku 681.84/.85
— informacji 681.327 
Notacja muzyczna 781 
Notariat 347.96
Nowa Gwinea (wyspa) — poddziały wspól

ne (9-920.5)
Novi^a Gwinea-Papua (państwo) — pod

działy wspólne (054)
Nowa Kaledonia —  poddziały wspólne 

(932)
Nowa Zelandia —  poddziały wspólne (931) 
Nowele 82-3 
Nowotwory 616-006
Nowożytne czasy —  poddziały wspólne 

” 15/17”
Nowy Testament 225
NRD zob. Niemiecka Republika Demokra

tyczna 
Nudyzm 390.4 
Nuklearna broń 623.454.8 
Nukleinowe kwasy 

biochemia 577.1 
chemia fizyczna 577.3 

Nukleonika 
fizyka 339.1
technika jądrowa 621.039 

Nukleony 539.12
Numeryczna analiza —  matematyka 519.6 
Numeryczne kody 003.292 
Numidia starożytna —  podziały wspólne 

(397)
Numizmatyka 737 
Nurkowanie —  sport 797.2 
Nurkowie —  praca podwodna 626.02 
Nutrie

hodowla 636.93 
zoologia 599.32 

Nuty 78.089
pismo nutowe 781 

Nylonowe włókna 677.494

Obchody i uroczystości publiczne 061.7 
administracja publiczna 351.85 
materiały i sprawozdania — poddziały 

wspólne (061.7)
Obcokrajowcy zob. Cudzoziemcy 
Obieg pieniężny 336.74 
Objawienie —  teologia 231 
Obliczeniowa matematyka 51S.6 
Obligacje 336.76 
Obłoki Magellana 524.7 
Obozownictwo 796.54

Obozy jenieckie —  II wojna światowa 
940.547

■— koncentracyjne —  II wojna światowa
940.531.8

—  młodzieżowe 371.217.3
— szkolne 371.217.3 
Obrabiarki 621.9-114 
Obraza — prawo karne 343.63
— władzy — prawo karne 343.63 
Obrazy — ramy do obrazów 686.5
— religijne — kult 264.-72
Obrona bierna (w czasie wojny) 355.58
—  cywilna — organizacja 355.58
—  narodowa — administracja publicznej 

351.86
—  powietrzna 623.76 
Obrona przeciwlotnicza

cywilna 355.58
wojskowa —  technika 623.76 

Obrona sądowa zob. Adwokatura 
Obronne pakty —  poddziały wspólne 

(1-622)
Obronność kraju 351.86 
Obróbka cieplna metali 621.78
—  materiałów 621.7
—  plastyczna 621.7
—  powierzchni metali 621.791/.795
—  skrawaniem 621.9 
Obrót bezgotówkowy 336.77
— czekowy 336.71
—  pieniężny zob. Obieg pieniężny 
Obrót płatniczy międzynarodowy 339.72

instytucje 339.73 
Obrót rozliczeniowy 336.77
— towarowy 339.1 
Obserwatoria astronomiczne 520.1/.6

architektura 727.91 
Obszar państwa zob. Państwo —  obszar 
Obszarnicy 316.343.64 
Obuwie —■ przemysł 685.34 
Obwody scalone 621.3.049.77 
Obyczaje i zwyczaje 

etnografia 39 
higiena obyczajowa 613.86 
powieść obyczajowa 82-311.2 

Obyczaje towarzyskie 395 
Obywatele

obowiązki obywateli 342.74 
poddziały wspólne -054.5 
prawa obywateli 342.72/.73 

Obywatelstwo
etyka obywatelska 172.1 
prawo państwowe 342.71 
utrata praw obywatelskich — prawo 

.karne 343.24/.29 
Ocean Atlantycki

poddziały wspólne (261) 
wyspy afrykańskie na południowym 

Atlantyku —  poddziały wspólne (69) 
Ocean Indyjski

poddziały wspólne (267) 
wyspy afrykańskie na Oceanie Indyj

skim — poddziały wspólne (69)



Ocean Spokojny Okulary

Ocean Spokojny
poddziały M^spólne (265) 
wyspy na Pacynku —  poddziały wspól

ne (97)
Oceania

geografia 919 
nistoria 990
poddziały wspólne (93/97)

Oceanogralia fizyczna 551.46 
Oceany i ,

poadzialy wspólne (26) 
rozmieszczenie 551.41 
zob . też  M orze

Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej 
351.74(438)

Ochrona pracy 331.45/46
— przyrody 502.3 
Ochrona środowiska 504.03

organizacja 504.06 
prawo 349.6 
—  karne 343.7 

Ochronna odzież i wyposażenie 614.89 
Ochronne malowanie 667.6
—  powłoki 620.197 
Ociemniali zob. Niewidomi 
Oczy —  choroby 617.7 
Oczyszczanie miast 628.4 
Odbiorniki radiowe 621.396.6
—  telewizyjne 621.397.6 
Odczucia zmysłowe 159.93 
Oddechowe narządy

anatomia 611.2 
choroby 616.2 

Oddychanie —  fizjologia 612.2 
Oddzielacze •— obróbka materiałów 

621.926/.929 
Odgromniki 621.316 
Odkażające środki 615.2 
Odkrycia i wynalazki 001.984 
Odkrycia geograficzne 910.4(091) 
Odkrywkowe kopalnie 622.271 
Odkształcenia

mechanika ciał stałych 539.3 
zdolność do odkształceń 539.5 

Odkupienie — teologia 234 
Odlewnictwo 621.74 
Odłogi —  zagospodarowanie .631.6 
Odmrożenia 616-01 
Odontologia 616.31 
Odpady miejskie 

usuwanie 628.4 
utylizacja 628.4 

Odpady radioaktywne —  usuwanie 
621-039.7 

Odpływy i przypływy 
astronomia 523.31 
oceanografia 551.46 

Odporność organizmu 
fizjologia 612.017 
medycyna kliniczna 616-056 

Odpowiedzialność cywilna 347.5
—  m a t e r i a l n a  —  p r a w o  p r a c y  3 4 9 .2 3 /.2 4

Odpowiedzialność zawodowa 347.56 
Odprężenie międzynarodowe 327.55/.57 
Odruchy psychiczne 

fizjologia 612.6 
psychologia 159.94 

Odrzutowe silniki 621.45 
Odsetki —  ekonomia polityczna 33G.78 
Odsiewacze —  obróbka materiałów 

621.926/.929 
Odszkodowania — prawo cywilne 347.4 
Odszkodowania wojenne 

dochody państwowe 36.48 
prawo międzynarodowe 341.38 

Odwadnianie —  inżynieria wodna 626.8 
Odwaga 179
Odwzorowanie trójwymiarowe — poddzia

ły wspólne (086.5)
Odzież

gospodarstwo domowe 646.1/.6 
higiena 613.4 
przemysł 687.1 

Odzież dziana 687.3
—  ochronna 614.89
— robocza 331.34 
Odznaczenia

administracja publiczna 351.85 
bodźce do pracy 331.108.5 
heraldyka 929.71 

Odznaki —  numizmatyka 737
—  wojskowe 355.1 
Odżywianie

fizjologia 612.3 
higiena 613.2 

Odżywianie dzieci 613.22 
Offsetowy druk 655.1/.3 
Oftalmologia 617.7 
Ogień — miotacze ognia 623.45 
Ogniotrwałe materiały 666.7 
Ogórki —  uprawa 635.6 
Ogrodnictwo 635 
Ogrody (parki) 712
—  botaniczne 58.006 
Ogrody zoologiczne 59.006

zwierzęta trzymane w  zoo 636.025 
Ogrodzenia 674 
Ogródki działkowe 712.24 
Ogrzewanie

budownictwo 628.8 
instalacje w  budynkach 697 
technologia 662.9 
urządzenia ogrzewnicze 683.9 

Ogrzewanie centralne 697 
Ogrzewnictwo zob. Ogrzewanie 
Ojcowie Kościoła 276 
Okopowe rośliny — uprawa 633.4 
Okręty zob. Statki
—  podwodne 623.82 
Okręty wojenne 623.82

uzbrojenie 623.9 
Okrucieństwo — etyka 179 
Okrytonasienne rośliny 582.5/.9 
Okrytozalążkowe rośliny 582.S/.9 
Okulary 681.7



okulistyka Organizacje tajne

Okulistyka 617.7 
Okultyzm 13
Okupacja niemiecka w Polsce — II wojna 

światowa 943.8.082.2 
Okupacja wojskowa

okupowane obszary — poddziały wspól
ne (1-074) 

prawo międzynarodowe 341.223 
rządy ustanowione'przez władze okupa

cyjne 342.395 
Oleiste roślir^r —  uprawa 633.8 
Oleje jadalne 664.3 
Oleje mineralne 

geologia 553.98 
górnictwo 622.32 
paliwo 662.75 
technologia 665.6/.7 

Olejki eteryczne 665.5 
Olimpiady 796.032 
Ołów

geologia 553.44 
metalurgia 669.4/.6 

Ołówki 6G7.2/.5
Oman — poddziały wspólne (536) 
Onkologia 616-006 
Onomastyka zob. Nazewnictwo 
Ontogeneza — zoologia 591.3 
Ontologia 111
Opad radioaktywny —  higiena 614.7 
Opady atmosferyczne 

hydrologia 556.1 
meteorologia 551.57 

Opakowania 651.798 
Opał — górnictwo 622.37 
Oparzenia 616-001 
Opera

filmy operowe 791.43-1/-3 
muzyka 782 
teatr 792.5

Operacje chirurgiczne —  tcchnika 616-089 
Operacyjne badania

kierownictwo i zarzadzanie 65.012 
matematyka 519.8 

Operacyjne systemy — przetwarzanie da
nych 681.3.06 

Operatory
rachunek operatorowy 517.4 
równania operatorowe 517.98 
teoria operatorów 517.98 

Operetka
film 791.ЛЯ-1/-3 
muzyka 782 
teatr 792.5 

Opieka społeczna
administracja publiczna 351.84 
opieka socjalno-kulturalna 364.446 
organizacja ogólna 36.07 
zakładowa służba opieki społecznej 

331.48
zob. t e ł  F om oc społeczna  

Opiekunowie społeczni 364.62 
Opinia publiczna 

badanie 659.4

socjologia 316.65 
Opium —  narkomania 178 
Opłaty skarbowe 336.2 
Oporniki — elektromechanika 621.316 
Oporność — elektryczność 537.3 
Opowiadania 82-3 
Opór bierny

mechanika 531.4 
polityka wewnętrzna 323.22/.26 

Opór przeciw władzy —  prawo karne
343.34

Opór wobec okupanta 355.425 
Oprocentowanie

ekonomia polityczna 336.78 
tablice — poddziały wspólne (085.5) 

Oprogramowanie — przetwarzanie danych
681.3.06 

Optyka
fizyka 535
instrumenty optyczne 681.7 
metody optyczne analizy chemicznej

543.4
zastosowanie S35.8 

Optyka elektronowa 537.5
— fotograficzna 77.01
— jonowa 537.5
Optymalizacja — modele optymalizacyjne 

519-86 
Orangutan 599.8B 
Oratorska sztuka 82.085 
Ordery — heraldyka 929.71 
Organelle —  cytologia 576.6 
Organizacja 65

poddziały wspólne punktu widzenia .008 
poradnictwo w  zakresie organizacji 

659.235 
teoria i praktyka 65.01 

Organizacia Na’-odów Zjednoczonych 
061.1(100);327.7 

Organizacia pracy 331.103 
Organizacje 061

prawo zrzeszania się 342.72/.73 
zob. t e i  Towarzystvia...

Organizacje chrzp^ciiańskie 267
—  filantropijne 061.23'»
— humanitarne 061.235
—  kobiece 346
— kombatanckie 329.75 
Organizacje miedzynarodov/e 061.1/.2

polityka 327.7
prawo międzynarodowe 341.1 

Organizacje miedzvpnftstwowe 327.7
—  młodzieżowe 359.78
— naukowe 061.22
—  patriotyc?ne 32 .̂71
— polityczne masowe .429.71
—  przestępcze P61.236.4
—  religijne 267
—  snołeczne 329.71
— studenckie 378.18
—  .światowe — prawo międzynarodowe

341.12
— tajne 061.236



Organizmy żyjące 
biologia 573.7 
środowisko 574.2 

Organizowanie 007 
Organoleptyczne reakcje 543.9 
Organologia 

biologia 576.7 
zoologia 391.4 

Organoterapia 615.3 
Organowa muzyka 786 
Orientalna sztuka antyczna 7.032.1 
Orientalne języki 809 
Orka 641.51
Ormiańska literatura 891 981 
Ormiański język 809.198.1 
Ornitologia 598.2/.Э 
Ortodoncja 616.31 
Ortografia 801.1 
Ortopedia 617.3

sprzęt i urządzenia 615.47 
Orzechy — hodowla 634.1/.6 
Orzecznictwo cywilne 347 91/.95
—  karne 343.1
— sądowe 340.14 
Osadnictwo

geografia 911.37 
planowanie 711.1 

Osadnictwo miejskie 911.375 
Oscylatory 621.373 
Oscylografy 621.317.7 
Osiedlowe komitety 351.778.5 
Osłonice 594 
Osły

hodowla 636 1 
zoologia 599.72 

Osmański język 809.13 
Osmoza 532
Osobowe ubezpieczenia 368.3 
Osobowość

kształcenie 37.03 
psychologia 159.923 
socjologia 316 37 

Osoby
nazwy osób 801.313 
poddziały wspólne -05 
psychologia różnych kategorii osób 

159.9-05 
Osteologia 616.7 
Ostrygi — hodowla 639.4 
Oszczędzanie 336.72

a konsumpcja 330.567.2 
banki oszczędnościowe 336.72 
kasy oszczędności 336.72 
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczko

we 34.2
Oszustwo — prawo karne 343.7 
Ośmiornice 594
Ośrodki informacji i dokumentacji 002.6 
—■ zdrowia 362.1 
Oświata 37

administracja publiczna 351.85 
budynki dla potrzeb oświaty —  archi

tektura 727

film oświatowy 791.43.05;;37 
polityka oświatowa 37.014 

Oświata pozaszkolna 374 
Oświetlenie

technika 628.9 
zob. też  Światło

Oświetlenie elektryczne —  urządzenia 
621.32

—  naturalne 628.92
— sztuczne 628.93/.95 
Otolaryngologia 616.2 
Otologia 616.2 
Otwornice 593.1/.9 
Owadożerne zwierzęta 599.3 
Owady

dezynsekcja 614.449 
hodowla 638 
zoologia 595.7 

Owady szkodliwe —  rolnictwo 632.7 
Owce —  hodowla 636.3 
Owenizm 141.81 
Owies —  uprawa 633.13 
Owoce

drzewa i krzewy owocowe >— hodowla 
634.1/6

konserwy owocowe 664.8 .̂9 
przetwórstwo domowe 641.4 
soki owocowe 663.8 

Ozdobne drzewa —  hodowla 630*27
— ptaki —  hodowla 636.6
—  rośliny — hodowla 635.9 
Ozdoby — etnografia 391

Pacjenci — poddziały wspólne 616-052 
Pacyfik zob. Ocean Spokojny 
Pacyfizm

etyka międzynarodowa 172.4 
ruchy pacyfistyczne 327.36/.37 

Padaczka 616.85 
Pajęczaki 595
Pakistan — poddziały wspólne (549) 
Pakistan wschodni —  poddziały wspólne

(549.3)
Pakty obronne —  poddziały wspólne (1-622) 
Pakty wojskowe

kraje należące do paktów 327.51(1-622) 
poddziały wspólne (1-622)

Palenie tytoniu 
higiena 613.84
nałogowi palacze — poddziały wspólne 

-056.83 
nałóg 178
zwalczanie 351.761; 613.84 

Palenie zwłok 614.6 
Paleniska 662.9 
Paleoantropologia 569.9 
Paleobiologia 56:;57 
Paleobotanika ogólna 56:;581 
—  systematyczna 561 
Paleogeografia 551.8 
Paleogeomorfologią 5.'51.4



Paleografia Parowanie

Paleografia 930.27 *
Paleontologia 56
— geograficzna 56(4/9)
Paleozoologia ogólna 56::591
— sj'stematyczna 562/569 
Palestyna

historia 956.94 
poddziały wspólne (569.4)

Palestyna starożytna —  poddziały wspólne
(394.5) ;

Palety — obróbka materiałów 621.e6/.87 
Paliwa

stacje paliw 629.1 
technologia 662.7 

Paliwa cielde 662.75
— gazowe 662.76
— jądrowe 621.039.5/.6
— naturalne 662.6
— stałe 662.8
Pałace — architektura 728.8 
Pamięć

przetwarzanie danych 681.3.06/.07 
urządzenia pomocnicze 681.327 

przychologia 159.953 
Pamięć analogowa 621.377.4
— cyfrowa 621.377.6 
Pamiętniki 292 
Panafrykanizm 327.39(6)
Panama — podziały wspólne (728.7) 
Panamerykanizm 327.39(718)
Panarabizm 327.39(=927)
Pancerne pociągi — technika 623.438
— \vojska 358.119
— pojazdy wojskov/e 623.438 
Pancerniki — zoologia 599.3 
Pancerze — broń ochronna 623.44 
Panislamizm 327.39::297 
Panslawizm 327.39(=81)
Panteizm 21
Pantery — zoologia 599.742.7 
Pantomima 792.7 
Państwo 321 

a jednostka 
etyka 172.1
prawa obywatela 342.72/.73 

a Kościół 
polityka 322
prawo wyznaniowe 348.07 

a ludność 323.2 
a religia 172.3
administracja centralna 354 
bloki państw 327.51

poddziały wspólne (1-6) 
budżet 336.12 
dochody 336.12 
federacje państw 341.213 
głowa państwa 3-32.51 
godło państwa 342.228.2/.5 
granice państwa 341.221/.222 
koniec istnienia państwa —  prawo mię

dzynarodowe 341.218 
nauka o państwie 321.01

obszar państwa 341.22
nabycie i utrata terytorium 341.223 
prawo międzynarodowe 341.221/.222 

pochodzenie 321 
podział administracyjny 342.26 
powstawanie — prawo międzynar. 341.2 
prawo międzynarodowe 341.2
—  państwowe 342
przestępstwa przeciwko państwu 343.3 
Rada Państwa 342.51 
struktura 342.2
sukcesja państwa — prawo międzyna

rodowe 341.218 
suwerenność 341.211; 341.212 
teoria państwa 340.12 
ustrój państwa 342 
v/ładze państwowe zob. Władza pań

stwowa 
wydatki państv/owe 336.5 
związki państw —  poddziały v/spólne 

(1-4)
Państwowe Gospodarstwa Rolne 631.115.71
— Ośrodki Maszynowe 631.173 
Państwowe przedsiębiorstwo

forma własności 334.72 
organizacja 658.115 

Papier 676.2 
przemysł 676 
wyroby 676.8
—  artystyczne 745.54 

Papiernictwo 676 
Papieroplastyka 745.54 
Papierosy 663.97 
Papiery wartościowe 336.76 
Papiestwo 262.13 
Papirołogia 930.27 
Paprotniki 582.2/.3
Papua -  Nowa Gwinea (państwo) —  pod

działy wspólne (954)
Para — wytwarzanie i użytkowanie 621.1 
Para wodna —  rreteorologia 551.47 
Parady publiczne 791.6 
Parafia

organizacja 262 
teologia pastoralna 25 

Parafina 665.6/.7
Paragwaj —  poddziały wspólne (892) 
Paranoja 616.895 
Parapsychologia 159.961 
Parazytologia 576.8 
Parki 630*27

architektura terenów zielonych 712 
ptaki parkowe 636.6 

Parki krajobrazowe 502.6
— narodowe 502.6 
■Parkingi 625.712 
Parkinsona choroba 616.85 
Parlament

demokracja parlamentarna 321.72 
polityka 328
władza ustawodawcza 342.52/.53 

Parodie 82-7
Parowanie — hydrologia 556.1
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Parowe kotły Piłka

Parowe kotły 621.1
— silniki 621.1
— siłownie 621.1
— turbiny 621.1 
Parowozownie 629.47/.43 
Parowozy zob. Lokomotywy 
Partie polityczne 329 
Partyzanci

prawo międzynarodowe 341.3 
wojna partyzancka — teoria 355.425 

Parzydełkowce 593.1/.9 
Parzystokopytne zwierzęta 799.73 
Pasażerowie — poddziały wspólne -057.68 
Paserstwo —  prawo karne 343.7 
Pasieki 638.1 
Pasjanse 794.4 
Paskarstwo 339.19 
Pasmanteria 677.06 
Pasowania i tolerancje 621.753 
Pasożytnictwo — biologia 576.6 
Pasożyty

bakteriologia 576.8 
choroby roślin 632.2/.4 

Pasterskie społeczeństwa 316.324.3 
Pastewne rośliny —  uprawa 633.3
—  trawy 633.2 
Pastwiska 633.2 
Pasty do podłóg 665.9 
Pasy napędowe 621.82/.85 
Pasze 636.084/.087 
Patefony 681.84/.85 
Patentowe urzędy 347.77 
Patenty 317.77

poddziały wspólne (088.8) 
prawo 347.77 

Patofizjologia 616-092 
Patogeneza 616-092 
Patologia 616
— kryminalna 343.9 
Patriotyzm

etyka 172.1
organizacje patriotyczne 329.71 
wychowanie patriotyczne 37.03 

Patrystyka 276 
Pedagogika 37
—  specjalna 376.013.82
— społeczna 37.013.42 
Pediatria 616-053.2 
Pedicure 687.5 
Pełzanie materiałów 539.3 
Penitencjarne prawo 343.8 
Fenologia 343.24/.29 
Pensjonaty 64.024.1/.2

aichithektura 728.5 
Perfumeryjne wyroby 665.5 
Periodyczne wydawnictwa zob. Czasopisma 
Perkusyjna muzyka 769 
Persja — poddziały wspólne (55)
Persja starożytna 

historia 935 
poddziały wspólne (35)

Perska literatura 891.5
—  religia 295

Perski język 809.15 
Personel zob. Kadry 
Perspektywiczny rysunek 741/742 
Peru — poddziały wspólne (85)
Peruki 687.5
PcEkadory — poddziały wspólne (529)
Pcbta.'ozzi —  system wychowawczy 371.4
Petrografia 552
Petrotektonika 551.2
Pędnie C21.82/.85
Pędzle 687.9
PGR zob. Państwowe Gospodarstwa Rolne 
Piasek

geologia 553.6 
górnictwo 622.36 

Piaskowce — złoża 553.5 
Piece 663.9

sztuka użytkowa 749.1/.2
zob. te2 Włe№ i piec

Piece odlewnicze 621.74 
Piechota 356.1
—  zmotoryzowana 356.1 
Pieczęcie zob. Sfragistyka 
Piekarnictwo 664.6 
Piekło — teologia 236 
Pielęgnacja ciała 646.7 
Pielęgniarstwo

opieka nad chorym 616-083 
zawód 614.253.5 

Pieniądz 336.74
fałszerstwo pieniądza — prawo karne

343.5
rynek pieniężny 336.76 

Pieniężne kary 343.24/.29 
Pierścienice 595
Pierścienie —  algebra pierścieni 512.7 
Pierścieniowce 595 
Pierwiastki chemiczne 546 
Pierwotne ludy 

etnografia 397 
sztuka 7.031.3 

Pierwotniaki 593.1/.9 
Pierwszy Maja 327.32 
Pierze 637.6 
Pies zob. Psy 
Piesze wędrówki 796.5 
Pieszy ruch 656.1 
Pieśni —  nuty 784 
Pieśni masowe —  nuty 284
— ludowe 784 
Pieśni religijne 245

nuty 783 
Pieśni żołnierskie —  nuty 784 
Piezoelektryczna ceramika 666.65 
Pigmenty 667.6 
Pijawki

hodowla 639.5 
zoologia 595 

Piktografia 003.21 
Pilniki 621.91 
Pilotaż nawigacyjny 627.7 
Pilśniowe płyty 676.28 
Piłka —  gry w  piłkę 796.3



Piłka nożna Pobożność

Piłka nożna 706.332
—  ręczna 796.32
— wodna 792.7 
Piłowanie 621.91 
Piły 621.93 
Ping-pong 796.38
Pióra ptasie — hodowla pt kćw 636.6
—  sztuczne 688
Piractv,?o — prawo karne 343.7 
Pierenejski Półwysep 

geografia 914.6 
poddziały wspólne (4f > 

Piroelektryczność 537.2 
Pirotechnika 622.1/.4 

wojskowość 623.45 
Pisanie

materiały i narzędzia pisarskie 003.5 
nauczanie 372.45 
papiery do pisania 676.22/.23 

Pisanie na maszynie 651 
Pisarstwo 82.08 
Pismo 003

konwersja pisn a 003.033/.035 
systemy 003.2 

Pismo ideograficzne 003.32 
■— literowe 003.33/.34
—  logograficzne 003.32
— obrazkowe 003.21
—  ozdobne 041
— skrócone 651.93 
Pismo święte 22

Badacze Pisma Świętego 285/289 
lektura pisma świętego 243 

Pismo tajne 003.26 
Pisownia zob. Ortografia 
Piśmiennicza produkcja 002.2 
Piśmiennicze artykuły 686.8 
Piwo 663.4 
Place 625.712

oświetlenie 628.971.6/.7 
Plaęiaty dzieł sztuki 7.061 
Plakaty 766 
Planetaria 520.98 

architektura 727.91 
Planety 523.4

loty międzyplanetarne zob. Astronau
tyka

materia międzyplanetarna 523.6 
życie na planetach (poza Ziemią) 573.5 

Planimetria 514.1 
Plankton moęski 593.1/.9 
Planowa gospodarka 

teoria 330.342.173 
zarządzanie gospodarką 338.244 

Planowanie 65.012.2
— gospodarcze międzynarodowe 339.97
— gospodarki narodowej 338.26
— przestrzenne 711.1
— regionalne 711.2
— spcdeczne 316.43
—  terenowe 338.26 ,
Plany — kartografia 912
— gospodarcze narodowe 338.26

Plany szkolne 371.214 
Plastoraetria 539.2
Plastyczne masy zob. Tv.’orzywa sztuczne
— sztuki —  szkolnictwo wyższe 378.672/.676
— wychowanie 372.872.876 
Plastyczność —  mechanika ciał stałych

539.5
Platerowanie 669.21/.23 
Platynowce —  -metalurgia 669.21/.23 
Plazma — fizyka 533.9 
Pląsawica 616.85 
Plebiscyt

prawo międzynarodowe 341.223 
prawo państwowe 342.57 

Plechowce 582.2/.3 
Plecionki

materiały 677.54 
wytwarzanie 677.076 

Pleśnie 582.2/.3 
Plony rolne 631.55 

zob. też  P łody roln e
Pluton — metalurgia 669.82 
Płaca 331.2 
Płaskorzeźby 72.04 
Płatnerstwo 739.7 
Płazy 5Э7.6/.9 

hodowla 636.58 
Płeć

biologia 373.7.017.5 
choroby płciowe 616.6 
dojrzewanie płciowe 612.661 
etyka 176
narządy płciowe —  anatomia 611.6 
uwarstwienie społeczne 316.342.2 
zaburzenia płciowe 616.6 
życie płciowe 

higiena 613.88 
kobiety 618.1 
mężczyźni 616.6 

Płetwonogie ssaki 599.745 
Płetwonurkowie zob. Nurkowie 
Płodność — demografia 314.3 
Płodozmian 631.58 
Płody rolne 631.56 

zob. t e i  P lon y  rolne  
Płoty 674
Płuca — choroby 616.2 
Płuczki — instalacje do transportu i skła

dowania 621.64 
Płyny zob. Ciecze 
Płytoteki 026.062 
Płyty gramofonowe 086.7 

poddziały wspólne (086.72)
Płyty pilśniowe 676.28 
Pływalnie — architektura 725.7 
Pływanie 797.2 
Pływy morskie 551.46 
Pnące rośliny —  hodowla 635.9 
Pneumatyka

aparaty i urządzenia 621.51/.54 
koleje pneumatyczne 625.3 

Pobożność 248



Pochody 791.6
Pochodzenie człowieka 572.1/.4 
Pochylnie dla statków 626.1/.5 
Pociągi pancerne 623.438 
Pociski balistyczne zob. Pociski kierowane
—  kierowane —  wojskowość 623.46
—  odrzutowe zob. Pociski kierowane
—  rakietowe 623.45
— rakietowe niekierowane 623.46 
Poczta 656.8

ekonomika 338.47::656.8 
wagony pocztowe 629.46 
znaczki pocztowe 656.833 

Podania (legendy) 82-343.4 
Podatki 336.2

prawo 342.951:351.72 
przestępstwa podatkowe 343.35 

Podaż 339.13
Podbiegunowe kraje zob. Kraje podbiegu

nowe 
Poddaństwo 326 
Podejmowanie decyzji 65.011 
Podkultury — socjologia 316.7 
Podłogi

budownictwo 692.5 
pasty do podłóg 665.9 
tektury podłogowe 676.28 

Podnoszenie ciężarów —  sport 796.88
— statków zatopionych —  urządzenia 

629.129
Podobieństwo mechaniczne 531.3 
Podpalanie — prawo karne 343.7 
Podrażnienie —  medycyna 616-002 
Podręczniki

pomoce naukowe 371.64/.69 
poddziały wspólne (07)

dla szkół podstawowych (075.2) 
dla szkół średnich (075.3) 
dla szkół wyższych (075.8)

Podróże
artykuły podróżne 685 
biura podróży 338.48 
powieści podróżnicze 82-311.8 
Przybory podróżnicze 685.5 
turystyka 379.85 

Podróże dookoła świata 910.4(100)
— geograficzne 910.4
— geograficzne morskie 910.4(26)
Podróżni

ochrona przed wypadkami 614.86 
poddziały wspólne -057.86 

Podsłuchowe urządzenia 681.88 
Poduszkowce 629.1.039 
Poduszkowe koleje 629.437 
Podwodne okręty 623.82
—  roboty 626.02
Podzwrotnikowe strefy — poddziały 

wspólne (213)
Poezja 82-1
Pogłębianie dróg nawigacyjnych 627.7 
Pogoda —  przewidywanie 551.50 
Pogotowie Ratunkowe 614.88 
Pogrzeby — obyczaje i zwyczaje 393

Pojazdy —  łączność radiowa z pojazdami 
621.396.9 

Pojazdy drogowe 
technika 629.11
wypadki spowodowane ruchem pojaz

dów 614.86 
Pojazdy drogowo-szynowe 629.92
— konne 629.112
— kosmiczne zob. Kosmiczne statki
— lądowe 629.11
— lądowo-powietrzne 629.97
— lądowo-wodne 629.94
— przestawne 629.9
— szynowo-drogowe 629.92
— trakcyjne 629.433/.436
— wodno-powietrzne 629.97
—  wojskowe 623.437
— wojskowe opancerzone 623.438
— zaprzęgowe 629.112 
Pojedynki — etyka 179 
Pojemniki 621.798
— transportowe 621.86/.87 
Pojęcia

logika 161/162
przedstawienia graficzne 03.2; 003.6 
psychologia 159.955 

Pokarmowy przewód zob. Narządy trawie
nia

Pokazy 061.4
Pokolenia — socjologia 316.346.3
Pokosty 667.6
Pokój

etyka międzynarodowa 172.4 
przestępstwa przeciw pokojowi 343.33 
ruchy pacyfistyczne 327.36/.37 
walka o pokój 327.36/.37 
współistnienie pokojowe 327.55/.57 

Pokwitanie —  fizjologia 512.661 
Polacy —  poddziały wspólne (=84) 
Polarne regiony 

geografia 919.8/.9 
poddziały wspólne (98/99) 
prawo międzynarodowe 341.228 

Polarne regiony południowe 
geografia 919.9 
poddziały wspólne (99)

Polarne regiony północne 
geografia 919.8 
poddziały wspólne (98)

Polarne strefy —  poddziały wspólne (211) 
Polarografia 543.2 
Polarymetria 543.4 
Polaryzacja 

optyka 535
reakcje jądrowe 539.17 

Poldery 627.52/.53 
Pole — ogólna teoria pola 530.1 
Pole elektryczne 537.2
— magnetyczne 538.8 
Polerowanie 621.921/.924

środki polerujące 665.9 
Poliamidowe włókna 677.494 
Policja 351.74; zob. też Milicja



Policja graniczna Popyt

Policja, graniczna 351.74
— międzynarodowa 341.45
— tajna 351.74 
Poligamia —  etyka 173 
Poliglotyzm 800.7

, Poligrafia
przemysł 655.1/.3 
technika małej poligrafii 681.621 

Polikondensacja 678.6 
Polikondensaty 678.6

włókna syntetyczne 677.494 
Polimery 678.7

włókna syntetyczne 677.494 
Polimeryzacja 678.7
Polinezja — poddziały wspólne (961/964) 
Polinezyjska literatura 899 
Polinezyjskie języki 809.9 
Polipy 593.1/.9
Politechniczne wychowanie 37.031 
Politechniki 378.662 
Politechnizacja — pedagogika 37.031 
Politury 667.6 
Polityka 32

intrygi polityczne 327.88 
przestępstwa polityczne 343.32 
prześladowania polityczne 323.28 
socjologia stosunków politycznych

316.334.3
uchodźcy polityczni — prawo między

narodowe 341.43 
więźniowie polityczni-— poddziały 

wspólne -058.566 
wychowanie polityczne 37.035 

Polityka agrarna 332.02
— celna 339.543
Polityka gospodarcza 338.22 

międzynarodowa 339.97 
Polityka imperialistyczna 327.2
— kolonialna 325.3
— ludnościowa 314.1
— międzj'narodowa 327
— rolna 338.43
— społeczna 304
— światowa 327
— wewnętrzna 323
— zagraniczna 327 
Polo — sport 796.3 
Polska

architektura 72(438) 
geografia 914.38 ' 
geografia gospodarcza 914.38:33
— historyczna 914.38:943.8 
historia 943.8
— gospodarcza 338.1(438)(091) 
literatura 884

polsko-lacińska 884.871 
poddziały wspólne (438) 
prehistoria 943.8.01 
przewodniki turystyczne 914.38(036) 
reportaże 914.38(047) 
statystyka 311.3(083.41)(438) 
sytuacja gospodarcza 338.1(438)

-  społeczna 308(438)

Polska Południowa —  poddziały wspólne 
(438-13)

Polska Północna — poddziały wspólne 
(438-17)

Polska Wschodnia —  poddziały wspólne 
(438-11)

Polska Zachodnia —  poddziały wspólne 
(438-15)

Polska Zachodnia i Północna —  poddziały 
wspólne (438-15-17)

Polska Zjednoczona Partia Eobotnicza 
329(438)PZPH 

Polski język 808.4 
historia 808.4-01 
nauczanie w  szkole 372.880.84 
poddziały wspólne =84 

Połabski język 808.7 
Położne 614.253.5 
Położnictwo 618.2/.7
Południe — poddziały wspólne miejsca 

(1-13)
Południowa półkulń —  poddziały wspólne 

(215-13)
Pomiary ,

meteorologia 388.1 
przyrządy —  wyrób 681.2 
przyrządy optyczne 681.7 

Pomiary elektryczne 621.317
— katastralne 528.3/.4 
Pomiary wielkości

geometi^cznych 531.7 
mechanicznych 531.7 

Pomiary zdalne 621.398 
Pomidory 635.6
Pomieszczenia —  akustyka 534.8 
Pomniki —  architektura 725.9 
Pomoc domowa 647 
Pomoc społeczna 364 

finansowanie 364.01 
form y pomocy 364.4 
metody 364.01 
nadużywanie pomocy 364.06 
organizacja 364.07 
osoby niosące pomoc 364.62 
—  potrzebujące pomocy 364.65 
personel pomocy społecznej 364.08 
rodzaje pomocy 364.01 
sytuacje wymagające pomocy 364.2 
teoria 364.01 

Pomoce naukowe w  szkole 371.64/.69 
Pompy 621.65/.69
—  cieplne 621.56/.59 
Pompy powietrzne 621.51/.54 
Pończosznictwo 687.2 
Popędy — psychologia 159.94 
Polony 631.58
Poprawcze zakłady 343.815 
Poprawność języka 800.6 
Populacja komórek 576.5 
Popularne (elementarne) wydawnictwa — 

poddziały wspólne (02.062) 
Popularyzacja wiedzy 001.92 
Popyt — analiza 339.13



Poradnictwo zawodowe Praca (ludzka)

Poradnictwo zawodowe 331.548 
młodzież szkolna 37.048.4 

Poradnie zdrowa 362.1 
Poradniki —  poddziały wspólne (083.1) 
Porażenie prądem elektrycznym 616-001 
Porcelana 666.5/.6 
Pornografia 

etyka 176
prawo karne 343.54 

Poronienie 613.2/.7 
Porosty 582.2/.3
Porozumienia międzynarodowe 341.24
Poród 618.2/.7
Portugalia

geografia 914.69 
historia 946.9 
poddziały wspólne (469)

Portugalska literatura 869.0 
Portugalski język 806.90 
Porty —  milicja portowa 351.74
— morskie —  budownictwo 627.2/.3
—  rzeczne 627.2/.3 
Pory roku 523.31
Porywanie dzieci — prawo karne 343.6
— ludzi dla okupu —  prawo karne 343.7
—  samolotów —  prawo karne 343.7 
Porządek —  metafizyka 122/129 
Porządek publiczny 351.75

czyny karalne przeciw p.p. 343.34 
Porządki domowe 348.5 
Posadzkarstwo 693
Posiłki — gospodarstwo domowe 642 
Poskramianie zwierząt 636.088.6 
Posrebrzanie 669.21/.23
— artykułów niemetalowych 686.4 
Postawy społeczne 361.64 
Postęp 008
— techniczny (ogólnie) 008:62 
Postępowanie administracyjne 351
—  cywilne 347.91/Л5
—  karne 343.1
Poszukiwania geologiczne 550.8 
Pośrednictwo handlowe 381.3
—  pracy 331.53 
Potas

metalurgia 66Э.88/.89 
przemysł 661.832 

Potasowce —  wodorotlenki —  technologia 
chemiczna 661.3 

Potasowe sole 
geologia 553.6 
górnictwo 62.36 

Potaż — przemysł chemiczny 661.3 
Potencjometry 621.317.7 
Potoki 556.5

poddziały wspólne (282.2)
Potrawy

przyrządzanie 641.5 
zestawy potraw 642 

Potrzeby —  ekonomia polityczna 330.1
— społeczne 316.6
Powiaty — poddziały wspólne miejsca 

(1-37)

Powielacze 681.621 
Powieści 82-3 
Powietrze

higiena 614.7
rozrzedzanie —  energia pneumatyczna 

621.51/.54
sprężanie —  energia pneumatyczna 

621.51/.54 
zanieczyszczenie ściekami 628.39 

Powikłania —  medycyna 616-06 
Powinowactwo — chemia 541.5 
Powłoki aluminiowe 669.71
— malarskie 667.6
— metalowe 621.791/.795
—  ochronne 620.197 
Powodzie

hydrologia 556.1 
pomoc społeczna 364::556.1 

Powroźnictwo 677.072.68 
Powstanie Warszawskie 943.8.082.218 
Pozłacanie 689.21/.23
— artykułów niemetalowych 686.4 
Poznanie —  teoria poznania 165
—  zmysłowe 159.93 
Pożarnictwo 614.84

samochody pożarnicze 629.114.77 
Pożary

wpływ na środowisko 504.05 
zwalczanie 614.84 

Pożary kopalniane 622.81/.82
—  lasów 630*4 
Pożyczki państwowe 336.3
—  zagraniczne 336.48 
Pożyczkowe instytucje 336.73 
Pożyczkowo-oszczędnościowe spółdzielnie

334.2
Półkula południowa —  poddziały wspólne 

(215—13)
—  północna — poddziały wspólne (215-17)
—  wschodnia — poddziały wspólne (215-11)
—  zachodnia —  poddziały wspólne (215-15) 
Północ —  poddziały wspólne miejsca (1-17) 
Północna półkula — poddziały wspólne

miejsca (215-17)
Północne Morze —  poddziały wspólne

(261.26)
Półprzewodniki

elektronika 621.382 
elektrotechnika 621.315 
produkcja do celów elektrotechnicznych

666.65
Praca —  mechanika 531.4 
Praca (ludzka) 331 

absencja 331.108.6 
analiza pracy 331.103.3; 65.015 
arbitraż 331.109.6 
automatyzacja 65.011.54/.56

praca zautomatyzowana 331.103 
badanie procesu pracy 331.103.3 
bezpieczeństwo 331.45/.46 

górnictwo 622.86/.87 
prawo pracy 349.23/.24



Praca (ludzka) (c.d.) Pracownicy z wyższym wykształceniem

bodźce do pracy 331.101.3 
brygady pracy 331.103.5 
czas pracy zob. Czas pracy 
dojazdy do pracy —  osoby dojeżdżają

ce — poddziały wspólne -057.62 
dyscyplina pracy 331.108.6 

pravvO pracy 349.22 
fizjologia pracy 331.101.612 
ekonomia politycrna 331 
higiena pracy 613.6

warunki pracy w  zakładach 331.43/.44 
inspekcja pracy 351.83.072.6 
inwalidzi pracy

opieka społeczna 364.65-056.266 
poddziały wspólne -056.266 

kategorie pracowników 331-057 
mechanizacja 65.011.54/.56

praca zmechanizowana 331.103 
medycyna pracy 616-057 
międzynarodowa kodyfikacja pracy

331.91
morale pracy 331.101.3 
motywacja 331.101.3 
nauka o pracy 331.101 
normowanie 65.015 
ochrona 331.45/.46 
organizacja 331.103
oświetlenia wnętrz przeznaczonych do 

pracy 628.977 
podział pracy 31.102 
pośrednictwo pracy 331.53 
prawo do pracy 342.72/.73 
prawo pracy 349.2 
proces pracy 331.103 
przodownictwo 331.101.386 
psychologia pracy 331.101:159.9 
regulamin pracy 331.108 
rodzaje 331.102 
rynek pracy 331.5 
rytm pracy 331.103 
socjologia 316.334.2 
specjalizacja 331.103 
spółdzielnie pracy 334.4; :331 
stosunek do pracy 331.101.3 
stosunek pracy

prawo stosunku pracy 349.22 
strony w  stosunku pracy 331.105 

środowisko miejsca pracy 331.4 
święto pracy 327.32 
tempo pracy 331.103 
teoria 331.101 
terapeutyka 615.851.3 
umowa o pracę 331.106 

prawo pracy 349.22 
usprawnianie pracy 65.015 
warunki pracy (poza płacą) 331.3 
współzawodnictwo 331.101.386 

prawo pracy 349.22 
wydajność 331.101.6 

prawo pracy 349.22 
wynagrodzenie 331.2 

prawo pracy 249.23/.24 
wypadki przy pracy 331.45/.46

zobowiązania ochotnicze 331.101.386 
zob. też  Zakłady тргасу 

Praca dzieci 331-053.2
—  fizyczna 331.102
—  kobiet 331-055.2
— kulturalno-oświatowa 374.1
—  naukowa —  organizacja 001.891 
Praca przymusowa 343.8

prawo wojenne międzynarodowe 341.3 
Praca ręczna 331.103
— społeczna 364.46 
Praca umysłowa 331.102

metodyka i technika 001.81 
Praca upośledzonych fizycznie 331-056.24
— - więźniów 343.8
— zespołowa 331.103
—  zmechanizowana 331.103 
Pracodawcy

a pracownicy 331.1 
organizacje 331.105.42 
organizacje gospodarcze (przedsiębior

ców) 334.786 
poddziały wspólne -057.15 
spory z pracownikami 331.109 

Pracownicy
a pracodawcy 331.1 
angażowanie pracowników 331.108 
bodźce do pracy 331.101.3 
kategorie 331-057
kształcenie pracowników w przedsię

biorstwie 331.36 
poddziały wspólne -057.16 
popieranie dobrych pracowników

331.108.5
pracujący poza miejscem zamieszkania 

— poddziały wspólne -C57.62 
pracujący za granicą —  poddziały 

wspólne -057.56 
przewóz pracowników 331.34 
racjonalizatorstwo pracownicze 331.103.6 
rady pracownicze 331.107 
samorząd pracowniczy 331.107 
spory z pracownikami 331.109 

form y walki 331.109.6 
świadczenia socjalne pracodawców

331.34
udział w  zarządzaniu przedsiębiorstw

331.107
warunki mieszkaniowo-bytowe 331.34 
zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświa

towych 331.348
zob. też: K a dry, R ob otn icy , Zakłady p ra cy

Pracownicy administracyjni 331-057.3 
poddziały wspólne -057.3 

Pracownicy biurowi 331-057.3 
poddziały wspólne -057.3 

Pracownicy fizyczni 331-057.2 
poddziały wspólne -057.2 

Pracownicy umysłowi 331-057.3/,4 
grupa społeczna 316.343.65 
poddziały wspólne -057.3/.4 

Pracownicy z wyż.szym wykształceniem — 
poddziały wspólne -057.4



Pragmatyzm Procedura karna

Pragmatyzm 165
Prahistoria zob. Prehistoria
Prakseologia 65.011
Praktyki w  zakładach pracy 331.36
Pralnictwo 648.1

środki do prania 661.185/.187 
Pranie 648.1 
Prasa 050+070 

kolportaż 655.42
kontrola — administracja publiczna 

351.75 
moralność prasy 179 
wolność prasy 342.72/.73 

Prasowanie —  obróbka materiałów 621.97 
Prasoznawstwo 050+070 
Prasy hydrauliczne 621.22 
Prasy i mioty —  obróbka materiałów 621.97 
Pratchawce 595 
Prawa człowieka

prawo międzynarodowe 341.231.14 
— państwowe 342.72/.73 
przestępstwa przeciw prawom człowie

ka 343.4 
Prawa obywatelskie

prawo państwowe 342.72/.73 
utrata praw —  prawo karne 343.24/.29 

Prawdopodobieństwo —  rachunek 519.2 
Prawnicy 347.96 
Prawo 34

filozofia 340.12 
formy historyczne 340.15 
naruszanie prawa 

ogólnie 343.23 
rodzaje 343.3/.7 

normy prawne 340.13 
rodzaje 340.1

specjalne rodzaje 349 
teoria 340.12 

Prawo administracyjne 342.9
— agrarne 349.42
— autorskie 347.78
—  biblioteczne 021
—  budowlane 349.442 
Prawo cywilne 347

p. prawo kościelne 348.7 
Prawo finansowe 342.951:351.72
— gospodarcze 342.951:351.82
—  handlowe 347.7
— kanoniczne 348 
Prawo karne 343.2/.7

międzynarodowe 341.4 
morskie 344 
procesowe 343.1 
wojskowe 344 

Prawo kosmiczne 341.229 
Prawo kościelne 348 

a prawo cywilne 348.7 
Prawo leśne 630*9 
Prawo lotnicze 347.82

międzynarodowe 341.226 
Prawo majątkowe 347.2 
Prawo międzynarodowe 341 

karne 341.4

kosmiczne 341.229 
lotnicze 341.226 
morskie 341.225 
prywatne 341.9 
publiczne 341.1/.8 
radiowe 341.226 
wojenne 341.3 

Prawo morskie 347.79 
karne 344
międzynarodowe 341.225 

Prawo narodów 341.1/.8
— naturalne 340.122
— państwowe 342
— podatkowe 342.951:351.72
— porównawcze 340.5
— pozytywne 340.13
— pracy 349.2 
Prawo procesowe

cywilne 347.91/.95 
karne 343.1 

Prawo prywatne międzynarodowe 341.9 
Prawo publiczne 342

międzynarodowe 341.1/.8 
Prawo radiowe 347.83

międzynarodowe 341.226 
Prawo rodzinne 347.61/.64
— rolne 349.42
— rzeczowe 347.2
— socjalne 349.3
— spadkowe 347.65/.68
— spółdzielcze 347.7
— wodne 342.951:351.79
— wojenne 341.3
—  wyznaniowe 348.07
—  zwyczajowe 340.14 
Praworządność 340.1 
Prawosławie 281 
Prażenie —  hutnictwo 622 
Prąd elektryczny

fizyka 537.3
porażenie prądem 616-001 
zagrożenie prądem — zapobieganie 614.8
zob. też; E nergetyka . Energia elektryczn a

Prądnice 621.313
— elektryczne 621.313.1; 621.313.5 
Prądy morskie

oceanografia 551.46 
poddziały wspólne (26.07)

Prądy zmienne — fizyka 537.8 
Prefabrykacja elementów budowlanych

69.057
Prefabrykaty sprężone 666.97/.9B
—  żelbetowe 666.97/.98 
Prehistoria

religia plemion prehistorycznych 299
relikty materialne 903/904
zob. też  Historia p oszczególn ych  kra jów

Premie —  płaca 331.2 
Preparatyka chemiczna 542 
Prędkość — kinematyka 531.1 
Procedura cywilna 347.91/.95
— karna 343.1



Procent od kapitału — ekonomia poli
tyczna 336.78 

Procenty — tablice (083.5)
Proces cywilny 347.91/.93
— karny 343.1 
Procesy głośne 34.096 
Produkcja 338.3

a konsumpcja 338.3 
czynniki produkcji 330.1 
kontrola jakości 658.56 
kObzty 338.512 
iok»Uzacja 711.1/.2 
organizacja 658.5 
planowanie 658.5 
specjalizacja 338.3 
—  międzynarodowa 339.92 
spóldzielne produkcyjne 334.6
 rolnicze 631.115.6
środki produkcji —  organizacja przed

siębiorstw 658.2 
Produkcja masowa 338.36
— maszynowa 338.36
— przemysłowa 338.45
—  ręczna 338.36
—  rzemieślnicza 338.45
—  seryjna 338.36
—  zautomatyzowana 338.36 
Produktywność 65.011 
Profesorowie akademiccy 378.1 
Profilaktyka —  medycyna 616-084
— społeczna 616-084 
Prognozowanie 008.2

poddziały wspólne 001.18 
Prognozowanie gospodarcze 338.27 
Prognozy —  organizacja i zarządzanie

65.012.2
Programowane teksty szkolne —  poddziały 

wspólne (076)
Programowanie

cybernetyka 007.3 
przetwarzanie danych 681.3.06 

Programowanie komputerowe 519.08 
języki programowania 51B.682 

Programowanie liniowe 
matematyka 519.85 
organizacja i zarządzanie 65.012 

Programowanie matematyczne 519.85 
Programy —  organizacja i zarządzanie 

65.C12.2
— nauczania — poddziały wspólne (073) 
Projekcja 778.2
— filmowa 778.5 
Projektory 681.7 
Prokuratura 347.963 
Proletariat

dyktatura proletariatu 321.7ł 
klasa społeczna 316.343.63 

Proletariat umysłowy —  warstwa społecz
na 316.343.63 

Promienie anodowe 537.5
— gamma 537.5
— katodowe 537.5
— kosmiczne 524Д

Promienie podczerwone 535
— pozafioletow'e 535
— Roentgena 537.5 
Promieniotwórczość 539.16 
Promieniowanie

elektryczność 537.5 
meteorologia 551.52
narażenie na promieniowanie — ochro

na 614.87
silniki napędzane energig promieniowa

nia 621.47 
Promieniowanie, cieplne 536
—  jonizujące 621.384
—  korpuskularne 621.384
— kosmiczne 524.1
— światła 535
Promy —  transport 656.66
—  kolejowe 624.2Л8 
PRON 329.71 
Propaganda 659 
Prostowniki 621.314 
Prostytucja

administracja publiczna 351.764 
etyka seksualna 176 
prawo karne 343.54 

Proszki —  metalurgia 621.762 
Proszkowatość — fizyka 539.2 
Proteiny

biochemia 577.1
właściwości fizyczne i fizykochemiczne

577.3
Protekcjonizm —  polityka celna 339.543 
Protektoraty

poddziały wspólne (1-52) 
polityka kolonialna 325.4 
prawo międzynarodowe 341.212 

Protestantyzm 284 
Protezy

dentystyka 616.31 
ortopedia —  w.ytwarzanie 685.3 

Protony 539.12 
Protoplazma 576.3 
Proweniencyjnp znaki książek 097 
Prozodia 801.6 
Próchnica 616-002 
Próżnia —  fizyka 533.5 
Prymitywne rasy — poddziały wsóplne 

(=081)
Prywatna własność ziemi 332.2 
Prywatne prawo międzynarodowe 341.9 
Prywatne przedsiębiorstwo 

form.a własności 334.72 
organizacja 658.114 

Prywatny handel 330.16 
Przeciwciała

medycyna 616-087 
mikrobiologia 579.2 

Przeciwlotnicza obrona 
cywilna 355.58
wojskowa — technika 623.76 

Przeciwlotnicze schrony 699.8 
P r z e d s i ę b i o r c y  z o b .  P r a c o d a w c y



Przedsiębiorstwo Przestrzeń powietrzna

Przedsiębiorstwo 
finanse 658.14/.17 
formy organizacyjne 334.74 
organizacja 658.1/.5 
personel 658.3 
rentowność 658.1‘̂ .17 
struktura 65.014 
zob. też Zakłady p ra cy  

Przedsiębiorstwo handlowe 658.1/.5;;339.1 
Przedsiębiorstwo państwowe 

forma własności 334.72 
organizacja 658.115 

Przedsiębiorstwo prywatne 
forma własności 334.72 
organizacja 658.114 

Przedsiębiorstwo przemysłowe 
658.1/.5::66/69 

lokalizacja 658.2 
organizacja 658.1/.5::66/69 

Przedsiębiorstwo przewozowe 656.9 
—  usługowe 658.1/.5;:338.46 
Przedsiębiorstwo uspołecznione 

forma własności 334.72 
organizacja 658.115 

Przedsiębiorstwo wysyłkowe 656.9 
Przedszkola 373.2 

architektura 725.5 
Przekaźniki — elektrotechnika 621.318 
Przekładnie 621.82/.85 
Przekłady 82.03

poddziały wspólne =03 
Przekraczanie granicy 343.34 
Przekształcenia całkowe 517:4 
Przekupstwo —  prawo karne 343.35 
Przekwalifikowanie zawodowe 331.36 
Przekwitanie —  ginekologia 618.1 
Przeludnienie —  demografia 314.8 
Przeładunek

mosty przeładunkowe 621.86/.87 
urządzenia 621.86/.87 

Przełożeni —  poddziały wspólne -057.15 
Przemęczenie psychiczne 613.86 
Przemiana materii zob. Metabolizm 
Przemysł 66/69 

a sztuka 7.05
administracja publiczna 351.82 
dział gospodarki narodowej 338.45 
ekonomika 338.45 
form y organizacyjne 334.7 
formy produkcji 338.4 
geografia 911.3:66/.69 
higiena —  urządzenia techniczne 628.5 
inspekcja przemysłowa 351.83.072.6 
izby przemysłowe 334.788.2 
katalogi przemysłowe — poddziały 

wspólne (085.2) 
kombinaty rolno-przemysłowe 

zob. Kombinaty- 
ochrona sanitarna 628.5 
oszustwa w  przemyśle — prawo karne 

343.53
polityka przemysłowa 338.45 
produkcja przemysłowa 338.45

przedsiębiorstwo przemysłowe zob.
- Przedsiębiorstwo przemysłowe 

rachunkowość 657;:66/.69 
robotnicy przemysłowi — socjologia

316.343.63
rośliny przemysłowe — uprawa 633.8/.9 
socjologia przemysłu 316.334.2 
społeczeństwa przemysłowe zob. Społe

czeństwo przemysłowe 
wystawy przemysłowe 061.4:66/.69 
wzornictwo 7.05 
zakłady —  architektura ''25.4 
zob. też  p oszczególn e galązle r^zem ysln  

п р .: Chem ia  — przem ysł, w łók ien n ictw o
Przemysł chałupniczy 334.7
— ciężki 338.45
— drobny 334.74
— fabryczny 334.74
— lekki 338.45 
Przemysł spożywczy 664

dział gospodarki 338.45;-.664 
Przemyt — prawo karne 343.37 
Przenośniki —  transport 621.86/.87
— energii 621.82/.85
Przepisy —  poddziały wspólne (083.1) 
Przepływ —  hydromechanika 532 
Przepływomierze 681.12 
Przepowiadanie przyszłości 159.961 
Przesądy ludowe 398.3/.4 
Przesiedlenia ludności 314.7 
Przestępcy —  poddziały wspólne -058.55
—  wojenni —  poddziały woólne -058.55 
Przestępczość 343.9

organizacje przestępcze 061.236.4 
zapobieganie 343.85 

Przestępczość nieletnich 343.915 
Przestępstwa 343.23

ofiary przestępstwa 343.98 
przyczyny i skutki 343.9 
rodzaje 343.3/.7 
zapobieganie 343.85 

Przestępstwa celne 343.37
—  dewizowe 343.37
—  gospodarcze 343.37 
Przestępstwa karne 343.3/.7

prawo międzynarodowe 341.41/.42
— obyczajowe 343.54
— podatkowe 343.35
— polityczne 343.32 

Przestępstwa wojenne
prawo międzynarodowe 341.322.5 
przestępcy wojenni — poddziały wspól

ne -058.55 
wojna światowa II 940.531.8 '

Przestrzenie analityczne 515.1 
Przestrzeń

filozofa przyrody 113'119 
kinematyka 531.1
prawo kształtowania przestrseni 349.44 

Przestrzeń kosmiczna 524.5
prawo międzynarodowe 341.229 

Przestrzeń powietrzna —  prawo między
narodowe 341.226



Przesuwnice wagonowe 625.3 
Przeszczepienie —  chrurgia 616-089.843 
Prześladowania polityczne 323.28 
Przetaczanie krwi 615.38 
Przetwarzanie danych 681.3 

konwersja 681.3.05
projektowanie systemów i maszyn p.d.

681.3.02
przedstawianie danych 681.3.04 
urządzenia 681.325 

■ — kontrolne i sterujące 681.326 
— pomocnicze 681.327 

Przetwornice —  elektrotechnika 621.314 
Przetwórstwo domowe owoców i warzyw

641.4
Przewidywanie zob. Prognozowanie 
Przewodniki ■— poddziały wspólne (036)
— elektryczne 621.315.5
— turystyczne 914/919(036)
Przewodność elektryczna 537.3 
Przewody elektroenergetyczne 621.315 
Przewozowe przedsiębiorstwo 656.9 
Przewód oddechowy zob. Narządy odde

chowe
— pokarmowy zob. Narządy trawienia 
Przewroty 323.27
Przeznaczenie — teologia 21 
Przezrocza 778.2

poddziały wspólne (084.121.022.7) 
Przeżuwacze

hodowla 636.2/.3 
zoologia 599.735 

Przędza — wytwarzanie 677.72 
Przędzalnictwo 677.022 
Przodownictwo pracy 331.101.386 
Przyciąganie —  mechanika 531 2 
Przyczepy samochodowe 629.114.3 
Przyczynowość — metafizyka 122/129 
Przygodowe powieści 82-311.3 
Przyjaźń —  etyka 177 
Przypływy i odpływy 

astronomia 523.31 
oceanografia 551.46 

Przyprawy
przemysł spożywczy 664.5 
rośliny przyprawowe —  uprawa 635.7 

Przyroda 502
a społeczeństwo 502.3 
filozofia 113/119 
nauki przyrodnicze 5 

zagadnienia ogólne 501 
ochrona 502.3 
prawa ogólne 113/119 
równowaga w  przyrodzie 502.5 
zbiory przyrodnicze 57.081 

Przyrodolecznictwo 'zob. Fizjoterapia 
Przyrodoznawstwo —  zagadnienia ogólne 

502
Przyrost ludności 314.8 
Przysięgli —  sądownictwo 343.1 
Przysłowia — literatura 82-84 
Przysposobienie vycjskow'e 355.58

Przystosowanie 
fizjologia 612.017 
medycyna 616-003.9 

Przyszłość —  poddziały wspólne ”313” 
Przyśpieszacze cząstek zob. Akceleratory 

cząstek
Przyśpieszenie —  kinematyka 531.1 
Przywileje — osoby uprzywilejowane 

316.344
Przywództwo —  socjologia 316.46 
Pseudoepigrafy 229 
Pseuaonauka 001.97/.98 
Pseudonimy —  bibliografie 014 
Psy

hodowla 636.7 
zoologia 599.742.1 

Psy milicyjne 636.04 
Psychiatria 616.89
—  sądowa 340.6 
Psychiczna higiena 613.86 
Psychiczne choroby 616.89
—  odrucliy —  fizjologia 612.8 
Psychiczny ubytek —  medycyna 616.899 
Psychoanaliza 159.964

terapeutyka 615.85 
Psychofizjologia 159.91 
Psychofizyka 159.938 
Psychologia 159.9

powieści psychologiczne 82.311.1 
psychologczne zagadnienia organizacji 

i kierownictwa 65.013 
psychologiczny kierunek w  socjologii

316.27
Psychologia dziecka 159.922.7
—  eksperymentalna 159.9.07
— głębi 159.964
— indywidualna 159.923
—  kliniczna 616:159.9
—  kryminalna 343.9
— pedagogiczna 37.015.3
— porównawcza 159.929
— pracy 331.101:159.9
—  rozwojowa 159.922
—  sądowa 340.6
— społeczna 316.27
—  stosowana 159.99 
Psychometrią 159.938 
Psychonerwice 616.891 
Psychopatologia

psychiatria 616.89 
psychologia 159.97 
psychopaci — opieka społeczna 

364.65-056.34/.37 
Psychosocjologia 316.6 
Psychoterapa 615.85 
Psychotronika 159.961 
Psychozy 616.89 
Pszczelarstwo 638.1 
Pszczoły —  hodowla 638.1 
Pszenica —  uprawa 633.11 
Ptactwo domowe zob. Drób 
Ptaki 598.2/.9
— dekoracyjne — hodowla 636.6



iPtaki śpiewające Rasy ludzkie

Ptaki śpiewające — hodowla 636.6
— łowne 039.1
PublicysiyKa — literatura 82-92
FuDUczna opmia —  badanie 659.4
Pucz 323.27
Pulsary 524.3
Puma 09B.742.7
Punktaki 621.95
Pustynie

geomorfologia 551.43 
podaziały wspólne (252.3) 

Puszkarstwo 739.7 
Pylica 616-003 
Pył międzygwiazdowy 524.5 
Pyły —  zapylanie powietrza 614.7
—  przemysłowe — ochrona 628.5

Rabunek —  piaw o karne 343.7 
itachunek całkowy 517.2
— ekonomiczny 65.011
— logiczny 164
—  operatorowy 517.4
— prawdopodobieństwa 519.2
—  różniczkowy 517.2
— spinorowy 514.7
— tensorowy 514.7
—  wariacyjny 517.9 
Rachunek wyrównawczy 519.2

geodezja 528 
Rachunki —  nauczanie 372.47 
Rachunkowe tablice —  poddziały wspólne

(083.5)
Rachunkowość 657
—  handlowa 657::339.1
— leśna 634*6
— przemysłowa 657::66/69
— rolnicza 631.16 
Racjonalizacja 65.011
Racjonalizatorstwo pracownicze 331.103.6 

opisy projektów racjonalizatorskich — 
poddziały wspólne (088.8)

Rada Państwa 342.51
— pedagogiczna 371.1
Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 

organizacja i działalność 
061(100.3-67):339.923 

poddziały wspólne (100.3-67 RWPG) 
Radar 621.396.96

urządzenia przeciwradarowe 623.6 
Radycy prawni 347.96 
Radiacyjna chemia 541.15 
Radio

audycje 7.096 
kursy radiowe 374.133 
prawo 347.83
prawo międzynarodowe 341.226 
rozgłośnie radiowe —  architektura 

727.94 
teatr radia 792.096/.097 
zob. też  Radiofonia  

Radioaktywność 539.6

materiały radioaktywne 620.26 
oapaay radioaktywne —  usuwanie

621.039.7 
opaay radioaktywne 

higiena 614.7 
meteorologia 551.57 

Radioastronomia 520.8 
rtaaiochemia zob. Chemia radiacyjna 
itadiodiagnostyka 616-07 
Haaiofizyka 537.8 
xtadiofonia

organizacja i eksploatacja 654.195 
przekazywanie dźwięku 534.86 
studia nadawcze i odborcze 621.396.7 
technika 621.396.97 
zob. też Riidto

Radiografia
elektronika 621.386 
wykorzystanie oo celów naukowych

778.3
Radiokomunikacja 621.396 
Radiologia 615.84 
Radiolokacja 621.396.96 
Radionawigacja 527 
Radioskopia 621.386 
Radiotechnika

stacje i studia radiowe 621.396.7 
urządzenia 621.396.7 

Radiotelefon — organizacja i eksploatacja 
654.14/.16

Radiotelegraf —  organizacja i eksploatacja 
654.14/.16 

Radioteleskopy 681.7 
Radioterapia 615.84 
Rady narodowe 

gminne 352 
miejskie 352 
powiatowe 353 
wojewódzkie 353 

Rady pracowincze 331.107 
Rafy koralowe 551.43 
Rak (choroba) 616-006 
Raki —  hodowla 639.5 
Rakiety

broń rakietowa 623.41
obrona przeciwrakietowa 623.76 

pociski rakietowe 623.45; 623.46 
silniki rakietowe 621.45 
technika 629.76 
wojka rakietowe 358.119 

Ramienice 594
Rampy — budownictwo 629.6 
Ramy do obrazów 686.5 
Rany 616-001
Rasa biała — poddziały wspólne (=2) 
Rasizm

rozdział rasowy 323.118 
ruchy antyrasowe 323.12 

Rasy ludzkie
antropologia 572
konflikty rasowe —  socjologia 316.48 
rasowe grupy społeczne 316.35 
rozdział rasowy 323.118



Rasy ludzkie (c.d.) Republika Federalna Niemiec

równość rasowa 342.72/.73 
ruchy antyrasowe 323.12 
ruchy na rzecz określonych ras 323.13 
teorie rasowe 316.24 

Rasy pierwotne —  poddziały wspólne 
(=081)

Ratownictwo 614.88
łodzie ratunkowe 629.125 
wypadki transportowe 656.08 
zwierzęta ratownicze 636.04 

Ratownictwo górnicze 622.86/.87
—  górskie 796.52
— morskie 656.61.08
— okrętowe —  urządzenia 629.129 
Rdzeń kręgowy — choroby C16.83 
Reakcje jądrowe

fizyka 539.17
technika reaktorowa 621.039.5/.6 

Reaktory jądrowe 621.039.5/.6 
Realizm —  sztuka 7.036
— teoriopoznawczy 165 
Reanimacja 616.12 
Recesje gospodarcze 338.12 
Recytacje 82.085 
Redaktorstwo 801.731.23
Redy —  budownictwo morskie 627.2/.3 
Referendum 

polityka 324
prawo państwowe 342.57 

Reflektory 628.93/.95 
Reforma rolna 332.02 
Reformacja 284 
Refraktometria 543.4 
Regeneracja —  medycyna 616-003.9 
Regionalizacja gospodarcza 711.2 
Regiony

gospodarka regionalna 332.1 
planowanie regonalne 711.2 
poddziały wspólne (1-31) 
regionalny podział pracy 332.1 

Registratura 651 
Reglamentacja spożycia 339.18 
Regulacja — technika 62-5
—  rzek 627.^.5 
Regulacja urodzin

demografia 314.3 
higiena życia seksualnego 613.88 

Regulaminy szkolne 371.5 
Regulatory — technika 62-55 
Rehabilitacja

inwalidzi 331-056.26 
leczenie rehabilitacyjne 615.851.3 
opieka socjalno-medyczna 364.444 

Reinkarnacja —  metafizyka 122/129 
Reklama 659.1
Rekonwalescenci — poddziały wspólne 

-056.24 
Relatywizm 165 
Religia 2 

a nauka 21 
a państwo 172.3 
a szkolnictwo 37.014.52 
ceremonie religijne 264

doktryny ekonomiczne religijne 330.875 
filozofia 291
historia porównawcza religii 291 
kult religijny 264 
muzyka religijna 783 
nauczanie xeiigii w  szkole 372.82 
organizacje religijne 267 
pieśni religijne 245 
nuty 783
pochodzenie religii 291 
powieści religijne 82-312.2 
sztuka religijna 246

tematy religijne w  sztuce 7.046.3 
teorie ekonomiczne religijne 330.87 
tolerancja religijna 172.3 
zróżnicowanie społeczne wg religii

316.47
Religia chrześcijańska 23/28
—  perska 295
—  żydowska 296 
Religie indyjskie 294
—  niechrześcijańskie 29 
Religioznawstwo 291

nauczanie w  szkole 372.82 
Relikwie — kult religijny 264-72 
Remont

budynki 69.059 
poddziały wspólne .004.5/.6 
zakłady produkcyjne 658.58 

Ren —  metalurgia 669.82 
Renesans —  sztuka 7.034.4/.6 
Renifer 599.735 
Renta gruntowa 332.6 
Rentgenografia 778.3

technika rentgenowska 621.38 
Rentowność przedsiębiorstwa 658.14/.17 
Renty pracownicze 331.25

renciści — poddziały wspólne -057.75 
Reologia

hydromechanika 532 
mechanika ciał stałych 539.3 

Repatriacja 325.27 
demografia 314.7 

Repatrianci
opieka społeczna 364.65-054.6/.7 
poddziały wspólne 364.65-054.7 

Reperacje —  warsztaty 621.797 
Reportaże

literatura 82-92 
poddziały wspólne (047)

Reportaże społeczne 304(047)
Represalia —  prawo wojenne międzynaro

dowe 341.3 
Reprodukcja dokiu-nentacyjna zob. Repro- 

grafia
Reprodukcja kapitalistyczna 330.3
—  socjalistyczna 330.3 
Reprografia 778.1 
Republika

nauka o państwie 321.72 
prawo państwowe 342.3 

Republika Federalna Niemiec 
geografia 914.301



Republika Federalna Niemiec (c.d.) Rolnictwo

historia 943.01 
poaaziaiy wspólne (430.1)

ReyuoiiKa SroaKowo-AtryKańska — pod- 
aziaiy wspólne 16V4.1)

RepubiiKi aemokracji ludowej 
nauka o państwie 321.74 
prawo państwowe 342.384.4 

RepuDliki radzieckie
nauka o państwie 321.74 
prawo państwowe 342.384.4 

Restauracje 64.024.3/.4 
architektura 72o.7 

Retencja wod 556.1 
Retoryka 82.085 
Reumatyzm zob. Gościec 
Rewaloryzacja zabytków 72.025 
Kewie sceniczne 792.7 
Rewizja ksiąg rachunlcowych 657.62/.63 
Rewizjonizm —  marksizra-leninizm 330.86 
Rewolucja naukowo-techniczna zob. Po

stęp techniczny 
Rewolucje 323.27
Rewolucyjne procesy — rozwój społeczny 

316.42
Rezerwaty geograficzne 502.6
— geologiczne 502.6
— przyrody 502.4
— roślin 58.006
— zwierząt 59.006 
Reżim rzeki 556.5 
Reżyserzy filmowi 791.44.071
— teatralni 792.071
Rębarki —  obróbka materiałów 621.96 
Ręczne roboty zob. Roboty ręczne 
Rękawicznictwo 685.4 
Rękopisy 091
RFN zob. Republika Federalna Niemiec 
RNA —  genetyka 577.2 
Robaki 595 
Hobotnicy

hotele robotnicze 331.34 
klasa społeczna

polityka wewnętrzna 323.33 
socjologia 316.343.63 

ruch robotniczy —  współpraca między
narodowa 327.323 

samorząd robotniczy 331.107 
sojusz robotniczo-chłopski 323.382 

Robotnicy niewykwalifikowani -r- poddzia
ły  wspólne -057.22 

Robotnicy przemysłowi 323.332 
socjologia 316.343.63 

Robotnicy rolni 323.333 
socjologia 316.343.63 

Robotnicy .wykwalifikowani — poddziały 
wspólne -057.21 

Roboty (mechanizmy) —  cybernetyka 007.5 
Roboty na drutach 646.26/.27
—  podwodne 626.02
—  przymusowe — prawo karne 343.24/.29
— publiczne — administracja publiczna 

351.71

Roboty ręczne
dziewiarstwo 646.26/.27 
szkolnictwo 371.38 
tkactwo artystyczne 746 

Roboty szydełkowe 646.26/.27 
—  ziemne 624.13/.14 
Rocznice zob. Obchody 
Roczniki — poddziały wspólne (058) 
Rodezja —  poddziały wspólne (689.1) 
Rodezja Południowa — poddziały wspólne

(689.1)
Rodezja Półn. —  poddziały wspólne (689.4) 
Rodniowce 582.2/.3 
Rodność —  demografia 314.3 
Rodzice j j j

a szkoła 37.018.26 
poddziały wspólne -055.52 

Rodzina
budżety rodzince 330.567.22 
demografia 314.6 

. dodatki rodzinne do płacy 331.2 
dzieje rodzin 929.5 
grupy społeczne 316.35 
moralność 173
obyczaje życia rodzinnego 392 
planowanie rodziny 314.3 
przestępstwa przeciw rodzinie 343 54 
wychowanie w  rodzinie 37.018.1 

Rodziny bezdzietne —  poddziały wspólne 
-058.8

Roentgen zob. Rentgenografia 
Rogi

produkty zwierzęce 637.6 
wyroby artystyczne 745.55 

Rok — pory roku 525 
Rokoko —  sztuka 7.034.8 
Role \

konflikt ról —  socjologia 316.48 
teoria ról — socjologia 316.28 

Rolki transportowe 629.11 
Rolnictwo 63

administracja publiczna 351.82 
budynki gospodarcze 631.2 
chemizacja 631.2
dział gospodarki narodowej 338.43 
ekologia 631.95 
genetyka stosowana 631.52 
geografia 911.3:63
gospodartwo rolne zob. Gospodarstwo 

rolne 
historia 63(091) 
hodowla roślin 631.52 
hydrologia 631.432 
inżynieria rolna 631.6 
kółka rolnicze 334.4.095.3:63 
magazynowanie zbiorów 631.56 
maszyny i narzędzia 631.3 
mechanizacja 631.17 
mikrobiologia 631.46 
plony rolne 631.55 
płody rolne 631.56 
polityka rolna 33.843 
prawo rolne 349.42



produkty rolne
magazynowanie 631,56 
transport 631.56 

rachunkowość 631.16 
reforma rolna 332.02 
robotnicy rolni 323.333 

socjologia 316.343.63 
społeczeństwa rolnicze — socjologia

316.324.5
spółdzielnie produkcyjne 631.111.6 
spółdzielnie rolnicze

członkowie spółdzielni —  warstwa 
społeczna 316.343.64 

prawo 349.422.2 
spółdzielnie usługowe 334.4.095.3:63 
szkolnictwo wyższe 378.663 
ubezpieczenia 368.5 
zob. t e i  K om bin a ty  ro ln o-przem ysłow e  

Rolnictwo doświadczalne 631.117 
Romantyzm — sztuka 7.035 
Romańska literatura 84
— sztuka 7.033.4 
Romańskie języki 804
— narody — poddziały wspólne (=4)
Ropa naftowa zob. Nafta 
Ropienie 616-002
Rosja —  historia 947 
Ros.yjska literatura 882 
Rosyjski jeżyk 808.2

nauczanie w  szkole 37S.880.82 
poddziały w.spólne =82 

Roszarnictwo 677.1 
Rośliny

biologia 581 
biosfera 504.7 
choroby 581.2 
cytologia 581.1 
ekologia 581.5 
embriologia 581.3 
etologia 581.5 
fenologia 581.5 
fizjologia 581.1 
geografia 581.9 
histologia 581.8 
hodowla 631.52
klucze do oznaczania 582(08S'.8) 
morfologia 581.4
ochrona roślin w  stanie dzikim 58:502.7
pielegnowanie 631.54
rezerwaty .'>8.006
socjologia 581.5
systematyka 582
uprawa połowa 631.5

poszczególne rośliny 633 
uprawa ogrodowa 635 
w  życiu i w  przyrodzie 58.009 
warunki rozwojowe 631.95 

Rośliny aromatyczne —  uprawa 635.7
— barwierskie — uprawa 633.8
— bulwiaste — uprawa 633.4
— cukrowe —  uprawa 633.6
— garbnikowe —  uprawa 633.8
— kauczukowe — uprawa 633.9

Rośliny korzeniowe
uprawa ogrodowa 635.1 
uprawa połowa 633.4 

Rośliny korzenne — uprawa 635.7
— koszykarskie —  uprawa 633.5
— kwiatowe 582.4
— lecznicze —  633.88 ;
—  łąkowe — uprawa 633.2
—  nasienne —^botanika 582.4
—  okopowe — uprawa 633.4
— oleiste —  uprawa 633.8
— ozdobne —  hodowla 635.9 
Rośliny pasożytnicze 576.88

choroby wywołane przez... 616-002 
Rośliny pastewne —  uprawa 633.3
— pnące —  hodowla 635.9
— pokojowe — hodowla 635.9
— polowe —  uprawa 633
— przemysłowe — uprawa 633.8/.9
—  przyprawowe — uprawa 635.7
—  skrobiowe —  uprawa 633.6
—  strączkowe — uprawa 635.6
—  szkodliwe — rolnictwo 632.5 
Rośliny uprawne

aklimatyzacja 631.52 
choroby — zwalczanie 632.9 
choroby niepasożytnicze 632.1 
^  pasożytnicze 632.2/.4 

'  hodowla 631.52 
ochrona 632.9 
pielęgnowanie 631.54 
rozmnażanie 631.53 
sadzenie 631.54 
sadzonki 631.53 
szczepienie 631.54
uprawa poszczególnych roślin 633; 

634.1/.8; 635 
Rośliny używkowe —  uprawa 633.6
—  włókniste —  uprawa 633.5
— zarodnikowe 582.2/.3
—  zbożowe —  uprawa 633.1 
Rotograwiura 776/777 
Rowery 629.118

sport rewerowy zob. Kolarstwo 
Rowery wodne —  sport 797.17 
Rozbrojenie

polityka 327.37
prawo międzynarodowe 341.67 
ruchy na rzecz rozbrojenia 327.36/.37 

Rozdrabnianie — obróbka materiałów
621.92

Rozdzielnie — elektrotechnika 621.31 
Rozgłośnie radiowe —  architektura 727.94 
Rozgwiazdy 593.1/.9
Rozjemcze komisje zakładowe 331.109.6 
Rozliczenia międzynarodowe 339.72 
Rozliczeniowy obrót 336.77 
Rozminowywanie —  miny morskie 623.9 
Rozmnażanie się 

biologia 373.7.017.5 
fizjologia 612.6 
zoologia 591.16 

Rozmyślania religijne 242



Rozpad promieniotwórczy 539.16 
Rozporządzenia —  poddziały wspólne

(094.4)
Rozprątki 582.2/.3 
Rozpuszczalność — chemia 541.8 
Rozrachunek gospodarczy 658.14/.17 
Rozrachunkowe izby 336.77 
Rozrodczość •— demografia 314.3 
Rozród

fizjologia 612.6 
zoologia 591.16 

Rozrywki —  moralność 175
—  matematyczne 51-8
—  publiczne 791
—  towarzystkie 793
— umysłowe 793.7
Rozrzedzanie gazów — energia pneuma

tyczna 621.51/.54 
Rozszczepianie — fizyka jądrowa 539.17 
Roztocze 595
Roztwory — chemia 541.8 
Rozwód

osoby rozwiedzione — poddziały wspól
ne -058.836 

prawo rodzinne 347.61/.64 
Rozwój gospodarczy 

etapy 330.342.2 
teoria 330.34
typy społeczeństw w  zależności od roz

woju gosp. 316.324 
Rozwój społeczny 316.42 
Równania algebraiczne 512.6
— całkowe 517.9
— funkcyjne 517.9
—  operatorowe 517.98
—  różnicowe 517.9
— różniczkowe 517.9
Równikowe strefy — poddziały wspólne 

(213)
Równiny

geomorfologia .551.43 
poddziały wspólne (251)

Równość obywatelska 342.7 
Równowaga 

fizyka 531.2
zmysł równowagi — fizjologia 

612.84/.88
Równowaga gospodarcza —  teoria 330.36 
Różdżkarstwo 550.87 
Różnicowe równania 517.9 
Różniczki

geometria różniczkowa 544.7 
rachunek różniczkowy 517.2 
równania różniczkowe 517.9 

Rtęć —  metalurgia 669.791/.794 .
Ruanda — poddziały wspólne miejsca 

(675.98)
Ruch

filozofia przyrody 113/119 
kinematyka 531.1 
narządy zob. Narządy ruchu 

Ruch drogowy
administracja publiczna 351.81

czyny karalne — prawo karne 343.346 
organizacja 656.11 
wypadki 614.86 
zob. też R uch uliczny  

Ruch kolejowy —  administracja publiczna
351.81

— lotniczy — administracja publiczna
351.81

—  ludności — demografia 314.8
—  oporu wobec okupanta 355.425
—  uliczny 656.1
—  wydawniczy 655.41 
Ruchliwość społeczna 316.44 
Ruchy młodzieżowe 329.78
—  narodowościowe 323.1 
Ruchy społeczne

polityka wewnętrzna 323.2/.3 
socjologia 316.42 

Rudy metali
geologia 553.3/.4 
górnictwo 622.34 

Rugby 796.3 
Ruletka 794.9
Rumunia — poddziały wspólne (493) 
Rumuńska literatura 859.0 
Rumuński język 805.90 
Runiczne pismo 003.24 
Rurociągi

budowa dróg 625.78 
przesyłanie cieczy i gazów 

organizacja 656.5 
technika 621.64 

Rury —  wyrób 621.77 
Rusznice przeciwpancerne 623.44 
Rusznikarstwo 739.7
RWPG zob. Rada Wzajemnej Pomocy Go

spodarczej 
Rybactwo

hodowla ryb 629.3
stawy rybne —  budownictwo 626.88 
zbiorniki hodowlane —  budownictwo

626.88 
Rybołówstwo 630.2

społeczeństwa opierające się na rybo
łówstwie 316.324.4 

Rybołówstwo morskie 639.22
prawo międzynarodowe 341.225 
zob . t e i  s ta tk i  rybacftle

Rybołówstwo śródlądowe 639.21 
Ryby 597

hodowla 639.3 
konserwy rybne 664.8/.Э 
produkty i przetwory 637.56 
przetwórstwo V7stępne na statkach

639.22.06
Ryciny —  poddziały wspólne (084.11) 
Rymarstwo 635.1/.2 
Rynek — analiza 339.13 
Rynek pieniężny 336.76 

międzynarodowy 339.72 
Rynek pracy 331.5 
Rysunek 741/742

nauka szkolna 372.874



Rysunek (c.d.) Saperzy

papiery do rysowania 676.22/.23 
Rysunek anatomiczny 743
— architektoniczny 72.02
—  perspektywiczny 741/742
— techniczny 744
Rysunki —  poddziały wspólne (084.11)
— schematyczne — poddziały wspólne

(084.2)
Ryś 599.742.7 
Rytmika

gimnastyka rytmiczna 796.41 
w  szkołach 372.879.6 

językoznawstwo 8f)1.6 
Ryż

przetwórstwo 664.7 
uprawa 633.1 

Rządy
пэика o państwie 328 
prawo państwowe 342.51 
przejściowe form y rządów 342.395 
zob . też  Władza państtyotua 

Rządy ludowe 342.3 
Rzeki

/ brzegi — ochrona 627.4/.S 
hydrologia 556.5 
inżynieria wodna 627.4/.5 
milicja rzeczna 351.74 
poddziały wspólne (282.2) 
regulacja 627.4/.5
transport zob.Transport wodny śród

lądowy 
ujścia rzeki 627.1 
zanieczyszczanie — ochrona 628.5 

Rzeki podziemne 551.44 
Rzemiosło

forma organizacyjna działalności 334.74 
izby rzemieślnicze 334.788.2 
produkcja rzemieślnicza 338.45 
rodzaje 67/68 

Rzemiosło artystyczne 745 
Rzepa

uprawa 633.4
uprawa ogrodnicza 635.1 '.2 

Rzeźbiarstwo 730 
narzędzia 681.9 
w drewnie 745.51 

Rzeźbiarstwo ludoлve 73.031.4 
Rzeźnia —  higiena 614.9 
Rzeźnictwo 637.5 
Rzym starożytny 

historia 937 
poddziały wspólne 37 
religia 292 
sztuka 7.032.77

Sabotaż
forma walki pracowników 331.109.3 
prawo kame 343.32 

Sachalin —  poddziały wspólne (571.6) 
Sadownictwo 634.1Л7 
Sadzenie roślin 631.54

Sadzonki roślin 631.53 
Sahara —  poddziały wspólne (661) 
Saint-simonizm 

filozofia 141.81 
ekonomia polityczna 330.84 

Sakralna architektura 726
—  sztuka 246 
Sakramenty 265 
Salony piękności 687.5
Salwador —  poddziały wspólne (728.4) 
Sałata — uprawa 635.3/.5 
Samoa Zachodnie (państwo) — poddziały 

wspólne (961.31)
Samobójstwo

demografia 314.4 
etyka 179 

Samochody
budowa 629.113 
rodzaje 629.114
sport samochodowy zob. Sport samo

chodowy 
stacje obsługi i naprawy 629.119 
transport samochodowy 

ekonomika 338.47:;656.13 
organizacja 656.13 

zagadnienia ogólne 6.‘56.13 
Samochody wyścigowe 629.114. 7 
Samoczynne systemy — cybernetyka 007.5 
Samokształcenie 37.041

form y organizacyjne 374.1 
Samoloty

technika 629.735
uprowadzanie —  prawo karne 343.7 
zob. też  Liotnlctwo

Samorząd pracowniczy 331.107
—  robotniczy 331.15
—  szkolny (uczniowski) 371.5
—  terytorialny — prawo państwowe 342.25 
Samouctwo zob. Samokształcenie 
Samowychowanie 37.041
San Marino —  poddziały wspólne (454.4) 
Sanatoria

architektura 72.'i.5 
żywienie 64.022 

Saneczkarstwo 
sport 796.9
tory  saneczkowe 685.6/.7 

Sanie — transport 629.11 
Sanitariusze 614.253..5 
Sanitarna inspekcja 351.77
—  inżynieria 628.1/.8
— kontrola 614.3
Sanitarne instalacje w  budynkach 

roboty instalacyjne 696 
zdrowie publiczne 628.6 

Sanitarne samochody 629.114.65 
Sankcje społeczne —  socjologia 316.7
— ekonomiczne —  prawo międzynarodowe

341.65
Sanskrycka literatura 891.1/.4 
Sanskryt 809.11/.14 
Saperzy 358.2

urządzenia i operacje saperskie 623.6
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Sarna Siły

Sarna 599.735
Satelity sztuczne 629.783
Satyra

powieści satyryczne 82-311.5 
proza 82-7 
wiersze 82-17 

Savoir vivre 395 
Sąd —  teologia 236 
Sąd Najwyższy 347.97/.9Э 
Sądownictwo

biegli sądowi zob. Biegli sądowi 
chemia sądowa 340.6 
ekspertyza sądowa 347.91/.95 
komornicy sądowi 347.96 
kuratorzy sądowi 347.61/.63 
medycyna sądowa 340.6 
nauki pomocnicze 340.6 
organizacja 347.97/.99 
orzecznictwo sądowe 340.14 
personel 347.96 
psychiatria sądowa 340.6 
psychologia sądowa 340.6 
rodzaje zob. Sądy... 
toksykologia sądowa 340.6 
władza sądowa —  prawo państwowe 

342.56
Sądownictwo administracyjne 351.95
— międzynarodowe 341.6 
Sądownictwo wojskowe 356.3

lotnictwo wojkowe 344 
marynarka wojenna 344 

Sądy apelacyjne 347.97/.99
—  doraźne 343.1
—  honorowe 343.63
— karne 343.1
— powiatowe 347.97/.99
—  przysięgłych 343.1
—  wojewódzkie 347.97/.99 
Scenariusze filmowe 82-293.7 
Scenografia 792.021/.024 
Schizofrenia 616.895 
Schody —  budownictwo 692.6 
Schody ruchome

budownictwo 692.6 
środki transportu 621.86/.87 

Schroniska turystyczne —  architektura
728.5

Schrony przeciwlotnicze 699.8
Science fiction 82-311.9
Sedymentacja 551.3
Sejm .— prawo państwowe 342.52/.53
Sejsmologia 550.34
Sekcja zwłok 616-091
Seksualizm zob. Płoć
Selen —  składnik stopu 669.77/.7S
Selenologia 523.34
Semantyka 801.54
Semici —  poddziały wspólne (=92) 
Semicka literatura 892 
Semickie języki 809.2
—  pismo 003.33
Semiologia —  medycyna 616-07

Semiotyka 003 
Sen

higiena 613.7 
psychologia 159.963 

Senat akademicki 378.1 
Senegal —  poddziały wspólne (663) 
Sensacyjne film y 791.43-1/-3
— powieści 82-311.3 
Sensytometria 771 
Serbo-chorwacka literatura 886.1/.2 
Serbo-chorwacki język 808.61/.62 
Serbska literatura 886.1
Serbski język 808.61 
Serce

anatomia 611.1 
choroby 616.1 

Serologia 615.37
Serwituty —  prawo cywilne 347.2 
Sery 637.2/.3
Seszele —  poddziały wspólne (696) 
Sędziowie — sadownictwo 347.962
— sportowi 796.072.4
— śledczy 343.1 
Sfragistyka 736.3 
Siarka

geologia 553.661 
górnictwo 622.366.1 
składnik stopu 669.77/.78 
technologia chemiczna 661.2 
związki organiczne —  technologia che

miczna 661.7 
Siatkówka —  sport 796.32 
Sieciowa analiza 65.012.26 
Sieć biblioteczna 021
—  informacji naukowej 002.1 
Sieroty

opieka społeczna 364.65-058.862 
poddziały wspólne -058.862 

Sierra Leone — podziały wspólne f6R4) 
Siew 631.53 
Silikaty 669.9 
Silikotermia 669.77/.78 
Silniki cieplne 

ogólnie 621.1
oprócz parowych tłokowych 621.4 

Silniki Diesla 621.43
—  elektryczne 621.313.1; 621.313.5 >
—  odrzutowe 621.45
— parowe tłokowe 621.1
— powietrzne 621.51/.54
—  rakietowe 621.45
—  słoneczne 621.47
— spalinowe 621.43
— termoelektryczne 621.362/.363
— termomagnetyczne 621.362/.363
— wiatrowe 621.51/.54
—  wysokoprężne 621.43 
Silosy —  konstrukcje 624.954 
Silva rerum 82-82 
Siłownie 620.4

, —  parowe 621.1
— wodne 621.22 
Siły — fizyka 531.2



Siły wytwórcze — ekonomia polityczna
330.1

— zbrojne zob. Wojsko
Singapur — poddziały wspólne (5S2.3) 
Sintoizm zob. Szyntoizm 
Siodlarstwo 685.1/.2 
Siosrtry szpitalne 614.235.5 
Skały

geologia 552 
urabianie 622.35 

Skały osadowe 552
— użyteczne — geologia 553.5
— węglowe —  złoża 553.9 
Skamieniałości zob. Paleontologia 
Skand — metalurgia 69.791/.794 
Skandynawia

geografia S14.8 
historia 948 
poddziały wspólne (48) 
religia pierwotna 293 

Skandynawska literatura 839.5 
Skandynawskie języki 803.95/.96 
Skanseny 069.02:39 
Skarbowość 336.1/.5

prawo finansow'e 342.951:351.72 
Skargi i zażalenia —  administracja pu

bliczna — 351.9 
Skazy — medycyna 616-056 
Skąposzczety 595 
Skecze —  teatr 792.2 
Sklepy 658.8

architektura 725.2 
wystawy sklepowe 747 

Skleroza 616-004 
Składnia 801.56
Składy towarowe zob. Magazyny 
Skocznie marciarskie 685.6/.7 
Skok do wody — sport 797.2 
Skończoność — metafizyka 122/129 
Skorupiaki 595 

hodowla 639.4 
Skóra (człowieka) 

anatomia 611.7 
choroby 616.5 
fizjologia 612.7 

Skóry
produkty zwierzęce 637.6 
przemysł skórzany 675 
wyroby artystyczne 745.53 

Skóry futrzane 637.6
— sztuczne 675.92 
Skraplanie gazów

chłodnictwo 621.59 
fizyka 533
technologia chemiczna 665.6/.7 

Skrawanie 621.9 
Skrobia 664.2
Skrobiowe rośliny — uprawa 633.6 
Skróty 003.083
Skrytopłciowe rośliny 582.2/.3 
Skrzypy 582.2/.3 
Skup 658.7

spółdzielczość skupu 334.4.095.1

Skutery 629.118 
Słodownictwo 663.4 
Słoma —  plecionki 

materiały 677.54 
wytwarzanie 677.076 

Słonie 599.6
kość słoniowa — wyroby 688 

Słonce 523.9
energia słoneczna —  silniki 621.47 
układ słoneczny 523 

Słowacja —  podaziały wspólne (437.6) 
Słowacka literatura 885.4 
Słowacki język 854

poddziały wspólne =854 
Słoweńska literatura 886.3 
Słoweński język 808.63 
Słowianie

historia (od 476 r.) 940(=81) 
panslawizm 327.39(=81) 
poddziały wspólne (=81) 
religia pierwotna 293 

Słowianie starożytni
historia (do 476 r.) 936.7 
poddziały wspólne (367) J

Słowiańska literatura 881 
południowo-słowiańska 886 

Słowiańskie języki 808.1 
południowe 806.6 
staro-cerkiewny 808.101 

Słownictwo 801.3 
Słowniki encyklopedyczne 03 

poddziały wspólne (03) 
a ow n ik i językowe 801.3 
—  terminologiczne — poddziały wspólne 

(038)
Słowotwórstwo 801.54 
Słuch — fizjologia 612.84/.88 
Służba bezpieczeństwa 351.74 
Służba zdrowia 

instytucje 362.1 
organizacja 614.2 
personel lekarski 614.25 
pomocnicza służba zdrowia 614.253.5 
wojsko 356.3
zakładowa służba zdrowia 331.48 

Służbowa tajemnica 343.35 
Służebności —  prawo cywilne 347.2 
Smarowanie 621.89 
Smary 621.89
Smoła —  technologia chemiczna 662.7 
Snobizm 177 
Snycerstwo 745.51 
Sobory powszechne 262.5 
Socjaldemokratyzm 321.72 

teorie ekonomiczne 330.86 
Socjalizacja — socjologia 316.7 
Socjalizm

demokracja socjalistyczna 321.74 
ekonomia polityczna — systemy 

330.84/.86 \
 socjalizmu 330.342.15
gospodarka — teoria 330.342.15



Socjalizm (c.d.) Społeczeństwo zbierackie

kraje socjalistyczne zob. Kraje socja
listyczne 

społeczeństwo socjalistyczne 
form y prawne 340.158 
socjologia 316.323.7 

wychowanie socjalistyczne 37.035 
Socjalizm naukowy

ekonomia polityczna 330.85 
filozofia 141.82 

Socjalizm państwowy 330.86 
Socjalizm utopijny

ekonomia polityczna 330.84 
filozofia 141.81 

Socjalne akcje 364.46
— prawo 349.3 
Socjalne problemy 304

reportaże 304(047)
Socjografia 308 
Socjologia 316

historia 316.2(091) 
kierunki 316.2 
metody 316:303
poszczególni socjologowie 316.2(A/Z) 
procesy społeczne 316.4 
przedmiot i zakres 316.1 
rozwój społeczny 316.42 
struktura społeczna 316.3 

Socjologia behawiorystyczna 316.27
— eksperymentalna 316.27
— formalna 316.25
— gospodarcza 316.334.2
—  komunikowania 316.77
—  kryminalna 343.97
— kultury 316.7
— marksistowsko-leninowska 316.26
—  pedagogiczna 37.015.4
—  pracy 316.334.2
—  przemysłu 316.334.2
—  psychologiczna 316.6
— społeczności terytorialnych 316.334.5
— stosunków politycznych 316.334.3
— wojny 355.01 
Socjologizm 316.25
Soda —  przemysł chemiczny 661.3 
Sojusz robotniczo-chłopski 323.382 
Sojusze zob. Bloki państw 
Soki owocowe 663.8 
Sole —  chemia przemysłowa 661.8 
Sole potasowe 

geologia 553.6 
górnictwo 622.36 

Solfeż 784.9
Solidaryzm — ekonomia polityczna 330.87 
Somalia — poddziały wspólne (677) 
Somnambulizm 159.963 
„Son et lumlere”  792.9 
Sondowanie — akustyka techniczna 681.88 
Sondy kosmiczne 629.785 
Sortowanie —  przekształcanie danych

681.3.05
Sortowanie materiałów 621.926/.929 
Soteriologia 234 
Sowchozy 631.115.71

Sód — metalurgia 66Э.88/.89 
Sól jadalna 664.4 
Sól kamienna 

geologia 553.6 
górnictwo 622.oU 

Sól kuchenna 661.4 
Spadkow’e praw^o 317.65/.68 
Spadochroniarze 

sport 797.561 
wojsko 356.169 

Spadochrony 629.734 
Spalanie

gospodarka cieplna 662.6 
technologia 662.9 

Spalinowe lokomotvwy 629.42
— silniki 621.43
— turbiny 621.43 
Spawanie 621.791/.795 
Specjacja 575.8 
Specjalizacja pracy 331.103 
Specjalizacja produkcji 338.3

międzynarodowa 339.92 
Spedycyjne przedsiębiorstwa 656.9 
Spektralna analiza 543.4 
Spektrografia 543.4
— masowa 543.5 
Spektrometria masowa 543.5 
Speleologia 551.44

wyprawy speleologiczne 796.55 
Spiekanie —  hutnictwo 622.7 
Spinorowy rachunek 514.7 
Spirytyzm 13
Spisy —  poddziały wspólne (083.8) 
Spitzbergen —  poddziały wspólne (984) 
Spław drewna 626.7 
Spokojny Ocean zob. Ocean Spokojny 
Społeczeństwo 

a przyroda 502.3 
socjologia 316.3 
struktura klasowa 316.343 

Społeczeństwa antyczne 316.323.3
— feudalne 316.323.5
— globalne 316.32

podsystemy i instytucje 316.334 
typy społeczno-ekonomiczne 316.323 
typy w  zależności od rozwoju gospo

darczego 316.324
— kapitalistyczne 316.323.6
— koczownicze 316.324.3
— kolonialne 316.323.8
— komunistyczne 316.323.7

form y prawne 340.158
— morskie 316.324.4
—  neokolonialne 316.323.8
— pasterskie 316.324.3
— przedagrarne 316.324.2
—  przedprzemysłowe 316.324.6
— przemysłowe 316.324.7

uwarstwienie społeczne 316.343.6
—  rolnicze 316.324.5
—  socjalistyczne 316.323.7

form y prawne 340.158
—  zbierackie 316.324.2



Społeczności miejskie 316.334.56
—  terytorialne 316.334.5
— wiejskie 316.334.55 
Społeczny (-a, -e)
—-ankiety —  materiały 304(049.5)
— aspiracje 316.6
— awans 316.44
— dezintegracja 316.4
— ekologia 504.03
— encykliki 330.875
— etyka 172
—  frustracja 316.64
—  grupy 316.35; — procesy grupowe 316.45
—  integracja 316.4
— kasty 316.34
— klasy zob. Warstwy i klasy społeczne
—  konflikty — socjologia 316.48
—  kontrola 351.9
—  margines —  socjologia 316.344.7
— medycyna 616-058
—  myśl — historia 316.2(091)
—■ nauki 3
— normy społ. — socjologia 316.75
—  opieka zob. Opieka społeczna
— organizacje masowe 329.71
— pedagogika 37.013.42
— planowanie 316.43
— polityka 304
— pomoc zob. Pomoc społeczna
— postawy —  socjologia 316.64
— potrzeby 316.6
— powieści 82-311.2
—  pozycja —  socjologia 316.66
— praca 364.46
— psycliologia 316.27
— reportaże 304(047)
—  rozwój 316.42
— ruchliwośc 316.44
—  ruchy społ. zob. Ruchy społeczne
— jiankcje 316.7
—  stosunki 316.47; —  etyka 177
—  struktui-a 316.3
— świadomość 316.63
— ubezpieczenia zob. Ubezpieczenia spo

łeczne
—  warstwy zob. Warstwy i klasy spo

łeczne ‘
— własność zob. Własność społeczna
— wychowanie 37.035
— zróżnicowanie — socjologia 316.44 
Sport 796

administracja publiczna 351.85 
architektura 725.8 
metodyka 796.01 
organizacja 796.06 
sędziowie sportowi 796.072.4 
sportowcy 796.071 
sprzęt 796.02

produkcja 685.6/.7 
teoria 796.01
trening sportowy 706.015 
ubiory sportowe 796.02

wyposażenie 796.02 
zawody sportowe 796.093 
zwierzęta sportowe 636.046 

Sport amatorski 796.077
— balonowy 797.54
— górski 796.52
— jeździecki 798
—  kolarski 796.6
—  lotniczy 797.55
— olaronny 796.8
— motorowodny 797.15
— motorowy 796.7
—  pieszy 796.5
—  powietrzny 797.5 
Sport samochodowy 796.7

samochody wyścigowe 629.114.7 
tory samochodowe 685.6/.7 

Sport wioślarski 707.12 
Sport wodny 797.1/.2

budownictwo statków sportowych 
629.125 

Sport zapaśniczy 796.8
— zawodowy 796.071
— zimowy 796.9
— żeglarski 797.14 
Spostrzeżenia zmysłowe 159.93 
Spożycie zob. Konsumpcja 
Spożywcze artykuły zob. Żywność 
Spożywczy przemysł 664

dział gospodarki 338.45: :664 
Spółdzielczość 334.1/.6 

banki spółdzielcze 334.2 
członkowie spółdzielni —  warstwa spo

łeczna 316.343.63; 316.343.64 
prawo 347.7 

Spółdzielnie gospodarcze 334.4
— hanclowe 339.16
— kredytowe 334.2
— mieszkaniowe 334.5;;728
—  oszczędnościowo-pożyczkowe 334.2
—  pracy 334.4: :331
— produkcyjne (poza rolnicze) 334.6 
Spółdzielnie rolnicze

członkowie spółdzielni —  warstwa spo
łeczna 316.343.64 

prawo 349.422.2
produkcyjne spółdz. roln. 631.115.6 
usługowe spółdz. roln. 334.4.095.3:63 

Spółdzielnie spożywców 334.5 
-— ubezpieczeniowe 334.3
— usługowe 334.4.095.3
— wytwórcze zob. Spółdzielnie produk

cyjne
—  zaopatrzenia i skupu 334.4.095.1
—  zbytu 334.4.095.5
Sprawność działania —  organizacja 65.011 
Sprawozdania —  poddziały wspólne (047) 
Sprężanie gazów — energia pneumatyczna 

621.51/.54 
Sprężarki 621.51/.54
Sprężystość —  mechanika ciał stałych

539.3 
Sprzedaż 658.8



Sprzedaż detaliczna 658.8
—  hurtowa 658.8
Sprzeniewierzenie — prawo karne 343.7 
Sprzęgła 621.82y.8o 
Spycharki 621.86/.87 
Srebro

metalurgia G69.21/.23
zob. też  P osrebrzam e

Sri Lanka —  poddziały wspólne (548.7) 
Ssaki 599 
Ssaki morskie 

połów 639.24 
produkty 639.38 
zoologia 599.5 

Stacje kosmiczne 629.786 
Stadiony sportowe — architektura 725.8 
Stal

metalurgia 669.1 
wyroby 672 

Staloryty 76
Stałość i zmienność —  fizyka 530.1 
Stan oblężenia —  prawo państwowe 

342.77/.78
—  wojenny 342.77/.78
— wyjątkowy 342.77/.78 
Stany (klasy) społeczne 316.34 
Stany Zjednoczone A . P.

geografia 917.3 
historia 973 
literatura 820(73) 
poddziały wspólne (73)

Starość
choroby 616-053.9 
fizjologia 612.6
ludzie starzy —  poddziały wspólne -053.9 
opieka społeczna 364.65-053.9 
ZO&. też  S tarzenie siq

Starożytne kraje 
geografia 913.1 
historia 931 
poddziały wspólne (3)

Starożytność
poddziały wspólne czasu 
sztuka 7.032 

Stary Testament 222/224 
Starzenie się

biologia 573.7.017.6 
fizjologia 612.6
zob. też  Starość

Statki
budownictwo 629.12 
holowanie 626.7
podnoszenie statków na kanałach 

626.1/.5
podnoszenie statków zatopionych 629.129 
zob . też  O krąty w o jen n e  

Statki handlowe
technika transportu 629.123.4 
zob . też  Flota handlowa

Statki kosmiczne 629.782; 629.784; 
629Л871.Ш

—  morskie 129.123
—  p a s a ż e r s k ie  6 29 .12 3 .3

Statki powietrzne
cięższe od powietrza 62S.73i/.135 
lżejsze od powietrza 629. i3 j 

Statki rybackie
budownictwo 629.124.72 
wyposażenie i wykorzystanie 639.22.06 

Statki sportowe —  budownictwo 62!) 125
— śródlądowe 629.122
—  towarowe 629.123.4 
Statyka 531.2
— konstrukcji 624.01/.07
— wykreślna 531.2 
Statystyka 311

analiza statystyczna 519.2 
fizyka statystyczna 530.1 
mechanika statystyczna 531.1 
metody 311 
organizacja 311.3 
teoria 311 

Statystyka (tablice) 311.3(083.4)* 
poddziały wspólne (083.41) 
statystyka poszczególnych krajów 

311.3(083.41)(4/9) 
statystyka dziedzin 311.3(083.41) ;0/9 

Statystyka matematyczna 519.2 
Stawiacze min 623.82 
Stawonogi 595 

hodowla 633 
Stawy — anatomia 611.7 
Stawy —  hydrologia 556^ 

poddziały wspólne (285.2/.3)
Stawy rybne 626.88 
Stenografia 651.93

maszyny do stenografowania 681.612/.613 
Stepy —  poddziały wspólne (252.5) 
Stereochemia 541.6 
Stereofonia 534.85 
Stereofotografia 778.4
Stereomechanika techniczna zob. Wytrzy

małość materiałów 
Stereoskopia 612.84/.88 
Stereotypia 655.1/.3
Stereotypy — podstawy społeczne 316.64 
Sterowanie

cybernetyka 007.3 
technika 62-5 
teoria 519.7 

Sterowanie automatyczne 62-52 
technika 681.5 

Sterowanie ekonomiczne —  teoria 519.86 
Sterowanie zdalne

elektrotechnika 621.398 
technika 62-519 

Sterówce 629.733 
Stocznie 629.128

marynarka wojenna 623.81 
Stolarstwo artystyczne 749
—  budowlane 694
—  meblowe 684
Stolica Apostolska zob. Watykan 
Stolice —  poddziały wspólne (1-25) 
Stołówki pracownicze 64.022 
StomatoloKia 616.31



stonka ziemniaczana Szelf kontynentalny

Stonka ziemniaczana — zwalczanie 632.7 
Stopa życiowa 330.59 
Stopy metali

metaloidy jako składniki stopu 
669.77/.7S 

metale szlachetne 66Э.21/.23 
metalurgia 669.017/.018 

Stowarzyszenia zob. Organizacje, Towa
rzystwa

Strajki pracowników 331.109.3
— polit.yczne 323.22/.26 
Strategia wojenna 355.4 
Stratygrafia 551.7
Strączkowe roSlinv —  uprawa 635.6 
Strefy gorące —  poddziały wspólne (213)
—  graniczne —  poddziały wspólne (1-04)
—  podzwrotnikowe — poddziały wspólne 

(213)
— polarne — poddziały wspólne (211)
— równikov?e — poddziały wspólne (213)
— terytorialne — coddziały wspólne 

(1-0/-9)
— umiarkowane —  poddziały wspólne (212)
— zimne — poddziały wspólne (211) 
Streczycielstwo — praw'O karne 343.54 
Strole ludowe 391
Stronnictwa polityczne zob. Partie poli

tyczne
Strony Świata — poddziały wsnólne 

(1-11/-17)
Stropy —  konstrukcje 692.5 
Strugarki 621.91 
Strukturslizm 165 
Strumienie

hydrologia 556.5 
poddziały w.spólne (282.2)

Strzelanie 623.5 
Strzelectv'o — sport 799.3 
Studenci 378.18

poddziały wspólne -057.875 
stowarzyszeń’ ? 378.18 
stvnendia 378.3 

Studia wyższe zob. ■ S^kolnictwe wyższe 
Słurłrię 628.1 
S tu łb i 593.1/.9
KtAvorzenie Świata —  teologia 21 
SfviistyVa 82.08 
Stypendia — studenci 378.3 
Subiektywizm 165
Substancje nieorpaniczne — chemia anali

tyczna 5''3.7
— o'-ganiczne ‘— chemia analityczna 543.8 
Sudnn

historia - 962.4 
poddziały v'snólne (624)

Surestia 159/>6‘>
Sukcesia państw —  prawo międzynarodo

we 342.218 
Sumienie

teologia 241 
wolnoSó sum.ienia

polityka wyznaniowa 322 
prawo państwowe 342.72/.73

Surinam — poddziały wspólne (883) 
Surowce 338.1
— mineralne zob. Kopaliny 
Surowice —  terapeutyka 6i5.37 
Surówka — metalurgia żelaza 669.1 
Surrealizm —  sztuka 7.037
Suseł 599.32
Suszarnictwo przemysłowe 66.047 
Susze —  pomoc społeczna 364;:556.1 
Suwerenność państwa 341.21 

panstw'a półsuwerenne 341.22 
Suwnica 621.86/87 
Sworznie 621.88
Syberia —  poddziały wspólne (571.1/.5) 
Sygnalizacja

kolejnictwo 656.2 
telekomunikacja 654.9 
wojskowość 623.45 

Sygnalizacja akustyczna 534.87 
Syjam — poddziały wspólne (593) 
Syjonizm 323.13(=924)
Symbioza

biologia 576.6 
botanika 581.5 
zoologia 501.5 

Symbole graficzne 003.6 
Symbolizm — sztuka 7.035 
Symfoniczna muzyka 785 
Symilografia 621.397 
Symptomatologia 616-07 
Symulacja

badania oneracvjne 519.87 
organizacja i zarządzanie 6'5 012 

Synchrotronv 621.384 
Syndykaty 334.75 
Synody 262 
Synonimy 801.314 
Syntetyczne włókna 677.494 
Syria —  poddziały wspólne (.'569.1)
Syria starożytna — noddziały w^spólne (394) 
Syropy ov/ocowe 663.8 
Systematyka nauk 167/168 
Systemy

analiza systemów
modele matematyczne 51P.87 
organizacja i zarządzanie 65.012 

Systemy onera^yjne —  przetwarzanie da- 
n-irch Я81.3.06 

Szachy 794.1 
Szakal 599.742.1 
Szatan —  dogmatyka гз-"»
Szczprina — wyroby 675.8 
Szczenienia ochronne 614.4
—  roślin 631.54
Szczepionki _  terapeutyka 61-'5.37 
Szczerbaki 599.3 
Szczerość —  etyka 177 
Szczotkarstwo 687.9 
Szczur.y 599.32

deratyzacja 614.449 
Szefowie —  poddziały wspólne -057.15 
Szelf kontynentalny —  prawo międzynaro

dowe 341.221/.222



Szermierka 796.86
Szewstwo 685.3
Szkarlupnie 593.1/.9
Szkice literackie 82-4
Szklane włókna 677.5
Szklarnie — hodowla roślin 631.54
Szklarstwo 666.1/.2

ręczna obróbka szkła 686.6/.7 
Szklarstwo budowlane 698 
Szkliwa ceramiczne 666.29 
Szkło
"  materiały budowlane 691 

wyroby 666.1/.2 
wyroby artystyczne 748 

Szkło artystyczne 748 
Szkocki język 809.16 
Szkodniki roślin

owady szkodliwe 632.7 
zwalczanie 632.9
zwierzeta szkodliwe (poza owadami)

632.8
Szkody gospodarcze 338.14 
Szkody górnicze 622.83/.84

regulowanie spraw związanych ze szko
dami 622.88 

Szkolenie
film szkoleniowy 791.43.0.5:374 
zob . też  K szta łcen ie, S zkoln ictw o  

Szkolnictwo
a religia 37.014.52 
administracja publiczna 351.85 
organizacja 371 
zob. teź  Szkoła  

Szkolnictwo korespondencyjne 37.018.4
— ogólnokształcące 373 
Szkolnictwo podsta\vowe 373.3

nauczanie początkowe 372.4 
podręczniki —  poddziały wspólne (075.2) 

Szkolnictwo przyzakładowe 331.36
— specjalne 376 
Szkolnictwo średnie 37.014.522

podręczniki —  poddziały wspólne (075.3) 
programy —  poddziały wspólne (073) 

Szkolnictwo świeckie 37.014.522
— wyznaniowe 37.014.521 
Szkolnictwo wyższe 378

biblioteki 027.7
poszczególne dziedziny 026 

budynki 378.16
architektura 727.1/.4 

organizacja 378.1 
personel dydaktyczny 378.12 
podręczniki —  poddziały wspólne (075.8) 
pomoce naukowe 378.16 
wyposażenie 378.16 
wyższe szkoły fachowe 378.6
 pedagogiczne 377.8

Szkolnictwo zawodowe 377
dokształcanie zawodowe 377.4 
nauczanie ogeinokształcące 373 
pomaturalne kształcenie zawodowe (nie 

akademickie) 377.6 
szkoły przyzakładowe 331.36

średnie szkoły zawodowe 377.5 
zasadnicze szkoły zawodowe 377.3 

Szkoła
a rodzice 37.018.26 
a życie publiczne 37.014 
biblioteki szkolne 027.8 
budynki 371.6

architektura 727.1/.4 
dyscyplina szkolna 371.5 
higiena 371.7 
kierownictwo 371.1 
kluby szkolne 371.8 
koła uczniowskie 371.8 
laboratoria i kolekcje 371.88 
metody nauczania 371.3 
nauczyciele zob. Nauczyciele 
personel 371.1 
plany szkolne 371.214 
pomoc szkoły przy wyborze zawodu

37.048.4 
pomoce nauczania 371.64/.69 

poddziały wspólne (073) 
regulaminy 371.5 
samorzad 371.5 
środki nauczania 371.64/.69 
świetlice 371.8 
teatr szkolny 371.8 
teren s?kolny 371.6 
uczniowie zob. Uczniowie 
wychowanie w  szkole 37.018.2 
wyposażenie 371.6 

Szkoły... zob. Szkolnictwo...
Szkółkarstwo 631.53 
Szlachta

polityka wewnetrzna 323.31 
warstwa społeczna feudalizmu 316.343.3 

•Szlifowanie 621.921/.924 
Szmugiel 339.19
Sznury —  wytwarzanie 677.072.68 
Szoferstwo 656.13 
Szopy —  zoologia 599.4 
Szosy —  budowa в?5.7П 
Szowinizm nacjonalistyczny 323.14 
Szparagi 635.3/.5
Szpiegostwo zob. Wywiad i szpiegostwo 
Szpitale 362.1

architektura 725.5 
biblioteki 027.6 
personel 614.25-051 
urzadzenia 615.47 
żywienie 64.022 

Szpitale wojskowe 355.7 
Sztab generalny 356.2 
Sztandary —  heraldyka 929.9 
Sztolnie — budowa 624.19 
Sztuczne kamienie 

przemysł 666.9 
technologia 679.Я 

Sztuczne satelity 629.783 
—  włókna 677.4 
Sztuka 7

a przemysł 7.05 
administracja publiczna 351.85



Sztuka (c.d.) Śruby

artyści 7.071 
eksperci 7.072
fałszerstwa dzieł sztuki 7.061 
festiwale 7.092
historycy i krytycy sztuki 7.072 
kolekcjonerstwo 7.073/.074 
konkursy 7.092
konserwacja dzieł sv t̂uld 7.025 
kradzieże dzieł sztuki 7.025.7 
mecenat 7.078
odtwórcy fw.ykonawcy) 7.071 
straty dzieł sztuki 7.0Ч5.7 
szkolnictwo wyższe 378.67 
technika 7.02 
tematyka twórczości 7.04 
teoria 7.01
uszkodzenia dzieł sztuki 7.025 
wiedza o sztuce 7.072 

Sztuka amatorska 7.077
—  antyczna 7.03?
Sztuta chrześcijai^ska

relieia 246
sztuka średniowieczna 7.033.1; 7.033.5; 

Sztuka elitarna 7.067.22
— ia’-marczna 7.067.6 
Sztuka ludowT 7.031.4
—  ludów pierwotnych 7.031.3
—  masowa 7.067.26
— nowoczesna 7.036/.038
■— o>-’Vntelna antyczna 7.032.1
— pierwotna 7.031.3 
Sztuka prymitywna 7.031.2

Afryka 7.031.6 
Ameryka 7.031.7 
Australia 7.031.5 
Azja 7.031.5 
Europa 7.03J.26; 7.031.4 
Oceania 7.031.5 

Sztuka przedhistoryczna 7.031
— .'akralna 546
—  starożytna 7.032
— tubylcza 7.031.2/.4
— uż.ytkowa 745/749 
■Sztvkateria 72.04 
Sztuki rnasiczne 7"3.81
— niastvczne —  szkolnictwo w.yższe 

378.672/.676
Szwaicaris — noddziały wspólne (4РЛ) 
Szwajcarska literatura 8?0 +  8401(494)

V7 jeżyku francuskim 840(49-Я 
w  języku niemieckim 830^494) 

Szwajcarzy —  poddziały wspólne 1.404) 
Szwecja —  poddziały wspólne (485) 
Szwedzka literatura 839.7 
Szwedzki język 803.97 
Szybowce —  budownictwo 629.734 
Szybownictwo- 797.551 
Szydełkowe roboty 646.26/.27 
Szyfry 003.26 
Szympans 599.88 
Szyntoizm 299

Ściany — konstrukcje 692.2 
Ścieki

oczyszczanie 628.3 
odprowadzanie 628.3 
wykorzystanie 628.3 
zanieczyszczanie środowiska 628.39 

Ścierne materiały 621.921/924 
Ściśliwość

hydromechanika 532 
mechanika ciał stał.ych 539.5 

Śledztwo —  prawo karne 343.1 
Ślepota zob. Niewidomi 
Ślimaki 594 
Slizgacze 629.125 
Ślusarstwo 683.3
—  artystyczne 739 
Sluzotok 616-002 
Śluzówce 582.2/.3 
Śluzy 626.4 
Śmieci zob. Odpady 
Śmierć

biologia 573.7.017.6 
fizjologia 612.6 
kara śmierci 343.24/.29 
metafizyka 122/129 
teologia 236 

Sm i^telność — demografia 314.4 
Śmigłowce 629.735 
Śnieg 551.57 
Śpiew

ćwiczenie 784.9 
sztuka śpiewu 784.9 

Śpiew chóralny 784 
Śpiewacy 78.071.2 
Śpiewniki 784
— kościelne 783
Średniorolni —  warstwa społeczna 

316.343.64 
Średniowiecze

poddziały wspólne czasu ”04/14”  
sztuka 7.033 

Środki masowego przekazu 659.3 
informacja 659.3 
socjologia 316.77 

Środki produkcji —  przemysł 658.2
— trwałe —  przemysł 658.2 
Środkowy Wschód —  poddziały wspólne

(5-011)
Środowisko 504 

oclirona 504.03
organizacja 504.06 
prawo 349.6
przestępstwa przeciw o.ś. — prawo 

karne 343.7 
szkodliwy wpływ człowieka 504.05 
zanieczyszczenie 504.05 
—  ściekami 628.39 

Śródziemne Morze —  poddziały wspólne 
(262)

Śródziemnomorskie kraje —  poddziały 
wspólne (4/6-015)*



Świadome macierzyństwo —  paradnie
613.88 

Świadomość
psychologia 159.922 
szczególne stany 159.96 

Świadomość społeczna 316.63 
Świat

ewolucja —  teologia 21 
koniec świata — teologia 236 
poddziały wspólne (100) 
stworzenie świata — teologia 21 

Światło
fizyka 535 
higiena 613.6 
promieniowanie 535 
wytwarzanie —  technika 628.91 
zastosowanie —  technika 62S.92/.97 
zob . też  OSvńetlenle

Światło elektryczne zob. Oświetlenie elek- ' 
tryczne

—  zodiakalne 523.6 
Swiatłodruk 655.1/.3 
Światopogląd 140.8
Światowa Federacja Zw. Zaw. 331.105.44 
Światowa polityka 327 
Światowa Rada Pokoju 327.36/.37 
Światowe organizacje — prawo międzyna

rodowe 341.1 
Świeccy —  pomoc w  pracy duszpasterskiej 

256 
Świece 665 
Świetlice

praca kulturalno-oświatowa 374.186 
teatr świetlicowy 792.077 
zabawy świetlicowe 793.4 

Świetlice szkolne 371.8 
Świetlówki 621.32 
Święci

literatura 82.312.2 
teologia 323.215 

Święta narodowe 323.215
— publiczne 791.6
Święto pracy międzynarodowe 327.32 
Świnie

hodowla 636.4 
zoologia 599.731 

Świnki morskie — hodowla 636.9 
Swiniowate zwierzęta 599.731 
Świstaki 599.32

Tabele —  poddziały wspólne (083)
Tablice logarytmiczne 519.66 
Tablice matematyczne 519.66 

poddziały wspólne (083.-5>
'T'ablice statystyczne zob. Statystyka (tablice) 
Tabor kolejowy 629.4 
'Tabory wojskowe 357.3 
Tabu — socjologia 316.75 
Taczki 629.111
Tadżykistan —  poddziały wspólne (575.3) 
Tajemnica służbowa — prawo karne 343.35 
Tajlandia —  poddziały wspólne (593)

Tajna słUżba 327.84
wojna światowa II 940.548.5 

Tajne organizacje 061.236
—  pismo (kryptografia) 003.26 
Tajwan —  poddziały wspólne (529) 
Taktyka wojenna 355.4
Talmud 296
Tamy rzeczne 627.4/.5
Taniec 793.3; zob. też Tańce...
—  sceniczny 792.8 
Tankowce 629.123.56
Tanzania —  poddziały wspólne (678) 
Tańce ludowe 793.3
—  towarzyskie 793.3 
Tapetowanie 698 
Tapicerstwo 684 
Tarcie

materiały zmniejszające tarrcie 621.89 
mechanika 531.4 

Targi handlowe 339.17 
Tartacznictwo 674.093 
Taryfy celne 336.41 
■— kolejowe 656.2 
Taśmoteki 026.066 
Taśmy dźwiękowe 

biblioteki 026.066 
poddziały wspólne (086.7)

Taśmy magnetofonowe —  fonografia 
681.84/.85 

Taśmy magnetowidowe 086.8 
poddziały wspólne (086.8)

Taśmy magnetyczne 086.7
poddziały wspólne (084); (086.742) 

Taternictwo 796.52
—  podziemne 796.55 
Tchórzostwo 179 
Teatr

architektura 725.8 
artyści 792.071
dekoracje i kostiumy 792.021 Л024 
muzyka teatralna 782 
szkolnictwo wyższe 378.679.2 
technika 792.02 

Teatr amatorski 792.077
—  cieni 792.9
  lo lo lr  »7Q9 07
—  radia i telewizji 7чЧ2,096/.097
— szkolny 371.8
—  świetlicowy 792.077 
Techniczne normowanie 658.5 
Techniczny rysunek 744 
Technika fnauki techniczne) 62

badania 62.001
poKtPD techniczny ofTÓlnie 008:62 
szkolnictwo wyższe 378.662 

Technika pracy umysłowej 001.81 
Trcbnikum zawodowe 377.5 
Technologa chemiczna 66
— fizyczna 621.03 
Teizm 21 
Tekstologia 801.7 
Tektonika 551.2 
Tektura 676.2



Teledetekcja Terytorialny samorząd

Teledetekcja 528.8 
Teleelektryka 621.39 
Telefonia

organizacja i eksploatacja 654.14/.16 
technika 631.395 

Telefotcgrafia 778.3 
Telegrafia

organizacja i eksploatacja 654.14/.16 
technika 621.394 

Telegrafia faksymilowa 621.397
— obrazowa 654.17 
Telekomunikacja

ekonomika 338.47: :654 
organizacja i eksploatacja 654 
przewody 621.315 
technika 621.39 

T elemechanika
organizacja i eksploatacja 654.9 
technika 621.398 

Telemetria 621.398 
Teleologia 122/129 
Telepatia 159.961 
Teleregulacja 621.398 
Teleskopy

astronomia 520.1/.6 
instrumenty optyczne 681.7 

Teletransmisja telegraficzna 621.394 
Telewizja

audycje 7.097
film telewizyjny 791.43.097 
kursy telewizyjne 374.133 
organizacja i eksploatacja 654.197 
pomoce nauczania w  szkole 371.64/.69 
przekazywanie dźwięku 534.86 
stacje i studia telewizyjne —  architek

tura 727.94 
teatr telewizji 792.096/.097 
technika 621.397 

Telur —  składnik stopu 66Э.77/.78 
Temperamenty 159.923 
Temperatura 

fizyka 536 
meteorologia 551.52 

Temperatura ciała 612.5 
Temperatura niska

chłodnictwo 621.56/.59 
wytwarzanie 621.56/.59 

Tenis 796.33
— stołowy 796.38 
Tensometria

mechanika ciał stałych 539.3 
technika 620.1 

Tensorowy rachunek 514.7 
Teodycea 21 
Teologia 2
— biblijna 22.06
— dogmatyczna 23
—  moralna 241
— naturalna 21
— pastoralna 25
— polęmiczna 239
— praktyczna 24

Teoretyczny punkt widzenia — poddziały 
wspólne .001 

Teoria błędów 519.2 
geodezja 528 

Teoria działania — socjologia 316.28 
Teoria gier 519.83
— grafów 519.1
—  grup —  matematyka 512.54
— grup odniesienia 316.28 
Teoria informacji 007

telekomunikacja 621.391 
Teoria krytyczna —  socjologia 316.25 
Teoria kwantów 530.1
— liczb 511
— masowej obsługi 519.87
—  mnogości 510.22
— operatorów 517.98
— pola 530.1
—  poznania 165
—  ról —  socjologia 316.28
—  sterowania —  cybernetyka 519.7
—  systemów 519.87
— wymiany — socjologia 316.28
—  względności 530.1
—  zbiorów zob. Teoria mnogości 
Teorie naukowe 167/168 
Terakota 666.5/.6
Terapia 616-08 
Teratologia

anatomia 611.012 ,
zoologia 591.2 

Teraźniejszość —  poddziały wspólne ”312” 
Terenowe planowanie 338.26 
Terenoznawstwo 528.3/.4 
Tereny —  gospodarka terenami 711.1 
Tereny zielone —  planowanie 712 
Terminologia 001.4

słowniki — poddziały wspólne (038) 
Termistory 621.316 
Termochemia 541.11 
Termodynamika 536.7
— techniczna 621.1.01 
Termoelektryczność

ceramika 666.65 
fizyka 537.3 
silniki 621.362/.363 
technika 621.362/.363 

Termografia 772.9 
Termojądrowa broń 623.454.8
—  reakcja 621.039.5/.6 
Termojonizacja 537.5 
Termomagnetyczne silniki 621.362/.363 
Termometria 536 
Termonuklearna broń 623.454.8 
Termoterapia 615.8
Terraria 636.025 
Terror polityczny 323.28 
Terytorialne społeczności — socjologia

316.334.5 ^
— wody —  prawo międzynarodowe 

341.221/.222
Terytorialny podział państwa 342.26
— samorząd — prawo państwowe 342.25



Terytorium państwa zob. Państwo —  ob
szar

Testy 159.938.072
poddziały analityczne 159.9.072 «

Tezaurusy 025.43 
Tęcza 551.59
Tiule —  wytwarzanie 677.074 
Tkactwo 677.024
— artystyczne 745.52 
Tkaniny 677.074

barwienie 677.027.4 
Tkanki

anatomia 611.018 __
biologia 576.7 
botanika 581.8 
patologia 619-091 
zoologia 591.8 

Tłocznictwo —  obróbka materiałów 621Л7 
Tłumaczenia zob. Przekłady 
Tłuszcze — produkty zwierzęce 637.5
—  jadalne 664.3 
Tnące narzędzia 672 
Toaletowe artykuły 665.5
Tobago —  poddziały wsplóne (729.7/.8) 
Toczenie —  obróbka materiałów 621.941 . 
Togo —  poddziały wspólne (668.1)
Tokarki 621.941
Tokarstwo —  przemysł drzewny 674
—  artystyczne 688 
Toksykologia 61S.9
Toksyny —  fizjologia 612.017 /
Tolerancja —  postawy społeczne 316.64
—  religijna 172.3 
Tolerancje i pasowania 621.753 
Topaz —  górnictwo 622.37 
Topografia 528.3/.4
— wojskowa 623.64
— Ziemi 551.4 
Topologia 515.1 
Toponomastyka 801.311 
Tor —  metalurgia 669.24/.29 
Torbacze 509.2
Torf

górnictwo 622.33 
paliwo 662.6 
złoża 553.97 

Torfowiska
geomorfologia 551.43 
poddziały wspólne (252.6) 
zagospodarowanie nieużytków 626.87 

Torpedy okrętowe 623.9 
Tory saneczkowe 685.6/.7 
Tory wyścigowe 

architektura 725.8 
urządzenia 635.6/.7 

Totalizator 794.9 
Towarowce (statki) 629.123.4 
Towaroznawstwo 620.2 
Towary

giełdy towarowe 339.17 
obrót towarowy 339.1 
opakowanie 658.7 
rozprowadzanie 658.8

wysyłka 658.7 
znaki towarowe 347.77 

Towarzyskie gry i zabawy 793.4/.7 
Towarzystwa naukowe 061.22
— wzajemnej pomocy 334.3 
Tragedia —  teatr 792.2 
Trakcja elektryczna 621.33

pojazdy trakcyjne 629.433/.436 
Traktaty międzynarodowe 341.24 

poddziały wspólne (094.2)
Traktory 629.114.2 
Trałowce 623.82 
Tramwaje

organizacja 656.34 
pojazdy trakcyjne 629.433/.434 
technika 625.45/.46 

Tran 637.56
Transformatory 621.314 
Transfuzja krwi zob. Przetaczanie krwi 
Trans jor dania —  poddziały wspólne (569.5) 
Transkrypcja pisma 003.033/.035 
Transliteracja pisma 003.033/.035 
Transmisja energii 621.82/.85 
Transplantacja —  chirurgia 616-089.843 
Transport

administracja publiczna 351.81 
budynki —  architektura 725.3 
ekonomika 338.47 
geografia 911.3:656 
technika środków transportu 629 
ubezpieczenia 368.2 
urządzenia — konstrukcje 624.96 
wojskowa służba transportu 357.3 
wypadki 656.08 

Transport bliski —  urządzenia 621.86/.87 
Transport drogowy

ekonomika 338.47::656.1 
organizacja 656.1 

Transport kolejowy
ekonomika 338.47; :656.2 
organizacja 656.2 

Transport konny — organizacja 656.1 
Transport lądowy 

organizacja 656.1У.5 
technika środków transportu 629.1 

Transport lotniczy
ekonomika 338.47: :656.7 

, organizacja 656.7-
ruch lotniczy — administracja publicz

na 351.81 
Transport miejski

ekonomika 338.47: :656.1/.5(1-21) 
zagadnienia ogólne 656.1/.3(1-21) 

Transport morski zob. Żegluga morska
—  powietrzny zob. Transport lotniczy
—  rolkowy 629.111 
Transport samochodowy

dworce — architektura 725.3 
ekonomika 338.47:;656.13 
organizacja 656.13 

Transport wewnątrzzakładowy 658.2 
Transport wodny

ekonomika 338.47: :656.6



organizacja 656.6 
środki transportu 629.12 

Transport woany śródlądowy zob. Żegluga 
srodlądowa 

Transport zaprzęgowy 656.1 
zwierzęta juczne 636.04 
—  pociągowe 636.04 

Transportery 621.82/.8a 
Tranzystory 621.382 
Tranzyt —  handel 339.56 
Trawienie

fizjologia 612.3
narządy zob. Narządy trawienia 
układ trawienny 611.3 

Trawy pastewne 633.2 
Trenerzy sportowi 796.971 
Trening sportowy 796.015 
Tresura zwierząt 636.088

podstawy biologiczne 636.018 
Triangulacja 528.3/.4 
Triody 621.385 
Trociny 674.8
Tropikalna medycyna 61(213)
Trójca Święta —  teologia 231 
Trójwymiarowe odwzorowanie — poddzia

ły wspólne (086.5)
Trucizny 615.9
Trudne dzieci —  nauczanie 376.5 
Trujące materiały 620.26 
Truskawki 634.7 
Trusty 334.75
Trybunały administracyjne 342.56
— konstytucyjne 342.56
— międzynarodowe 341.6 
Trygonometria 514.1 
Trykotarstwo zob. Dziewarstwo 
Trykotaże 687.3
Trynidad —  poddziały wspólne (729.7/.8) 
Trzcina

plecionki * -
materiały 677.54 
wytwarzanie 677.076 

Trzeci Świat — kraje —  poddziały wspól
ne (1-773)

Trzęsienie ziemi 550.34
pomoc społeczna 364::550.34 

Trzoda chlewna —  hodowla 636.4 
Tubylcy

poddziały wspólne (=1-82) 
sztuka tubylcza 7.031.2/.4 

Tularemia 616.9 
Tunele

budowa 624.19
prawo międzynarodowe 341.227 

Tunele podmorskie —  prawo międzynaro
dowe 341.227 

Tunezja — poddziały wspólne (611) 
Turbiny 62-135
— gazowe 621.43
— parowe 621.1
— spalinowe 621.43
— wodne 621.22 
Turbogeneratory 621.313.3

Turbulencja 551.55
Turcja —  poddziały wspólne (560)
Turecka literatura 894.35
Turecki język 809.435
Turkmenia —  poddziały wspólne (575.4)
Turko-tatarska literatura 894.3 i
Turko-tatarskie języki 809.43
Turystyka 379.85

architektura schronisk 728.5 
ekonomika 338.48 
przewodniki 914/919(036)

Turystyka górska 796.52
— piesza 796.5
— wodna 797.14
Turyści —  poddziały wspólne -057.68 
Tworzywa sztuczne 678.5 
Tworzywa wielkocząsteczkowe 678

wyroby gotowe z tworzyw jw . 678.06 
Tybet •

poddziały wspólne (515) 
sztuka antyczna 7.032.11 

Tybetański język 809.51 
Tygrysy 599.742.7 
Tynkarstwo 6S3 
Tynki 666.9 
Typografia 655.1/.3 
Typologia 159.923 
Tyrystory 621.382 
Tytan — metalurgia 669.24/.29 
Tytoń

nałóg palenia 178 ►
palenie tytoniu zob. Palenie tytoniu 
uprawa 633.71 
używki 663.97 i

Ubezpieczenia 368
administracja publiczna 351.84 
spółdzielnie ubezpieczeniowe 334.3 

Ubezpieczenia gospodarcze 368.5
—  mienia 368.1
— osobowe 368.3
— rolnicze 368.5 
Ubezpieczenia społeczne 369.4

administracja publiczna 351.84 
Ubezpieczenia transportowe 368.2 
Ubezwłasnowolnienie —  prawo karne 

343.24/.29 
Ubiory —  etnografia 391 
Ubodzy — poddziały wspólne -058.34 
Ubranie zob. Odzież 
Uchodźcy 325.254 

demografia 314.7 
opieka społeczna 364.65-054.6/.7 
poddziały wspólne -054.7 '

Uchodźcy polityczni —  prawo międzyna
rodowe 341.43 

Uczciwość 177
Uczelnie wyższe zob. Szkoły wyższe 
Uczenie się

psychologia 159.953 
samokształcenie 37.041



Uczniowie Urzędnicy

Uczniowie 371.212
opieka i pomoc dla uczniów 371.217 
poddziały wspólne -057.874 
praca uczniów 371.322 
prawa i obowiązki 371.5 
życie uczniów 371.8 

Uczucia 159̂ 4̂ 
Uczulenie zob. Alergia 
Udar cieplny 616-001
— słoneczny 616-001 
Uduszenie 616-001
Udział pracowników w  zyskach 331.2 
UFO 001.94
Uganda — poddziały wspólne (676.1)
Ugór 631.58
Układ chłonny zob. Układ limfatyczny
— kostny 611.7
— krążenia zob. Krążenie — układ 
Układ krjviotwórczy

anatomia 611.4 
choroby 616.4 

Układ limfatyczny 
anatomia 611.4 
choroby 616.4 

Układ mięśniowy 611.7 
Układ moczo-płciowy 

anatomia 611.6 
choroby 616.6 

Układ naczyniowy 611.1
—  nerwowy zob. Nerwowy układ
— oddechowy 611.2
— sympatyczny 612.8
—  słoneczny 523
— trawienny 611.3 
Układ Warszawski

organizacja i działalność 
061.1(103.3-622):355.3 

kraje Układu Warsz. —  poddziEjy 
wspólne (100.3-622 Układ Warsz.) 

Układ współczulny 612.8 
Układanki — gry 794
Układy cyfrowe —  maszyny matematycz

ne 681.32
— cząsteczkowe — fizyka jądrowa 539.2 
Ukraina

historia 947.7 
poddziały wspólne (477)

Ukraińska literatura 883 
Ukraiński język 808.3 

poddziały wspólne =83 
Ukwiały 593.1/.9 
Ule 638.1 
Ulice 625.712

oświetlenie 628.971.6/.7 
ruch uliczny 656.1 
zadrzewianie 625.77 

Ulster —  poddziały wspólne (416) 
Ultradźwięki — fizyka 534 
Ułaskawienie —  prawo karne 343.24/.29 
Ułomni

opieka społeczna 364.65-056.226 
poddziały wspólne -056.266 

Umieralność — demografia 314.4

Umocnienia polowe 358.3
inżynieria wojskowa 623.1/.3 

Umowy —  prawo cywilne 347.4
—  handlowe 339.542
Umowy międzynarodowe 341.24 

poddziały wspólne (094.2)
Umowy zbiorowe 331.106 

prawo pracy 349.22 
Umysłowa praca 331.102 

metodyka i technika 001.81 
U^nysłowe choroby 616.89
— rozrywki 793.7
— upośieazenie —  psychopatologia 159.97
— zdolności 159.92
Umysłowi pracownicy 331-057.3/.4 
Umysłowo chorzy zob. Chorzy umysłowo
—  niedorozwinięci (upośledzeni) zob. Upo

śledzeni umysłowo
Umysłowy niedorozwój 616.899 

, — proletariat — warstwa społeczna
ol6.343.63 

Unesco u61.1(100):001 Unesco 
Unie celne 339.543
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna 025.45 
Uniwersytety- 378.4 

biblioteki 027.7 
Uniwersytety ludowe 374.72
—  powszechne 374.72 
Upaństwowienie gospodarki 338.242 
Uposażenia 331.2
Upośledzeni fizycznie 

nauczanie 376.2j.3 
opieka społeczna 364.65-056.26 
poddziały wspólne -056.26 

, praca 331-056.26 
Upośledzeni umysłowo 

nauczanie 376.4
opieka społeczna 364.65-056.34/.37 
poddziały wspólne -056.36/.37 

Upośledzenie umysłowe —  psychopatologia
159.97 

Uprawa roli 631.51
metody specjalne 631.58 

Uprawa roślin zob. Rośliny —  uprawa 
Uprzedzenia —  postawy społeczne 316.64 
Uralo-ałtajska literatura 894.1/.5 
Uralo-ałtajskie języki 809.41/.45 
Uran —  metalurgia 669.82 
Urazy —  medycyna 616-001 
Urbanistyka 711.4/.8 
Urbanizacja 911.375

w pływ  Aijemny na stan społeczny 364.1 
Urlopy 331.32
Uroczystości publiczne zob. Obchody... 
Urodzenia

demografia 314.3
regulacja urodzin zob. Regulacja uro

dzin 
Urologia 616.6
Urugwaj — poddziały wspólne (899) 
Urzędnicy 331-057.3

grupa społeczna 316.343.65



Urzędnicy (c.d.) Weterani

poddziały wspólne -057.3 
prawo urzędnicze 342.97/.98 

Urzędy centralne —  prawo administracyj
ne 354 

Usługi
dział gospodarki 338.46 
przedsiębiorstwo usługowe 

658.1/5: :338.46 
spółdzielnie usługowe 334.4.095.3 

Ustawodawcza władza 342.52/.53 
TJstawy —  zbiory —  poddziały wspólne

094.4
Ustppy publiczne — higiena miast 628.4 
Ustrój państwowy —  nrawo państwowe 3^2 
Utalentowani —  poddziały wscólne -056.45 
Utonięcia —  ccm oc tonącym 614.8 
Utoniiny socjalizm 

filozofia 141.81 
ekonomia polityczna 330.84 

Utylizacja odpadów 628.4 
Uwaga — psychologia 159.952 
Uv/arstwienie społeczne zob. Warstv^y 

i klasy społeczne 
TTzbecka lite^-atrira 894.3 
TTzbprki j°zyk 809.43 
TTzbptistan ■— poddziały wspólne f575.l1 
TTzbrojenie 623.4 
Uziemienia

elektrotechnika 621.316 
rpdiotechnika 621.396.6 

TTzvtki zielone — uprawa 633.2 
Uzvtkowanie

poddziały wspólne punktu widzenia .004 
prawo cywilne 347.2 

tlżywki — produkcja 663.9 
Używkowe rośliny —  uprawa 633.6

Wachlarze 688
Wady rozwojowe — medycyna 611.012 
W a g i i m ia r y  389

administraria publiczna 351.82 
I v7vr6b 681.2 

AVaPony 629.447.46
przesuwnice wagonowe 62.'>.3 

Wahadło — teoria v'ahadła 531.5 
Wahadłowce fstatki kosmiczne) 629.782 
Walcowanie 621.77 
Walenie — T^oolołtia 599.5 
Walka klas 323.38
—  o bvt —  biologia 575.8
— n pokói 327.36/.36
Walki zvne’-'at — widowiska 791.86
XValnta 336.74
Wałv nadrzeczne 6Я7.4/.5
Wsnpd — metalurgia 66Q.24/.29
■Wandalowie —  poddzialv wspólne (36)
Wapienie — geoloeia 553.5
Wapno — przemvsł 666.9
Wapń — iretalurgia 669.88/.89
Warcaby 794
Wariacyjny rachunek 517.9

Warstwy i klasy społeczne 
polityka wewnętrzna 323.3

stosunki między klasami 323.38 
walka klas 323.38 
współpraca 323.382 

socjologia
konflikty klasowe 316.48 
uwarstwienie demograficzne 316.346 
uwarstwienie społeczne 316.34 

procesy uwarstwienia 316.44 
uwarstwienie różnych fn-macii 

społeczno-ekonomicznycłi 
316.343

uwarstwienie wg. specyficznych 
kryteriów 316.344 

zob. też G rupy społeczn e
Warsztaty — urządzenia 658.2 
Wartościowość —  chemia 541.5 
Wartość

ekonomia polityczna 330.1 
metafizyka 122/129 

Wartość dodatkowa —  ekonomia politycz
na 330.1 

Warzywa
konserwy warzywne 664.8/.9 
uprawa 635 

Warzywa bulwiaste 635.1/.2
— cebulowe 635.1/.2
— korzeniowe 635.1/.2
— zielone 635.3/.5 
Watykan 262.13

poddziały wspólne (456.31) 
prawo międzynarodowe 341.215.11 

Wątrobowce !i82.2/.3 
Waż zob. Węże 
Wyciągniki 621.86/.87 
Wczasy 379.8
— młodzieżowe 331.217.3
—  pracownicze 331.34 
Wdzięczność — etyka 177 
Wedyzm 294 
W ejście/wyjście

przetwarzanie danych 681.3.07 
urzadzenia pomocnicze 681.327 

Wektorowa algebra 514.7
—  analiza 514.7
Wełna ■— produkty zwierzęce 637.6
— owcza 677.31 
Wenerologia 616.97
Wenezuela —  poddziały wspólne (87) 
Wentylacja

instalacje w  budynkach 697 
wielkie pomieszczenia 628.8 
szyby wentylacyjne — konstrukcje 692.7 

Wentylatory —  składowanie i przesyłanie 
gazów i cieczy 621.63 

Wersyfikacja 8П1.6 
Wesołe miasteczka 791.7 ^

urzadzenia 6S8.74/.77 
Westerny

film 791.43-1/-3 
powieść 82-311.3 

Weterani 355.292



\

Weterynaria 619 
higiena 614.9
kontrola weterynaryjna 351.77 

Węch — fizjologia 612.84/.88 
Wędkarstwo 799.1 
Wędliny 637.5
Wędrówki ludności zob. Migracja 
Wędzarnictwo 664.B/.9 
Wegiel

brykietowanie 662.8 
górnictwo 622.33

dział gospodarki 338.45::622.23 
składnik stopu 66Э.77/.78 
technologia chemiczna 661.66 

Węgiel aktywny 
chemia 541.18
technologia chemiczna 661.1 

Wegiel antracytowy 622.33 
Węgiel brunatny 

górnictwo 622.332 
pali p/o 662.6 
złoża 553.96 

Węgiel drzewny —  technologia 662.7 
Węgiel kamienny 

górnictwo 62Ł333 
paliwo 662.6 
smoła z węgla 662.7 
złoża 553.94 

Wegierska literatura 894.511 
Węgierski język 809.451.1 

poddziały wspólne =945.11 
Węglowodory 

geologia 553.98 
technologia chemiczna 661.7 

Węgry
geografia 914.39 
historia 943.9 
poddziały wspólne (439)

Węże
hodowla 636.98 
zoologia 598.1 

Wiara —  teologia 234 
obrona wiary 239 
wyznanie wiary 238 

V/iatr 551.55
silniki wiatrowe 621.51/.54 

Wiatraki 621.51/.54 ■
Wiązania — chemia 541.5
Wiązki molekularne 539.19
■Wigżące materiały 666.9
Wibracje — wpływ na środowsko 504.05
Wiciowce

botanika 582.2/.3 
zoologia 593.1/.9 

Wideogramy —  poddziały wspólne (084.14) 
Wideokasety 086.8

poddziały wspólne (086.8)
Widłaki 582.2/.3 
Widmo optyczne 535 
Widowiska publiczne 791

budynki —  architektura 7Я';р 
kontrola administracyjna 351.75 
wolność widowisk 342.72/.73

Wiedza 001
upowszechnianie 001.92 

Wielbłądy 599.735
Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo) 

historia 941.0 
poddziały wspólne (410) 
zob. teź  B ryty jska  W spólnota  N arodów, Bry- 

ty jsh le  Imperium,
Wielkanocna Wyspa —  poddziały wspólne 

(831.731)
Wielki piec 669.1
Wielkocząsteczkowe związki chemiczne

541.6 
Wielomiany 512.6 
Wieloryby

połów 639.24 
zoologia 599.5 

Wieloszczety 595
Wiercenie —  obróbka materiałów 62] 95 
Wiertarki 621.95 
Wiertła 621.95
Wiertnictwo — górnictwo 622.24 
Wierzba koszykarska 633.5 
Wierzenia ludowe 398.3/.4 
Wieś

budownictwo zob. Budownictwo wiej
skie 

higiena 614.79
ochrona krajobrazu wsi 719 
osadnictwo 9111373 
sociologia 316.334.55 
wędrówka z»» wsi do miasta 325.1 
wiejskie jednostki administracyjne — 

poddziały wsiDÓlne (1-22)
Wietnam Południowy —  poddziały wspól

ne (597.3> .
Wietnam Północny —  poddziały wspólne 

(597.7)
Wietnamska literatura 8P5.27 
Wietnamski jeżyk 809.527 
Wietrzenie zoh. Wentylacja 
Wiewiórka 5о9.з?
Wieże —  konstrukcje 624.97- 
Więziennictwo 3^3.8

architektura wiezień 725.6 
kara więzienna 343.24/.29 

Wieźniowie
poddzipły wspólne -058.56 
praca 343.8
readaptacja zwolnionych 343.8 
towarzystwa opieki 061.235 

Wiezniov'ie polityczni —  poddziały wspól
ne -0.58.566 

Wiie 595
Wikingowie —- poddziały wspólne (368) 
WikUna —  uprawa 633.5 
Wikliniarstwo 677.076 

materiały 677.54 
Wiktymologia 343.98 
Wilki 599.742.1 
Wille — architektura 728.3 
Wino — produkcja 663.2/.3 
Winorośl —  hodowla 634.8



Wioski dziecięce 37.01C.3 
Wioślarstwo 797.12
W’'r6wki — obróbka materiałów 621.926/.Г39 
Wirtuozi 78.071.2 
Wirusy 578

choroby roślin 632.2/.4 
WitaliJim —  biologia 573 
Witaminy

biochemia 577.16 
terapcutyka 615.3 

Witraże 72.04 
Wiwisekcja 612.08 ' 

etyka 179 
Władza

nadużycie władzy — prawo karne З'Я.Зо 
obraza władzy —  prawo karne S-iS.eS 
przestępstwa przeciw władzy 343.37 
socjoloria 316.46 

Wł-ri-^a nnńFtwowa 
fi’ nzofia 321.01 
formy władza'

nauka o naftstwie S*>1 
prawo państwowe 342.3 

organizacja władz centralnych ?14 
organy terrnov^e 3-'’2.25 
teoria 321.01 

Władze centralne — adn■liniяf racja pań
stwowa 3S4

— s'idowe 342.56
— Tistan'odawcze 3̂ *’ .?2/.53 
■— w.yl7onawTze 34?.51 
V/łasność

prawo rywilnr 31-7.2 
przywłaszczenie —  prawo karne 343.7 
znaki v/łasności 0Я3.6 

Własność artvstyczna 
P’-awo 347.7R
przestenstwa przeciw wł. art. 343.533 

\VJasnrśf literacka —  prawo 347.78 
VTlarroS/  ̂ p’-zernyslowa 

prawo 347.77
Przestępstwa przeciw wł. rrzcro. 343.';?Я 

\Vłas-nośf publiczna — administracja pu
bliczni 351.71,

Wła^^ność społeczna 
etyka 172
przestępstwa przeciw wł. społ. 343.37 

Wlarność ziemi zob. Ziemia — własność 
Właściciele ziemscy — warstwa społeczna

316.343.64 
Włochy

reoprafia Я14.50 
historia 945.0 
poddziały wrpólne (450)

Włosie
produkty zwierzęce 637.6 
wyroby 675.8 

Włoska literatura 850 
V^oski jeżyk 805.0

poddziały wspólne =50 
Włoskowatość —  hydromechanika 532
— elektryczna 621.359

Włóczędzy
opieka społeczna 364.65-058.51 
poddziały wspólne -058.51 

Włóczęgostwo —  zwalczanie 351.7€3 
Włókiennictwo 677

dział gospodarki 338.45::677 
maszyny 677.05 
procesy produkcyjne 677.02 
w^kończalnictwo 677.027 
wyroby 677.07 

Włókna 677.1/.5
vvj'tv.^arzanie 677.021.1 

WI№r.a chemiczne 677.4
—  łykowe 677.1
—  metalowe 677.5
— minerelne 677.5
— naturalne 677.1/.3
— roślinne 677.1/.2
— syntetyczne (sztuczne) 677.494
— szklane 677.5
— zwierzęce 677.3 
V^okniste masy 676.1
— rośliny — uprawa 633.5
Wnętrza —  oSwietlenie 628.972/.973; 628.977
— architektoniczne —  zdobnictwo 747 
Wnioskowanie

•logika 161'162 
psychologia 159.S55 

Woda
b^ans wodny 5‘>6.1 
budownictwo wodne 626/627 
drogi wodne zob. Drogi wodne 
elektrownie wodne 62i.22 

budowa 627.8 
energia wodna 621.22 
gospodarka zob. Gospodarka wodna 
higiena 614.7 
inżynieria wodna 626/627 
napoje —  przemysł 663.6 
narty wodne — sport 797.15 
oczyszczanie wody 628.1 
prawo wodne 342.951:351.70 
retencja wód 556.1 
sriort zob. Sport wodny 
spożycie 'wody 628.1 
transport zob. Transport wodny 
—  śródlądowy zob. Żegluga śródlądowa 
turbiny wodne 621.22 
turystyka wodna 797.14 
wodociągi zob. Wodociągi 
wodomierze 681.12 
zanieczyszczenie ściekami 628,39 
zaopatrywanie w  wodę 6281 
zapory wodne 627.8 
ziorniki wodne 628.1 
zob . też  W ody...

■Wodewile —  muzyka 782 
Wodociągi

instalacje w  budynkach 696 
inżynieria sanitarna 628.1 

Wodomierze 681.12
Wodorotlenki potasowców — . technologia 

chemiczna 661.3
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Wodospady 556.5 
Wody gruntowe 556.3 
Wody mineralne 

hydrologia 553.7 
napoje 663.6 
terapeutyka 615.3 

Wody podziemne

feomorfologia 551.44 
ydroseoloRia 556.3 

W ody powiorzchniowo — hydrologia ?36.5 
Wody śrńdlgdowe

inzvnievfa wodna 6Я7.1 
Doddziały wspólne (28)

W odv terytorialne —  prawo międzynaro
dowe 341.221/.222 

—  7droiowe —  terapeutyka 615.3 
Województwa — poddziały wspólne (1-35) 
Wbjna

administracja nubliczna 351.86 
działania wojenne —  wpływ na środo

wisko 504.05 
etvka międzynarodowa 172.4 
filozofia w ojny 355.01 
gospodarka wojenna 338.245 
inwalidzi wojenni zob. Inwalidzi w o

jenni
jeńcy wojenni zob. .Teńcy wojenni 
ludnoSó cywilna — ochrona 351.86 
odszkodowanie zob. Odszkodowania 

wojenne 
ofiary wojny 355.292

poddziały wspólne -05R.65 
pomoc szpołeczna 365-65-058.65 

operacje wojenne 355.4 
powieSci wojenne 82-311.6 
prawo międzynarodowe 341.3 
przestepstwa wojenne zob. Przestcp- 

stwa woienne 
.4ociolo2 ia woiny 3 .55.П1 
srVodv Pomndarcze 338.14 
stan woiennv 342.'?7/.7R

woienna —  historia ?S';4fnf)l) 
ybr-odnie Tob. Pr:?pstppstwa wojenne 
rob. też Zim nn w ojna

Woina celna 339.543 
Wo.ina domowa

politvka wewnetrzna 323 *’.7 
n>-awo międzynarodowo 341.39 

Woina gospodarcza 339.98 
Wojna morska

pł-awo miedzynai-odowe 341.362/.363 
TI wojna Światowa 940.545 

Wojna partyzancka —  teoria 355.425 
Wojna światowa I 940.3/.4 

Polska 943.8.078 
Wojna światowa II 940.53/.54 

historia polityczna 940.531 
historia wojskowa 940.54 
Polska 943.8.082
przestępstwa związane z II w. Sw.

940.531.8

W ojsko
administracja 355.6 
aprowizacja 355.7 
ćwiczenia 355.5 
dyscyplina 355.1 
intendentura 356.3 
inżynieria zob. Inżynieria wojskowa 
mundury 355.1 
organizacja ogólna 355.3 
pakty wojskowe —  krajowe należące 

do p.w. — poddziały wsnńlne П-G’ ?' 
pieśni żołnierskie —  nuty 784 
prawo karne 344
przysposobienie wojskowe OudnoSci cy

wilnej) 355.58 
służba administracyjna З.^.З
—  łączności 358.2
— sprawiedliwości ,356.3
—  transportu 357.3
— wojskowa 355.5
—  zdrowia 356.3 
stan osobowy 355.2 
szkolnictwo 355.23 
szpitale 355.7 
technika wojskowa 623 
wyszkolenie 355.5 
wywiad 355.40 
zakłady wojskowe 355.7 
życie wojskowe 355.1

Wojsko inżynieryjne 358.2
— lądowe 356
— lotnicze 358.4
—  Ochrony Pogranicza 351.74(438)
— pancerne 358.119
—  powietrzno-desantowe 356.169
—  rakietowe 358.119
— zmotoryzowane 357.5
W ojskowi —  poddziały wspólne -057.36 
W ojskowość 355/359 

historia 355(091)
współpraca międzynarodowa 341.232 

Wokalna muzyka 784 
Wokalne ćwiczenia 784.9 
Wola — psychologia 159.947 
Wolfram —  metalurgia 669.24^29 
Wolna miłość — etjita 173 
Wolne zawody

grupa społeczna 323.32
polityka wewnętrzna 323.32 
socjologia 316.343.65 

organizacje zawodowe 331.105.5 
osoby wykonujące wolne zawody — 

poddziały wspólne -057.13 
Wolnomularstwo 061.236.61 
Wolność —  kara pozbawienia wolności 

343.24/.29
Wolność i konieczność —  metafizyka 

122/129 
W olność mórz 341.225
—  nauki —  prawą obywatelskie 342.72/.73
—  obywatelska 342.72.73
—  prasy 342.72/.73



Wolność słowa Wydawnictwa seryjne

Wolność słowa 342.7^.73 
Vvoinosc sumienia

eiyKa społeczna 172.3 
ijiaw o państwowe 

Woinosc wyznania zoD. Wyznania —  w ol
ność

— zgromadzeń 342.72/.73
Wolny czas —  wykorzystywanie 379.8
— handel 339.543 
Woliomieize 621.317.7 
Woltyzerka 7ae 
worKi papierowe C76.8 
Vi^orkowce 582.2y.3 
Wosk pszczeli 638.17 
Wozy —  budowa 674 
Wosk ziemny

górnictwo 622.S3 
technologia 665.6/.7 

Wózki dziecięce 62У.111
— ręczne 62t).lll
—  transportowe 621.86/.87
Wrotki — przyrządy do jeżdżenia 685.3 
Wrotki (zoologia) 595 
Wrzody 616-002
Wsciiodnia półkula — poddziały wspólne 

miejsca (215-11;
Wschodnie języki 809 
Wschód — poddziały wspólne miejsca 

( 1- 11)
Wschód Bliski —  poddziały wspólne 

(5-011)
Wschód Daleki — poddziały wspólne 

(5-012)
Wschód Środkowy —  poddziały wspólne 

(5-011)
Wspólnoty narodów —  poddziały wspólne 

miejsca (1-4)
\Vspółczucie '—  etyka 177 
Wspólczulny układ 612.8 ^
Współistnienie pokojowe państw 327.55/.57 
Współpraca — organizacja i zarządzanie

65.012
Współpraca gospodarcza 334.01 

międzynarodowa 339.92 
Współpraca intelektualna 001.83 
Współpraca międzynarodowa 

gospodarka 339.92 
prawo międzynarodowe 341.232 

Współrzędne —  geometria 514.1 
Współzarządzanie w  zakładzie pracy

331.107
Współzawodnictwo pracy 331.101.386 

prawo pracy Э49.22 
Współzawodnictwo w  szkole 371.38 
Wstrząs urazowy 616-001 
Wstrzemięźliwość — etyka 178 
Wszczepienie —  chirurgia 616-089Л43 
Wszechświat —  budowa 524.8 
Wulkanizacja 678.02 
Wulkany 551.21 
Wybory

p o l i t y k a  324  
p r a w o  p a ń s t w o w e  342 .8

Wybór pism (poszczególnych autorów) —
— poddziały wspólne (081)
Wybrzeża —  geomorfologia 551.43 
Wybrzeże Kości Słoniowej —  poddziały

wspólne (666 .8)
Wybuchowe materiały 620.26 
Wychowanie 37

domy wychowawcze 364.65-053.6 
metody 37.01 
organizacja 371.2 
podstawy 37.01 
systemy 371.4 
teoria 37.01 

Wychowanie domowe (w domu) 37.018.1
—  estetyczne 37.036 
Wychowanie fizyczne

przedmiot szkolny 372.87S.6 
szkolnictwo wyższe 378.679.8 

Wychowanie moralne 37.034
—  obywatelskie —  przedmiot szkolny 

372.83
—  ogólne 37.031
—  patriotyczne 37.035
—  plastyczne 372.872y.876
— politechniczne 37.031
—  polityczne 37.035
— pozaszkolne 374
— przedszkolne 372.3
—  rodzinne (w rodzinie) 37.018.1
— seksualne 613.88
— socjalistyczne 37.035
— społeczne 37.035
—  szkolne (w  szkole) 37.018.2
W ychów zwierząt zob. Hodowla zwierząt 
Wyciągi 621.86/.87
— narciarskie 6S5.6/.7 
Wycieczki —  sprzęt 685.5
—  szkolne 371.2 
Wycinanki 741.7
Wyciskanie —  obróbka plastyczna 621.77 
Wyczerpanie —  higiena 613.7 
Wydajność pracy 331.101.6 

prawo pracy 349.22 
Wydalanie —  fizjologia 612.4 
Wydatki publiczne 336.5 
Wydawnictwa 

cenzura 351.75
kontrola administracyjna 351.75 
statystyka

tablice 002.2:311.3(083.4) 
teoria i metodyka 002.2:311.3 

Wydawnictwa dla masowego czytelnika
087.6

—  elementarne — poddziały wspólne 
(02.062)

Wydawnictwa informacyjne 
poddziały wspólne (03) 
prace dotyczące wyd. inf. 030 

Wydawnictwa informacyjne ogólne 0/9(03) 
Wydawnictwa periodyczne zob. Czaso

pisma
— popularne — poddziały wspólne (02.062)
— seryjne 082



Wydawnicza działalność Zabójstwo

Wydawnicza działalność 655.41 
katalogi wydawnicze 017.'±

Wydmy 531.43 
Wydry 599.74
Wydzielanie — fizjologia 612.4
—  wewnętrzne 61^.U18 
Wyozieliny — patologia 616-003 
Wygnańcy 325.2Э4
Wyka —  uprawa 633.3 
Wykazy —  podaziały wspólne (083.8) 
VvykoiiawstvVo — poddziały wspólne punk

tu widzenia .002 
Wykończalniciwo —  włókienictwo 677.027 
Wykopaliska —  archeologia 903/904 
Wykresy 003.6

pociaziuły wspólne (084.2)
WyKieślna geometria 514.8
— statyka й31.2 
Wykroczenia —  prawo karne

ogólnie 343.23 
rodzaje 833.3/.7 

Wykształcenie —  osoby według wykształ
cenia —  poddziały wspoine -057.8 

Wyłaaowama elektryczne 537.5 
Wymiana — teoria wymiany (socjologia)

816.28 
Wymoczki 503.1У.9 
Wymowa 801.15
Vi/ynEgrodzenie —  podatek od wynagro- 

агеа 33G.272.1 
W^ynagrodzenie za pracę 331.2 

prawo pracy 343.23/.24 
Wynalazczość pracownicza zob. Kacjonali- 

zatoratwo 
Wynalazki 001.894 
Wyobraźnia 159.954 
Wypadki

ochrona i zapobieganie C14.8 ^
praca 831.45^6

górnictwo 622.8в/.87 
transport 656.08 

Wypadki drogowe 614.86
—  transportowe 636.08 
Wypisy

literatura 82-82 
poddziały wspólne (082.2)

Wyplatane wyroby —  materiały 677.54 
Wypoczynek —  higiena 613.6 
Wyrazy obce — językoznawstwo 801.316 
Wyrobiska odkrywkowe —  górnictwo 

622.271
Wyrównawczy rachunek 519.2 
Wysiedleńcy —  demografia 314.7 
Wysięk —  patologia 616-003 
Wyspy

geomorfologia 551.42 
jako środowisko geograficzne (210.7) 
poszczególne wyspy i grupy wysp — 

poddziały wspólne (97)
Wystawy 061.4

architektura 725.9
wydawnictwa — poddziały wspólne

(061.4)

Wystawy międzynarodowe 061.4
— pizemysiowe 0di.4:6O/69
—  sklepowe — zaobnictwo 747 
V/ysyłKOV,e przeasięoiorstwa бэб.Э 
Vv'ysauiuwame iniorinacji ol9.66o.o

język wiszuKiwama 025.4 
sjscem y 0U2.513.a 

Wyścigi somociłodowc zob. Sport samocho
dowy

Wyścigowe zwierzęta 636.046 
Wyuacianie —  ODrobka materiałów 621.97 
Wyuaczarki —  oUroDka materiałów 621.95 
Wytrzymałość —  mechanika ciał stałych 

sprężystych 539.4
— materiałów 620.1 
Wytwórcze naraay 331.107
— siły — ekonomia polityczna 330.1 
Wywiad i szpiegostwo 327.84

pravwo karne .$43.32 
Wywiaa wojskowy 3>̂ 5.40

wojna światowa l i  B‘łO.518.5 
Wywiady

riauKi społeczne —  metodyka S03 
poddziały wspólne (047.53) 

Wywłaszczanie ziemi 332.2 
Wyznaczmki —  algebra a 12.6
— funkcyjne 517.4 
Wyznania

administracja pupliczna 351.85 
polityka wyznaniowa 322 
prawo wyznaniowe 348.07 
równość wyznania 342.72/.73 
szkolnictwo wyznaniowe 37.014.521 
wolność wyznania

etyka społeczna 172.3 
prawo państwowe 342.72/.73 
przestęiJstv/a przeciw, w.w. 343.4 

Wyznania chrześcijańskie — Kościoły 28 
Wyższe szkoły zob. Szkolnictwo wyższe 
Wyżyny —  geomorfologia 551.43 
Wyżywienie —  gospodarka żywnościowa 

333.439
Względność —  ogólna teoria względności

530.1
Wzrriacniacze —  elektrotechnika 621.375
— molekularne 621.375.82 
Wzornictwo przemysłowe 7.05 
Wzory —  poddziały wspólne 033 
Wzrastanie — fizjologia 612.G 
W ziok —  fizjologia 612.84/.88 
Wzrost gospodarczy — teoria 330.35

Zabawki 688.72 
Zabawy 793
— publiczne 3'’4
— ruchowe 796.1
— świetlicowe 793.4
— towarzyskie 793.4/.7 
Zabobony 398.3/.4 
Zabój.s1wo

etyka 179 
prawo karne 343.6



Zabójstwo polityczne Zbiory

Zabójstwo polityczne 323.28 
Zaburzenia nerwowe — patologia 616-009 
Zabytki architektury 

konserwacja 72.025 
rewaloryzacja 72.025 

Zachodnia półkula — poddziały wspólne 
miejsca (215-15)

Zachód —  poddziały wspólne miejsca (1-15) 
Zaciemnianie przeciwlotnicze 628.978 
Zaczadzenia 614.8
Zadania szkolne — poddziały wspólne (076) 
Zadrzewianie przydrożne 625.77 
Zagadki 793.7 
Zagianica

handel zagraniczny 339.5 
poddziały wspólne (1-87) 
pożyczki zagraniczne 336.48 
praca za granicą 331.5 

Zair — poddziały wspólne (675)
Zajgcc 599.32 
Zakaźne choroby 

patologia 616.9 
zwalczanie 614.4 

Zakażenia 616-02 
Zakłady karne 3-13.8 

architektura 725.6 
Zakłady poprawcze 343.815 
ZBkłady pracy

biblioteki związkowe 027.6 
dokształcanie zawodowe 331.36 
praktyki w  zakładach 331.36 
racjonalizatórstwo w  zakładach 331.103.6 
rady pracownicze 331.107 
samorząd pracowniczy 331.107 
stołówki w  zakładach 64.022 
stosunki międzyludzkie w zakładzie

331.04
szkolenie wewnątrzzakładowe 331.36 
s-koły przyzakładowe 331.36 
warunki pracy w  zakładach 331.43/.44 

służba polepszania warunków pracy
S31.48

współzarządzanie 331.107 '
Zakony 271
Zakrzep — patologia 616-Г05 
Z:<kup 658.7 
Zalesianie 630*9 
Za’ urlnienio 311.1

"ęstość za’ udnienia 314.8 
Załamanie światła 535 
Zamach stanu 323.27 
Zair achy polityczne 323.28 
ZamMa — poddziały wspólne (6S9.4)
Zamki (pałace) — architektura 728.8 
Zarrocowania 621.88 
Zamra-?arki C21.56/.59 
Zanieczyszczenie środowiska 50105 

ścieki 628.39 
Zaoczne kształcenie 37.010.4 
— studia wyższe 378.018.4 
Zaopatrzenie

przedsiębiorstwo 658.7 
spółdzielnie zaopatrzenia 334.4.0Ś5.1

Zapalenie — medycyna 616-002 
Zapalniczki 662.5 
Zapałki 662.5
Zapasy dóbr — akumulacja 330.567.6
Zapaśnictwo 796.8
Zapobieganie ciąży 613.88
Zapominanie 159.953
Zapomogowe liasy 331.17
Zapory — inżynieria wojskowa 623.6
Zapory wodne 627.8
Zaprawy — materiały wiążące 666.97/.9S 
Zaprzęgi

pojazdy zaprzęgowe 629.112 
transport zaprzęgowy 656.1 

Zapylanie powietrza 614.7 
Zarazy. 616-036.22 
Zai-odnikowce 593.1/.9 
Zarocnikowe rośliny 582.2/.3 
Zarodowa hodowla zwierząt 636.022 
Zarządzanie 65.01
— gospodarką 338.24
— przedsiębiorstwem 658 
Zasadnicze szkoły zawodo\ve 377.3 
Zastawa stołowa 642
Zatoki — Feografia morza 551.468 
Zatrucia 616-099
— gazami — ochrona 614.4 
Zatrudnienie 331.5

biura zatrudnienia 331.53 
Zawał — medycyna 616-005.8 
Zawody sportowe 796.093 
Zawód

choroby zawodowe
medycyna pracy 616-057 
ogólnie 613.6 

dokształcanie zawodowe 377.4 
w  zakładzie pracy 331.36 

doskonalenie zawodowe 331.108.4 
etyka zawodowa 174 
giupy zawodowe 331.54 
odpovviedzialnoEC zawodowa 347.56 
poradnictwo zawodowe 331.546 

młodzież szkolna 37.048.4 
praktyki zawodowe 331.36 
przekwalifikowani zawodowe 331.36 
rozwój zawodowy 331.108.4 
spisy osób różnych zawodów —  pod

działy wspólne (058) 
systematyka zawodów 331.54 
szkoły zawodowe zob. Szkolnictwo za

wodowe
wolne zawody zob. Wolne zawody 
związki zawodowe 331.105.44 

Zażalenia i skargi — administracja pu
bliczna 351.9 

Zbawienie — teologia 234 
Zbiorniki na ciecze i gazy 621.64
— retencyjne 627.8
— wodne 628.1
Zbiornikowce — technika transportu mor

skiego 629.123.56 
Zbiory — teoria zbiorów zob. Teoria mno- 

goSci



Zbiory biblioteczne Znaki własności

Zbiory biblioteczne 
gromaazeme 025.2 
Konserwacja 02i>.7/.9 
ochrona 025.7/.9 
przechowywanie 025.7/.9 
uaotępnianie 024 
zbiory specjalne 025,17 

Zbiory muzealne 069.51 
Zbiory prac oe

jeanego autora 081
poddziały wspólne (081) 

różnych autorów 082
poddziały wspólne (082.1)

Zbiory przyrodnicze 57.081 
Zboże

przetwórstwo 664.6/.7 
rosimy zbozowe —  uprawa 633.1 
srodRi spożywcze —  proaukcja 664.7 

Zbrodnie wojenne zob. Przestępstwa w o
jenne 

Zbroje 623.44 
Zbrojenia

labryki zbrojeniowe 355.7 
gospodarka wojenna 338.245 

Zbyt
 ̂przedsiębiorstwo 658.8 
spółdzielnie zbytu 33.4.4.095.5 

Zdalne pomiary —  technika 621.398 
Zdalne sterowanie

elektrotechnika 528.8 
technika 62-519 

Zdobnictwo architektoniczne 72.04
— artystyczne zob. Sztuka zdobnicza 
p - wnętrz 747
Zdolności umysłowe 159.92 
Zdolność produkcyjna 658.5 
Zdrada kraju —  prawo karne 343.32 
Zdrojownictwo

domy zdrojowe — architektura 725.7 
zob. też B alneologia

Zdrowie
a choroba 616-092.11Д2 
opieka socjalno-medyczna 364.444 
w pływ zagadnień specyficznych 364.2 
zdrowi —  poddziały wspólne -056.22 

Zdrowie publiczne 614
administracja publiczna 351.77 
zob . też  Służba zdrow ia  

Zdrowotność zob. Zdrowie 
Zdunstwo 683.9 
Zebry —  zoologia 599.2 
Zecernia 655.1/.3 
Zecerstwo —  maszyny 681.6 
Zegarmistrzostwo 681.-12 
Zespoły artystyczne amatorskie 793.077
—  pieśni i tańca 793.3 
Zęby —  choroby 616.3
Zgniot —  obróbka plastyczna 621.78 
Zgorzel 616-002
Zgromadzenia — wolność zgromadzeń 

342.7?/.73 
Zgwałcenia —  prawo karne 343.54

Zielarstwo zob. KoSliny lecznicze. Leki ro- 
sunne

Zielone tereny —  planowanie 712 
Zielonego ±-rzyiądKa Wyspy —  poddziały 

wspoine (6b5.U)
Ziemia

astronomia 523.31 
DUQowa — geologia 551.1 
ceny ziemi b32.7
czynniK proauKcji — ekonomia poli

tyczna 330.1 
obrot ziemią 332.7 
pocnodzenie — geologia 551.1 
pomiary powierzchni 52a.3/.4 
roDOty ziemne 624.13/.14 
topogralia 551.4
użytkowanie —  ekonomia polit. 332.3 
wiasnosc ziemi

ekonomia polityczna 332.2 
prawo 349.41 

wnętrze ziemi —  prawo międzynarodo
we 341.227

zob . tez  'A'TZQfsienie ziem i
Ziemie rzadkie 

cnemia 546.3/.9 
metalurgia 669.85/.86 
złoża 553.4 

Ziemie użyteczne 
geologia 553.6 
górnictwo 622.36 

Ziemniaki —  uprawa 633.4 
Zimbabwe — poddziały wspólne (689.1) 
Zimna wojna 327.54 
Zioła lecznicze —  terapeutyka 615.3 
Ziołolecznictwo 615.3 
Zjazdy zob. Konferencje 
Zjednoczenia przemysłowe 334.76 
Złamania —  medycyna 616-001 
Zło i  dobro —  teologia 21 
Złotnictwo 671
—  artystyczne 739 
Złoto

metalurgia 669.21/.22 
zob. też Pozłacanie

Złoża mineralne zob. Kopaliny 
Zmartwychwstanie ciał —  teologia 236 
Zmęczenie —  higiena 613.7 
Zmęczenie materiałów 539.4 
Zmienność

biologia 575.2 
fizyka 530.1 
zoologia 591.15 

Zmysły
narządy zob. Narządy zmysłów 
odczucia zmysłowe 159.93 
poznanie zmysłowe 159.93 
spotrzeżenia zmysłowe 159.93 

Znachorstwo 614.26 
Znaczki pocztowe 656.835 
Znaki i symbole graficzne 003.62
—  proweniencyjne książek 097
—  towarowe 347.77
—  własności 003.6



Znaleziska archeologiczne S03/904 
Znieczulanie

chirurgia 616-089.5 
środki znieczulające 615.2 

Zniesławienie —  prawo karne 343.63 
Zobowiązania —  prawo cywilne 347.4 
Zobowiązania ochotnicze pracy 331.101.386
— pozaumowne 347.5 
Zodiakalne światło 523.6 
Zoofizjolopia 5P1.1 
Zooceografia 591.Я 
Zoologia 59

ogrody zoologiczne 59.008
zwierzęta trzymane w  zoo 636.025 

ZooloRia doświadczalna 591.08
— leśna 630*13
—  ogólna 591
— stosowana 591.6
—  systematyczna 592/599 
Zooparazytoloeia 576.89 
ZoopatoloĘia 591.2 
Zootechnika 636 
Zootomia 591.4 
Zoroastryzm 295
Zorza polarna 551.59 
Zrzeszanie się — prawa obywatelskie 

342.72/.73 
J^rzeszenia gospodarcze 334.76 
ZSPR

geografia 914.7+915.7 
historia 947+957
literatura radziecka 88+ 89](47 +57) 
poddziały wspólne (47+57) 

cześć azjatycka (57) 
cześć europejska (47)

Związek Boiowników o Wolność i Demo
kracje 329.75(438)

Zwlgzek Młodzieży Polskiej 329.78(438) 
Związek Młodzieży Socjalistycznej 

329.78/(438)
Związek Młodzieży Wiejskiei 329.78(438) 
Związek Socjalistvcznvch Republik Ra

dzieckich zob. ZSRR 
Związki azotu —  technologia chemiczna 661 
Związki chemiczne 541.4 

struktura 541.6 
Zлviazki metaloorganiczne —  technologia 

chemiczna 661.7
— organiczne — technologia chemiczna

661.7
—  zawodowe 331.105.44 
Zwichnięcia 616-001 
Zwierzęta

a świat otaczający 591.5 
anatomia 591.4 
biologia 591 
biosfera 504.7 
choroby zwierząt 591.2 

zwierzęta domowe 619 
cytologia 591.8
dręczenie zwieiząt — prawo karne 343.5 
ekologia 591.5 
embriologia 591.3

ewolucja 636.01 
fizjologia S91.1 
geografia 591.9 
higiena 614.9 
histologia 591.8 
hodowla 636
ochrona — administracja publiczna 

351.765
ochrona zwierząt w  stanie dzikim 

59:502.7 
organy zwierząt 591.4 
pochodzenie 636.01 
poskramianie 636.088.6 
powieści o zwierzętach 82-35 
produkty pochodzenia zwierzęcego 637 
psychologia 591.5 
rezerwaty 59.006 
socjologia 591.5 
systematyka 592/599 
transport zwierząt 614.9 
transport zwierzęcy zob. Transport 

zaprzęgowy . 
tresura 636.088 
udomowienie 636.01 
użyteczność 591.6 
w  życiu i przyrodzie 50.009 
walki zwierząt

widowiska 791.86 
zwierzęta do walki 636.046 

wyścigi zwierząt 798 
Zwierzęta dekoracyjne 636.045 
Zwierzęta domowe 

choroby 619 
hodowia 636 
żywienie 636.084/.087 

Zwierzęta doświadczalne 636.028
—  futerkowe —  hodowla 636.93
—  juczne 636.04
—  łowne 639.1
— morskie 639.38
— myśliwskie 636.046 
Zwierzęta pasożytnicze 576.89

choroby wywołane przez... 616-002 
Zwierzeta pociągowe 636.04
— pokojowe 636.045
—  pożyteczne — ochrona 614.449
—  ratownicze 636.04
—  sportowe 636.046
—  szkodliwe — rolnictwo 632.6
—  wierzchowe 636.046
—  wyścigowe 636.046 
Zwłoki

balsamowanie 614.6 
ekshumacja 614.6 
palenie zwłok 614.6 
sekcja zwłok 616-091 

Zwyczaje i obyczaje 39 i
—  towarzyskie 395 
Zwyrodnienia — patologia 616-003 
Zysk

ekonomia polityczna 330.1
udział pracowników w  zyskach 331.2



źródła Żywopiciy

2ródła — hydrologia 556.3
— historyczne — poddziały wspólne (093).
— mineralne 553.7

Żaglówki 629.125 
Żandarmeria 356.3 
Żargony 800.86 
Żbiki 599.742.7
Żebractwo —  zwalczanie 351.763 
Żebracy

opieka społeczna 3C4.65-058.51 
poddziały wspólne -058.51 

Żebropławy 593.1/.9 
Żeglarstwo 797.14 
— morskie 797.14 
Żegluga handlowa — prawo 347.79 
Żegluga morska

ekonomika 338.47 :;656.61 
organizacja 656.61 
prawo 347.79 

Żegluga śródlądowa
ekonomika 338.47"656.62 
organizacja 656.62 
prawo 347.79 
technika 626.7 

Żegluga wodna zob. Transport wodny 
Żelatyny —  przemysł chemiczny 665.9 
Żelazo

metalurgia 669 
rudy —  złoża 553.31 
wyroby 672 

Żelazo kute ręcznie 682 
Żelbetnictwo 666.97/.9B 
Żeliwo 669.1 
Żłobki

architektura 725.5 
pomoc społeczna 364.65-053.3 

Żołnierze zob. Wojsko, Wojskowi 
Żonglerka 793.81 
Żółwie

hodowla 636.98 
połów 639.24 
zoologia 598.1

Żubry 599.735
Żurawie transportowe 621.86/.87 
Żużel — materiały budowlane 691 
Żv/ir

górnictwo 622.36 
złoża 553.6 

Życie
istota życia .— metafizyka 122/129 
pochodzenie —  biologia 573.5 
podstawy materialne — biologia 577 
poszanowanie życia —  etyka 179 
ubezpieczenia na życie 393.3 

Życie duchowe — metafizyka 13
—  na innych planetach 573.5
—  prywatne — obyczaje 392
—  przyszłe —  teologia 237
— publiczne — ob.yczaje 3P4
—  religijne 24
— religijne wewnętrzne 248
— seksualne zob. Płeć — życie płciowe 
Życiorysy 92
Żydowska literatura 830-088 
Żydowski język 803.0-083 
Żydzi

historia 933
poddziały wspólne ( =  924) 
religia 298 

Żyrafy 599.735 
Żyto — uprawa 633.14 
Żywice

leśnictwo 630*89 
przemysł chemiczny 665.9 

Żywienie zbiorowe zob. Gastronomia
—  zwierząt 636.084/.037 
Żywność

gospodarka żywnoScio\va 33C.439 
gospodarstwo domowe 641 
koncentraty 664.8/.Э 
konserwy żywnowościowe 664.3/.9 
kontrola sanitarna

administracja publiczna 351.77 
higiena publiczna 614.3 

przechowywanie 641.4 
p*-zemysł 664 

Żywopłoty 630*27



W YKAZ PUBLIKACJI PODAJĄCYCH INFORMACJE 
DOTYCZĄCE UKŁADU TABLIC UKD 

ORAZ SPOSOBU KORZYSTANIA Z  KICH

1. „Uwagi ogólne na temat Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz je j stosowa
nia”  w  poszczególnych zeszytach 2 wydania pełnego Uniwersalnej Klasyfikacji 
Dziesiętnej w  języku polskim. Warszawa: IINTE 1982—1986. (FID 607)

2. „Wprowadzenie do metodyki stosowania Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej”  
w  3 wydaniu skróconym Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej w  języku polskim. 
W^arszawa: IINTE 1982. (FID 616)

3. Ungurian O.; Wprowadzenie do Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Wyd. 3 
pcpr. i uzup. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1978. (FID 554)

4. UKD —  Zmiany i uzupełnienia. Warszawa: CIINTE (od 1972: IINTE) 1964—1982. 
(FID 364)

Początkowo kwartalnik, następnie nieregularnie. — Zmiany i uzupełnienia do 
1 wydania pełnego UKD w języku polskim.

Od stycznia 1983 r. IINTE informuje bieżąco na łamach czasopisma „Aktual
ne Problemy Informacji i Dokumentacji”  o zmianach i uzupełnieniach wprowa
dzanych do UKD przez Międzynarodową Federację Dokumentacji.

5. Wykaz Zmian i Uzupełnień Wprowadzonych do UKD przez FID, a opublikowa
nych w  „Extensions and Corrections to the UDC” . Warszawa: IINTE 1983.

Wykazy te zawierają symbole nowe, symbole, których zakres został zmieniony 
i symbole skreślone. Przy symbolach nie podaje się ich odpowiedników słownych.






