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Dział 316 Socjologia – prace wstępne na przyszłymi tablicami 
skróconymi (planowana publikacja 2017 r.) 
 
W obrębie działu 316 Socjologia, w pliku wzorcowym UKD, zmieniono 
dwa działy 316.344 i 316.36. 
Poniżej przedstawione zostały propozycje zmian, które zostaną 
uwzględnione w kolejnej edycji tablic skróconych UKD.  
 
316.344 Zróżnicowanie społeczne według specyficznych kryteriów 
NU 316.344-05… 
 
316.344.2 Zróżnicowanie społeczne zależne od czynników 
ekonomicznych.  
Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Zależne od statusu ekonomicznego, dochodu i bogactwa. Zależne od 
zawodu i zatrudnienia 
 

MRF: 
316.344.22 Zależne od własności środków produkcji 
316.344.23 Zależne od statusu ekonomicznego, dochodu i bogactwa 
316.344.24 Zależne od zawodu i zatrudnienia 
W rozbudowie tego działu stosuje się symbol z gwiazdką. Gwiazdka wskazuje, że następujący po niej 
symbol pochodzi z innego systemu klasyfikacji, np. z Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb 
rynku pracy 
316.344.25 Zależne od sektorów gospodarki, np. górnictwa, rolnictwa 
316.344.26 Zależne od pozycji w obrębie procesów produkcji. Np. pracownicy pierwotnych lub 
wtórnych procesów produkcji 
316.344.27 Zależne od uczestnictwa w zatrudnieniu 

 
316.344.3 Zależne od wykształcenia i wiedzy.  
Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Intelektualiści. Piśmienni. Niepiśmienni.  Zależne od kwalifikacji i 
wykształcenia 
 
MRF: 
316.344.32 Intelektualiści. Piśmienni. Niepiśmienni 
316.344.34 Zależne od kwalifikacji i wykształcenia 
316.344.34:373 Zależne od wykształcenia ogólnego 
316.344.34:377 Zależne od kwalifikacji zawodowych, technicznych, profesjonalnych 
316.344.34:378.2 Zależne od kwalifikacji uniwersyteckich 

 
316.344.4 Zależne od autorytetu i władzy 
Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Elity. Klasy i warstwy rządzące. Klasy i warstwy uciemiężone 
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MRF: 
316.344.42 Elity 
316.344.43 Klasy i warstwy rządzące  
316.344.44 Klasy i warstwy uciemiężone 

 
316.344.5 Zależne od statusu prawnego, np. praw obywatelskich, 
wolności osobistej, przywilejów 
 
316.344.6 Zależne od zdrowia i zdolności do pracy 
 
316.344.7 Warstwa marginesu społecznego. Warstwy i grupy 
wyobcowane i wykluczone 
 
316.344.8 Zależne od samoidentyfikacji 
 
316.36 Małżeństwo i rodzina 
NU 316.8… 
 
316.361 Zaślubiny. Małżeństwo. Związek. Współzamieszkiwanie  
Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Typy małżeństw, związków, współzamieszkiwania. Związki pozaprawne. 
Małżeństwa ze względu na liczbę małżonków. Monogamia. Poligamia. 
Małżeństwa pomiędzy partnerami o różnej religii, kulturze i pochodzeniu 
etnicznym. Małżeństwa mieszane. Małżeństwa jednopłciowe 
 
MRF: 
316.361.1 Typy małżeństw, związków, współzamieszkiwania. Prawo małżeńskie  
316.361.1-027.581 Małżeństwa oparte na prawie 
316.361.1-027.582 Związki pozaprawne  
316.361.1-028.85 Zabronione formy małżeństw 
316.361.11 Małżeństwa ze względu na liczbę małżonków 
316.361.11-022.214 Monogamia 
316.361.11-022.214-055.1 Monoandria 
316.361.11-022.214-055.2 Monogynia 
316.361.11-022.218 Poligamia (wielożeństwo) 
316.361.11-022.218-055.1 Poliandria 
316.361.11-022.218-055.2 Poligynia 
316.361.13 Małżeństwa pomiędzy partnerami o różnej religii, kulturze i pochodzeniu etnicznym. 
Małżeństwa mieszane 
316.361.13(=088) Małżeństwa pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. Małżeństwa międzyrasowe 
316.361.13:27+28 Małżeństwa pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami 
316.361.13:2 Małżeństwa pomiędzy wyznawcami różnych religii 
316.361.15 Małżeństwa jednopłciowe. Małżeństwa gejów  

 
316.362 Rodzina 
316.362.1 Relacje w obrębie rodziny 
 
MRF: 
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316.362.1-055.52-055.62 Rodzic – dziecko 
316.362.1-055.71 Pomiędzy rodzeństwem  
316.362.1-058.833-055.1-055.2 Pomiędzy mężem a żoną  

 

316.362.3 Typy rodzin 

Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Rodzina niepełna. Samotni ojcowie. Samotne matki. Przybrana rodzina 
 
MRF: 
316.362.31 Rodzina niepełna 
316.362.31-055.832-055.1 Samotni ojcowie 
316.362.31-055.832-055.2 Samotne matki 
316.362.32 Rodzina nuklearna 
316.362.33 Przybrana rodzina 
316.362.33-058.854 Przybrani rodzice 
316.362.33-058.854-055.1 Rodzina z ojczymem 
316.362.33-058.854-055.2 Rodzina z macochą 
316.362.34 Rodzina oparta na związku osób tej samej płci 
316.362.35 Rodzina rozszerzona  

 

316.362.4 Wielkość rodziny. Planowanie rodziny 
Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Rodzina adopcyjna 
 
MRF: 
316.362.4-021.121 Aktualna wielkość 
316.362.4-021.333 Idealna wielkość rodziny 
316.362.4:364-782.44 Rodzina adopcyjna 

 
316.362.5 Rodziny bezdzietne 
 
MRF: 
316.362.7 Etapy życia rodzinnego  
316.362.71 Rodziny z dziećmi w domu 
316.362.72 Rodziny, w których dzieci opuściły dom 

 
316.363 Rozpad małżeństwa lub związku 
Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Śmierć partnera. Wdowieństwo. Porzucenie. Separacja. Rozwód 
 
MRF: 
316.363.1 Śmierć partnera. Wdowieństwo 
316.363.5 Porzucenie. Separacja. Rozwód 
316.363.52 Wspólna opieka nad potomstwem 
 
316.364 Powtórne małżeństwo 
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316.366 Celibat. Panieństwo. Kawalerstwo 
 
316.367 Praktyki i relacje seksualne 
Z poniższych symboli do przyszłych tablic skróconych zostaną przejęte 
następujące odpowiedniki słowne:  
Stosunki heteroseksualne. Kazirodztwo. Stosunki homoseksualne 
 
MRF: 
316.367.2 Praktyki seksualne. Masturbacja. Seks oralny. Seks analny 
316.367.5 Stosunki heteroseksualne 
316.367.52 Kazirodztwo 
316.367.7 Stosunki homoseksualne. Geje, lesbijki  

 
 
 
 
 
 


