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V.4 Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej (Tablica 

If) 

Wskaźnik (=…) 

 

V.4.1 Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej – 

wiadomości ogólne 

 

Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej służą do 

oznaczania aspektu etnicznego lub narodowościowego oraz grup 

ludności, których dotyczy treść dokumentu. 

 

Dzielą się na trzy kategorie: poddziały oznaczające rasę; poddziały 

oznaczające grupę etniczną; poddziały oznaczające ludność 

zamieszkującą dane terytorium. 

 

Wyodrębnia się dwie metody tworzenia poddziałów w zależności od 

przyjętego kryterium wyodrębnienia grup ludności: 

 

- na podstawie poddziałów wspólnych języka (Tablica Ic), zastępując 

wskaźnik =... wskaźnikiem (=...), np.: 

=162.1 język polski (=162.1) Polacy 

=111 język angielski (=111) Anglicy 

 

- na podstawie poddziałów wspólnych miejsca (Tablica Ie), dodając na 

początku cyfrę 1 i znak : (dwukropek), np.: 

(436) Austria (=1:436) Austriacy 

(494) Szwajcaria (=1:494) Szwajcarzy 

 

V.4.2 Podkategorie poddziałów wspólnych rasy, narodowości i 

grupy etnicznej 

(=01) Rasy ludzkie 

(=088) Rasy mieszane 

(=1/=8) Grupy etniczne 

(=1:1/9) Ludność zamieszkująca dane terytorium 
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V.4.3 Rozbudowa poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy 

etnicznej za pomocą poddziałów analitycznych (=…-81/-82)  

(=…-81) Autochtoni, aborygeni 

(=…-82) Ludy tubylcze, rdzenni mieszkańcy 

 

V.4.4 Rozbudowa działu 94 na podstawie symboli poddziałów 

wspólnych rasy, narodowości i grupy etnicznej 

 

Historię poszczególnych krajów i narodów świata starożytnego i 

nowożytnego oznacza się symbolem 94 oraz symbolem odpowiedniego 

poddziału wspólnego miejsca (Tablica Ie) lub poddziału wspólnego rasy, 

narodowości i grupy etnicznej (Tablica If), np.:  

94(=16) Historia Słowian 
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V.4.5 Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej w 

zapisie pionowym (metoda BN)1 

 

Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej dopisywane są 

bezpośrednio do symboli głównych. 

 

Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej stosuje się przy 

symbolu 008 oraz 1, a także w działach: 3, 7, 8, 9. 

 

Przykłady stosowania poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy 

etnicznej w symbolach 008 oraz 1, a także w działach: 3, 7, 8, 9: 

008(=16) Kultura Słowian 

1(=411.16) Filozofia żydowska 

314.15-026.49(=162.1) Emigracja polska  

      316.647.8(=162.1) Stereotyp Polaka  

323.15(=161.2) Mniejszość narodowa ukraińska  

39(=19) Etnografia Ormian 

7.031.4(=214.58) Sztuka Romów, Cyganów 

80(=162.1) Filologia polska 

94(=873) Historia Inków 

                                                 
1 Biuletyn UKD nr 6/2012 [online]. [Dostęp 3 stycznia 2014]. Dostępny w World Wide Web 

<http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/biuletyn-ukd>.  
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