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Aktualności 

 

1. Pracownia UKD skonsultowała Wykaz działów dla biblioteki 
Muzeum Warszawy. W Wykazie do większości działów dopisano podział 
alfabetyczny Warszawa, np.: 
 

94(438)Warszawa Historia Warszawy 

94(438).02/.06Warszawa Historia Warszawy do XVIII w. 

94(438).07Warszawa Historia Warszawy pod zaborami 

94(438).08Warszawa Historia Warszawy w XX i XXI w. 

 

Obecnie trwa remont siedziby Muzeum Warszawy, rolę biblioteki pełni 
czytelnia w Muzeum Warszawskiej Pragi. 

http://muzeumwarszawy.pl/  

http://muzeumpragi.muzeumwarszawy.pl/  

 

2. Metody popularyzacji klasyfikacji na przykładzie Klasyfikacji 
Dziesiętnej Deweya (KDD). 

KDD jest popularna w bibliotekach na całym świecie1, m.in. w Bibliotece 
Kongresu. 

Zachęcamy do zapoznania się z: 

 wyszukiwarką KDD (w języku angielskim): 
http://www.librarything.com/mds/302.14 
 

 przykładowymi przedstawieniami graficznymi wykazu działów 
głównych KDD: 

http://library.mpslakers.com/c.php?g=169174&p=1290346 

https://www.pinterest.com/pin/258745941066964681/ 

http://www.carrmclean.ca/CategoryGroupBrowser.aspx?CategoryID=462&Gro
upNo=8207 

http://www.demco.com/goto?BLS137226 

 powieścią dla młodzieży promującą KDD: 
 

Biblioteka Pana Lemoncella / Chris Grabenstein ; tł. Maciejka Mazan. 
Warszawa: Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2015.  

                                                           
1
 Biblioteki stosujące KDD: https://www.oclc.org/dewey/features/countries.en.html  

http://muzeumwarszawy.pl/
http://muzeumpragi.muzeumwarszawy.pl/
http://www.librarything.com/mds/302.14
http://library.mpslakers.com/c.php?g=169174&p=1290346
https://www.pinterest.com/pin/258745941066964681/
http://www.carrmclean.ca/CategoryGroupBrowser.aspx?CategoryID=462&GroupNo=8207
http://www.carrmclean.ca/CategoryGroupBrowser.aspx?CategoryID=462&GroupNo=8207
http://www.demco.com/goto?BLS137226
https://www.oclc.org/dewey/features/countries.en.html
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Bohaterowie powieści – uczniowie lokalnej szkoły - biorą udział w grze w nowo 
otwartej bibliotece, gdzie jedną ze wskazówek są symbole Klasyfikacji Dziesiętnej 
Deweya.  

 

 

Fot. Anna Marsula 

 

- Dział 400! – rzucił Peckleman. 

- Słucham? 

- Tam znajdziesz książki o hieroglifach i innych językach. Jeśli interesują cię tajne 
kody, znajdziesz je w dziale 600. A dokładnie 650.  

[s. 155-156] 

 

Film promujący książkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=LSrdq9tscEA 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSrdq9tscEA
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Poddziały analityczne (1-0/-9) mogą być stosowane jako uzupełnienie 
poddziałów wspólnych miejsca (2/9). Dołączone do symbolu (1) mają 
znaczenie ogólne. 
 
 
Podkategorie poddziałów analitycznych poddziałów wspólnych 
miejsca w pliku wzorcowym MRF 
 
(1-0) Strefy, obszary o wyznaczonych granicach 

(1-1) Strony świata. Kierunki świata 

(1-2) Lokalne jednostki administracyjne najniższego rzędu 

(1-3) Większe jednostki administracyjne w obrębie państwa 

(1-4) Najwyższe jednostki administracyjne. Kraje. Państwa. Związki państw 

(1-5) Terytoria zależne i częściowo zależne 

(1-6) Ugrupowania państw z różnych punktów widzenia 

(1-7) Miejsca prywatne i publiczne. Miejsca ze względu na poziom rozwoju 

(1-8) Umiejscowienie. Źródło pochodzenia. Cel, miejsce przeznaczenia 

(1-9) Regionalizacja ze względu na specjalny punkt widzenia 

 

 

Poddziały analityczne poddziałów wspólnych miejsca w zapisie 
pionowym (metoda BN) 
 

Poddziały wspólne miejsca stosuje się przy symbolu 008 oraz 1, a także 
w działach: 3, 7, 8, 9. Symbole poddziałów wspólnych miejsca 
dopisywane są bezpośrednio do symboli. 
 
Stosuje się następujące poddziały analityczne: 
 

(1-076) Terytoria sporne, np.: 
 

94(569.4-076)"19" Historia Autonomii Palestyńskiej w 20 w. 
                                                           
2
 Poddziały wspólne miejsca zostały omówione w Poradniku UKD w rozdziale V.3 

http://www.bn.org.pl/download/document/1413204364.pdf 

http://www.bn.org.pl/download/document/1413204364.pdf
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(1-11) Wschód. Wschodni, np.: 
 

008(5-11) Kultura Dalekiego Wschodu. Kultura Azji Wschodniej 
 
(1-12) Południowy wschód. Południowo-wschodni, np.: 
 

308(5-12) Sytuacja społeczna Azji Południowo-Wschodniej 
 
(1-13) Południe. Południowy, np.: 
 

32(6-13) Polityka Afryki Południowej 
 
(1-14) Południowy zachód. Południowo-zachodni 
 
(1-15) Zachód. Zachodni, np.: 
 

903/904(5-15) Archeologia Bliskiego (Środkowego) Wschodu 
 
(1-16) Północny zachód. Północno-zachodni 
 
(1-17) Północ. Północny, np.: 
 

94(6-17)"19" Historia Afryki Północnej 20 wieku 
 
(1-18) Północny wschód. Północno-wschodni 
 
(1-191.2) Centralnie, w środku, np.: 
 

94(4-191.2-11)"20" Historia Europy Środkowo-Wschodniej 21 wieku 
 
(1-194.2) Blisko, w pobliżu, np.: 
 

32(261.24-194.2) Polityka krajów regionu bałtyckiego 
 
(1-21) Miasto, np.: 
 

351(477-21) Gospodarka komunalna na Ukrainie 
 
(1-22) Wieś, np.: 
 

338.46(438-22) Działalność pozarolnicza na polskiej wsi. Usługi na 
polskiej wsi 

 
(1-622) Kraje należące do paktów wojskowych (obronnych), np.: 
 

358.4(100-622) Siły powietrzne państw NATO 
 
(1-662) Kraje kapitalistyczne, np.: 
 

94(1-662) Historia krajów kapitalistycznych 
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(1-664) Kraje socjalistyczne, np.: 
 

323(4-664) Polityka wewnętrzna państw socjalistycznych Europy 
 
(1-67) Kraje należące do bloków gospodarczych, np.: 
 

 339.7(4-67) Finanse Unii Europejskiej 
 
(1-69) Zgrupowania krajów według innych kryteriów (naukowych, 
technicznych itd.), np.: 
 

94(100-69:28) Historia krajów muzułmańskich, islamskich 
 
(1-751) Tereny, obszary parków narodowych, rezerwatów, np.: 
 

913(739.8-751) Geografia parków narodowych, rezerwatów na Alasce 
 
(1-773) Kraje Trzeciego Świata, np.: 
 

338.22(1-773) Polityka gospodarcza w krajach Trzeciego Świata 
 
(1-775) Regiony, kraje wysoko rozwinięte gospodarczo, np.: 
 

338.22(1-775) Polityka gospodarcza w regionach, krajach wysoko 
rozwiniętych gospodarczo 

 
(1-87) Zagranica. Zagraniczny, np.: 
 

 308(438-87)(0.054) Polonia zagraniczna3 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Poddział użyty dla Wykazu Poloniców Zagranicznych: 

http://www.bn.org.pl/download/document/1433333619.pdf 

 

http://www.bn.org.pl/download/document/1433333619.pdf

