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VII Dział 1 Filozofia oraz 159.9 Psychologia 

 

VII.1 Dział 1 Filozofia oraz 159.9 Psychologia – wiadomości ogólne1 
 

 Dział 1 Filozofia obejmuje metafizykę, filozofię ducha, systemy  

i poglądy filozoficzne, logikę, epistemologię i etyką. Przynależność 

dziedzinowa filozofii szczegółowych, tj. takich których głównym 

przedmiotem badań są poszczególne dziedziny wiedzy, np. filozofia 

religii, filozofia prawa, historiozofia umieszczone zostały 

odpowiednio w działach: 2-1 Filozofia religii; 340.12 Filozofia prawa, 

930.1 Historiozofia. 
 

 Dział 159.9 Psychologia obejmuje psychologię eksperymentalną, 

indywidualną, porównawczą, psychofizykę, psychoanalizę. 

Zagadnienia psychologii zarządzania umieszczone są w dziale 005.32; 

psychoanalizy jako terapii w 615.851; psychologii społecznej w 316.6, 

psychologii zwierząt w 591.51; psychofizjologii w 612.8; psychiatrii  

w 616.89, psychologii pracy w 331.101:159.9; psychologii 

wychowawczej w 37.015.3. 

 

VII.2 Działy główne 
 

1Filozofia. Psychologia 

101 Istota i zadania filozofii  

11 Metafizyka 

122/129 Metafizyka szczegółowa 

13 Filozofia ducha. Metafizyka życia duchowego 

14 Systemy i poglądy filozoficzne 

159.9 Psychologia 

16 Logika. Teoria poznania. Metodologia 

17 Nauka o moralności. Etyka. Filozofia praktyczna2 

                                                           
1 Już Platon i Arystoteles dzielili filozofię na trzy wielkie działy:  
Filozofia teoretyczna – filozofia bytu (ontologia, metafizyka); teoria poznania (epistemologia); Filozofia 
praktyczna – filozofia moralności (etyka) oraz teorie wartości (aksjologia); Filozofie szczegółowe, w tym 
filozofia religii, prawa, kultury, historii. 
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VII.3 Rozbudowa działu 159.9 Psychologia za pomocą poddziałów 

analitycznych  
 

159.9.01 Teorie. Zasady. Psychologia metafizyczna. Psychologia racjonalna 

159.9.07 Psychologia eksperymentalna. Badania psychologiczne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2 Poszczególne zagadnienia z zakresu etyki klasyfikuje się za pomocą symboli danej dziedziny, np.: 2-42 
Moralność religijna. Teologia moralna, 330.162 Etyka gospodarcza 
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VII.4 Dział 1 Filozofia oraz 159.9 Psychologia w zapisie pionowym 

(metoda BN) 
 

VII.4.1 Zasady ogólne 
 

Stosuje się poddziały wspólne:  

 formy (0…). 
 

Nie stosuje się poddziałów wspólnych: 

 miejsca (1…/9…) z wyłączeniem symbolu 1, 

 rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…) z wyłączeniem symbolu 1, 

 czasu "…”, 

 z kreską -02, 

 z kreską -03, 

 z kreską -04, 

 z kreską -05 z wyłączeniem symbolu 159.9. 
 

VII.4.2 Zasady szczegółowe  
 

Dział 1 Filozofia  
 

 Historię filozofii w poszczególnych krajach klasyfikuje się za pomocą 

symbolu 1 Filozofia i  poddziałów wspólnych miejsca (1…/9…) bądź 

poddziałów rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…). Poddział 

wspólny miejsca (1…/9…) oraz rasy, narodowości, grupy etnicznej 

(=...) w dziale 1 dodaje się tylko do symbolu 1, np.: 
 

1(38) Filozofia grecka 

1(=411.16) Filozofia żydowska 
 

 Historię konkretnego kierunku filozofii w określonym kraju 

klasyfikuje się za pomocą symbolu 1 i poddziału wspólnego miejsca 

(1…/9…) bądź rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…), a także  

za pomocą umieszczonego w drugim polu symbolu wskazującego  

na dany kierunek, np.: 
 

Egzystencjalizm niemiecki 

1(430)  

141.32 
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Metafizyka Ingardena 

1(438) 

111 
 

Dział 159.9 Psychologia  
 

 Dla wyrażenia poszczególnych kategorii osób w dziale 159.9 stosuje 

się poddziały wspólne z kreską -05 Osoby. Wyjątek stanowią symbole 

159.922.7 Psychologia dziecka i 159.922.8 Psychologia młodzieży. 
 

 Funkcje, procesy, stany, zjawiska psychiczne w odniesieniu  

do poszczególnych kategorii osób klasyfikuje się w odrębnych polach 

080. W pierwszym polu klasyfikuje się funkcje, procesy, stany, 

zjawiska psychiczne; w drugim polu psychologię osób. Psychologię 

osób (w zależności od wieku, narodowości, płci, stanu fizycznego  

i umysłowego, wykształcenia, sytuacji społecznej) zapisuje się  

za pomocą poddziałów wspólnych z kreską -05 lub symboli 159.922.7 

Psychologia dziecka i 159.922.8 Psychologia młodzieży, np.: 
 

Stres kobiet 

159.944.4 

159.9-055.2 
 

Inteligencja dzieci 

159.95 

159.922.7 
 

 Testy oceniające poszczególne predyspozycje klasyfikuje się  

za pomocą symbolu na poszczególne predyspozycje oraz symbolu 

159.9.072 , np.:  
 

Testy oceniające genialność 

159.924  

159.9.072  
 

Testy badające pamięć 

159.953 

159.9.072 
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