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XIV Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia 

 

XIV.1 Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia – wiadomości 

ogólne 
 

Klasyfikuje się tutaj archeologię, geografię, biografie, pamiętniki, genealogię 

i historię.  

 

XIV.2 Działy główne 
 

XIV.2.1 Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty czasów 

przedhistorycznych i historycznych 

XIV.2.2 Dział 908 Krajoznawstwo. Studia regionalne 

XIV.2.3 Dział 91 Geografia. Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych 

krajów. Podróże. Geografia regionalna 

XIV.2.4 Dział 92 Badania biograficzne. Genealogia. Heraldyka. Flagi 

XIV.2.5 Dział 93/94 Historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia - 

wiadomości ogólne 
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XIV.3 Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia w zapisie 

pionowym (metoda BN) 
 

XIV.3.1 Zasady ogólne 
 

Stosuje się poddziały wspólne:  

 miejsca (1…/9…),  

 rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…),  

 czasu ”…”,  

 formy (0…), 

 z kreską –05. 
 

Nie stosuje się poddziałów wspólnych:  

 z kreską –02, 

 z kreską –04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 9 Archeologia. Geografia. Biografie. Historia - metoda 

BN 
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XIV.2.1 Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty 

czasów przedhistorycznych i historycznych 
 

XIV.2.1.1 Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty 

czasów przedhistorycznych i historycznych – wiadomości ogólne 
 

W dziale 902 klasyfikuje się opracowania dotyczące metod i technik 

archeologicznych. Natomiast pozostałości prehistoryczne i wytwory czasów 

historycznych należy klasyfikować w dziale 903/904. 
 

Zagadnienia sztuki prehistorycznej klasyfikuje się za pomocą symbolu 

7.031.1 

 

XIV.2.1.2 Działy główne 
 

902 Archeologia 

903 Prehistoria. Pozostałości prehistoryczne, wyroby (artefakty), zabytki 

904 Pozostałości kulturowe czasów historycznych 

 

XIV.2.1.3 Rozbudowa działu 903 za pomocą poddziałów analitycznych 

.01/.08 oraz za pomocą poddziałów analitycznych `1 
 

903.01 Wyroby z kamienia i kości według metod obróbki 

903.02 Wyroby garncarskie według metod wytwarzania 

903.03 Wyroby szklane według metod wytwarzania 

903.04 Wyroby włókiennicze według metod wytwarzania 

903.05 Wyroby metalowe według metod wytwarzania 

903.07 Wyroby według jakości obróbki 

903.08 Ornamentacja. Zdobnictwo 

 

Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty 

czasów przedhistorycznych i historycznych - wiadomości 

ogólne 
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903`1 Kultury pradziejowe 

903`12 Kultury łowieckie i rybackie 

903`13 Kultury prymitywnego rolnictwa 

903`14 Kultury pasterskie 

903`15 Pradziejowe kultury nomadów 

903`16 Kultury rozwiniętego rolnictwa 

903`18 Kultury (cywilizacje) miejskie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty 

czasów przedhistorycznych i historycznych - wiadomości 

ogólne 
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XIV.2.1.4 Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty czasów 

przedhistorycznych i historycznych w zapisie pionowym (metoda BN) 
 

Zasady ogólne dla działu 9 omówiono w rozdziale XIV.3. 

 

XIV.2.1.4.1  Zasady szczegółowe 
 

 902 Archeologia jako nauka 
 

W dziale 902 klasyfikuje się opracowania teoretyczne, metody  

i techniki (w tym techniki datowania), np.: 
 

Zastosowanie dendrochronologii w archeologii 

902.6 
 

Dokonania prof. K. Michałowskiego w Faras 

902(438) 

903/904(624) 

 

 903/904 Prehistoria 
 

W dziale 903/904 klasyfikuje się obiekty archeologiczne, np.: narzędzia, 

broń naczynia, jak również prehistoryczne grody, groby, np.: 
 

903.5(438) Cmentarzyska na terenie Polski 

903.6(836.18) Posągi kamienne na Rapa Nui 
 

Poddział wspo lny miejsca dodawany do symboli działu 903/904 odnosi się 

do aktualnego podziału politycznego, np.: 
 

Nubia – archeologia 

903/904(620) 

903/904(624) 

 

 

 

Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Materialne relikty 

czasów przedhistorycznych i historycznych - metoda BN 



6 

 

 

 

W dziale 903/904 są stosowane poddziały wspólne czasu:  

"631/634” Epoka kamienia 

"636” Epoka miedzi 

"637” Epoka brązu 

"638” Epoka żelaza 
 

np.: 
 

903/904(477)"631/634" Relikty archeologiczne z epoki kamienia na 

terenie Ukrainy   
 

Osadnictwo kultury łużyckiej w Polsce 

903.4(438)"637" 

903.4(438)"638" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 902/904 Archeologia. Prehistoria. Pozostałości 

kulturowe czasów prehistorycznych i historycznych - metoda 

BN 
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XIV.2.2 Dział 908 Krajoznawstwo. Studia regionalne 
 

XIV.2.2.1 Dział 908 Krajoznawstwo. Studia regionalne – wiadomości 

ogólne 
 

Regionalizm jako pojęcie wieloaspektowe, obejmujące kompleksową 

wiedzę o obszarach, ich aspektach przyrodniczych, społecznych, 

ekonomicznych, kulturowych i politycznych, jest reprezentowany w UKD  

w wielu działach.  
 

W dziale 908 klasyfikuje się kompleksowe lub wielodyscyplinarne badania 

obszaru – jego geografię, historię, obyczaje, kulturę, gospodarkę itp.  
 

Zagadnienia historyczne klasyfikuje się za pomocą symbolu 94,  

opis społeczeństwa (zarówno jakościowy, jak i ilościowy) za pomocą 308. 
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8 

 

 

 

XIV.2.2.2 Dział 908 Krajoznawstwo. Studia regionalne w zapisie 

pionowym (metoda BN) 
 

W dziale 908 klasyfikuje się kompleksowe lub wielodyscyplinarne badania 

obszaru – jego geografię, historię, obyczaje, kulturę, gospodarkę itp., np.:  
 

908(410.5) Kompleksowe badania Szkocji  

908(438) Regionalizm w Polsce  
 

Muzea regionalne – Francja  

908(44)  

069  
 

37.016:908(438) Edukacja regionalna 

374:908(438) Edukacja regionalna (pozaszkolna)  
 

Organizacje turystyczno-krajoznawcze klasyfikuje się dodając w drugim 

polu 080  symbol 061.2, np.: 
 

PTTK 

908(438) 

061.2 
 

Przewodniki turystyczno-krajoznawcze klasyfikuje się odpowiednim 

symbolem 913(4/9), dodając poddział wspólny formy (036). 
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XIV.2.3 Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych krajów. 

Podróże. Geografia regionalna 
 

XIV.2.3.1 Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych krajów. 

Podróże. Geografia regionalna – wiadomości ogólne 
 

Klasyfikuje się tu geografię fizyczną, regionalną i społeczno-ekonomiczną.  
 

Socjografię klasyfikuje się symbolem 308, geodezję 528, kartografię 528.9, 

geologię i nauki pokrewne 55. 
 

Zagadnienia organizacyjne i ekonomiczne turystyki klasyfikuje się 

symbolem 338.48, sport 796/799. 
 

Geografię fizyczną klasyfikuje się symbolem 911.2, natomiast geografię 

roślin 581.9, geografię zwierząt 591.9. 
 

Geografię osadnictwa klasyfikuje się symbolem 911.37, natomiast 

planowanie osadnictwa 711. 

 

XIV.2.3.2 Działy główne 
 

910 Zagadnienia ogólne geografii. Geografia jako nauka. Badania 

geograficzne. Wyprawy odkrywcze i badawcze. Podróże 

911 Geografia ogólna. Nauka o czynnikach geograficznych (geografia 

systematyczna). Geografia teoretyczna 

912 Nietekstowe, nieopisowe przedstawienie obiektów geograficznych 

913 Geografia regionalna 

913(100) Geografia powszechna. Geografia świata 

913(2) Geografia regionów fizycznogeograficznych 

913(3) Geografia świata starożytnego 

913(4/9) Geografia poszczególnych regionów i krajów świata nowożytnego 

 

 

Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych 

krajów. Podróże. Geografia regionalna - wiadomości ogólne 
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XIV.2.3.3 Rozbudowa działu 913 za pomocą poddziałów wspólnych 

miejsca 
 

Dział 913 rozbudowywany jest za pomocą poddziałów wspólnych miejsca, 

np.: 

 

913(4) Geografia Europy 

Rozbudowa za pomocą poddziałów wspólnych miejsca (4), np.: 

913(4-191.2-11) Geografia Europy Środkowo-Wschodniej 

 

913(5) Geografia Azji 

Rozbudowa za pomocą poddziałów wspólnych miejsca (5), np.: 

913(5-11) Geografia Dalekiego Wschodu 

 

913(6) Geografia Afryki 

Rozbudowa za pomocą poddziałów wspólnych miejsca (6), np.: 

913(64) Geografia Maroka 

 

Stosowanie poddziałów wspólnych miejsca omówiono w rozdziale  

V.3 Poddziały wspólne miejsca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych 

krajów. Podróże. Geografia regionalna - wiadomości ogólne 
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XIV.2.3.4 Dział 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże. Geografia 

regionalna w zapisie pionowym (metoda BN) 
 

Zasady ogólne dla działu 9 omówiono w rozdziale XIV.3. 

 

XIV.2.3.4.1 Zasady szczegółowe 
 

 910.4 Wyprawy odkrywcze i badawcze 
 

Klasyfikuje się tu odkrycia geograficzne i historyczne wyprawy badawcze. 

W dziale 910.4 nie stosuje się poddziałów wspólnych miejsca i czasu, np.: 
 

Podróżnicy i odkrywcy 16 w. 

910.4 
 

ale 
 

Opisy podróży klasyfikuje się symbolami z działu 913, np.: 
 

Opis podróży dookoła świata w angielskiej literaturze podróżniczej 19 w. 

913(100)  

929-051(410)"18" 
 

Rejs dookoła świata we francuskiej literaturze podróżniczej 20 w.  

913(26)  

929-051(44)"19" 

 

 911.2 Geografia fizyczna  
 

Geografię fizyczną świata klasyfikuje się za pomocą symbolu złożonego 

połączonego dwukropkiem, np.:  
 

913(100):911.2 Geografia fizyczna świata  
 

Geografię fizyczną poszczególnych regionów i krajów klasyfikuje się, dodając 

do odpowiedniego symbolu z 913(4/9), po dwukropku symbol 911.2, np.:  
 

913(494):911.2 Geografia fizyczna Szwajcarii  

Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych 

krajów. Podróże. Geografia regionalna  - metoda BN 
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 911.3 Geografia społeczno-ekonomiczna 

 

Geografię społeczno-ekonomiczną całego świata klasyfikuje się za pomocą 

symbolu złożonego 913(100):911.3  
 

Geografię społeczno-ekonomiczną poszczególnych regionów i krajów 

klasyfikuje się dodając do odpowiedniego symbolu 913(4/9) po dwukropku 

symbol 911.3, np.:  
 

913(485):911.3 Geografia społeczno-ekonomiczna Szwecji  
 

Poszczególne działy geografii społeczno-ekonomicznej klasyfikuje 

się przez zestawienie za pomocą dwukropka z odpowiednimi symbolami, 

np.:  

913(47+57):32 Geografia polityczna Rosji 

913(520):338.47 Geografia komunikacji 

913(491.1):911.37 Geografia osadnictwa Islandii  

913(417):911.373 Geografia osadnictwa wiejskiego Irlandii  

913(620):911.375 Geografia osadnictwa miejskiego w Egipcie 

 

 912 Mapy. Atlasy  
 

Klasyfikuje się tu materiały wizualne, wykresy, diagramy, profile, 

kartogramy, mapy, atlasy, globusy.  
 

Opracowania na temat map klasyfikuje się za pomocą symbolu 528.9,  

na temat kartografii wojskowej 623.64. 
 

Atlasy geograficzne świata i poszczególnych krajów klasyfikuje się, dodając 

odpowiedni symbol poddziału wspólnego miejsca, np.:  
 

912(438) Atlas Polski  
 

Atlasy i mapy tematyczne klasyfikuje się, dodając do symbolu 912 symbol 

dziedziny i odpowiedni symbol poddziału wspólnego miejsca, np.:  
 

912:94(85) Atlas historyczny Peru  

Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych 

krajów. Podróże. Geografia regionalna  - metoda BN 
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Poddział wspólny formy (084.3) Mapy. Plany w zapisie pionowym stosowany 

jest w wykazie działów dla Bibliografii Dokumentów Kartograficznych 

 

 913(100) Geografia powszechna. Geografia świata  
 

Geografię świata w różnych aspektach klasyfikuje się, dodając po 

dwukropku odpowiedni symbol, np.:  
 

913(100):911.2 Geografia fizyczna świata  

 

 Przewodniki turystyczno-krajoznawcze  
 

Przewodniki turystyczno-krajoznawcze klasyfikuje się odpowiednim 

symbolem 913(4/9), dodając w drugim polu 080 symbol poddziału 

wspólnego formy (036), np.:  
 

Przewodnik po słowackich Pieninach  

913(437.6:234)  

(036)  
 

Przewodnik wspinaczkowy po polskich Tatrach  

913(438:234)  

796.52  

(036)  
 

Przewodnik turystyczny po Hiszpanii  

913(460)  

(036)  
 

Przewodnik po parkach narodowych Alaski  

913(739.8-751)  

(036)  
 

 

 

 

Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych 

krajów. Podróże. Geografia regionalna - metoda BN 

http://www.bn.org.pl/download/document/1433333587.pdf
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W ramach poddziałów wspólnych miejsca stosowane są poddziały 

analityczne, np.: 
 

913(438-751) Geografia parków narodowych, rezerwatów w Polsce 

913(5-15) Geografia Bliskiego (Środkowego) Wschodu 

 

 Relacje z podróży  
 

Relacje z podróży klasyfikuje się właściwym symbolem z działu 913(4/9) 

oraz symbolem 929-051, np.:  

 

Relacje z podróży po Japonii w polskiej literaturze podróżniczej 19 w. 

913(520)  

929-051(438)"18"  
 

W zapisie pionowym stosuje się tzw. złożone symbole poddziałów 

wspólnych miejsca, tj. symbole utworzone przez połączenie dwukropkiem 

poddziałów wspólnych miejsca (4/9) z poddziałami wspólnymi miejsca 

(2…)1, np.: 
 

913(4:234) Geografia gór Europy  

913(4:282.24) Geografia rzek, jezior, wód śródlądowych Europy 

913(438:234) Geografia gór Polski 

913(438:282.24) Geografia rzek, jezior, wód śródlądowych Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 B. Sosińska-Kalata, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, Warszawa 1993, s. 147-148.   

Dział 91 Geograficzne badanie Ziemi i poszczególnych 

krajów. Podróże. Geografia regionalna - metoda BN 
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XIV.2.4 Dział 92 Badania biograficzne. Genealogia. Heraldyka. Flagi 
 

XIV.2.4.1 Dział 92 Badania biograficzne. Genealogia. Heraldyka. Flagi – 

wiadomości ogólne 
 

Klasyfikuje się tu życiorysy poszczególnych osób, pamiętniki, genealogię, 

heraldykę, opracowania dotyczące tytułów szlacheckich, odznaczeń, flag, 

sztandarów, chorągwi. 

 

Powieści biograficzne i autobiograficzne klasyfikuje się symbolem 82-312.6 
 

XIV.2.4.2 Działy główne 
 

929.5 Genealogia 

929.6 Heraldyka 

929.7 Szlachectwo. Tytuły. Godności 

929.9 Flagi. Sztandary. Chorągwie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka - wiadomości 

ogólne 
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XIV.2.4.3 Dział 92 Badania biograficzne. Genealogia. Heraldyka. Flagi 

w zapisie pionowym (metoda BN) 
 

Zasady ogólne dla działu 9 omówiono w rozdziale XIV.3. 

 

XIV.2.4.3.1 Zasady szczegółowe 
 

Poddział wspólny czasu dodawany do symbolu 929 dotyczy opisywanego 

okresu, a nie czasu powstania dzieła. 
 

Pamiętniki dotyczące wydarzeń 1956 r. w Polsce, wydane w 21 w. 

otrzymają poddziału wspólny czasu dla 20 w., np.: 
 

Wydarzenia 1956 r. w Polsce w pamiętnikach  

94(438).083.32"1956"  

929-051(438)”19” 
 

Biografie mieszczan krakowskich z 17 w. 

94(438).04”16” 

323.3-058.13(438) 

929-052(438)”16” 

 

 929-051 Pamiętniki, autobiografie 
 

Pamiętniki klasyfikuje się rozpoczynając od symbolu określającego 

tematykę, np.: 
 

Autobiografia Agathy Christie 

821.111(091)-3”19” 

929-051(410)”19” 
 

Pamiętniki powstańców warszawskich 

94(438).082.218 

929-051(438)”19” 
 

 

 

Dział 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka – metoda BN 
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Dzienniczek: miłosierdzie Boże w duszy mojej / s. Faustyna Kowalska 

272-36 

272-788/-789 

272-58 

929-051(438)"19" 
 

 929-052 Biografie 
 

Można wskazać trzy sposoby klasyfikowania biografii: 
 

 rozpoczynając od dziedziny działalności twórczej, artystycznej, 

naukowej osoby biografowanej, np.: 
 

Biografia Einsteina 

53 

929-052(430)”19” 
 

Biografie malarzy francuskich 19 w. 

75.071(44) 

929-052(44)”18” 
 

Biografia Adama Mickiewicza 

821.162.1(091)”18” 

929-052(438)”18” 
 

 rozpoczynając od symbolu wskazującego na historię polityczną kraju 

bądź regionu, związanego z osobą biografowaną; za pomocą symbolu 

94(4/9) klasyfikuje się władców, przywódców i głowy państw, np.:  
 

Biografie prezydentów Polski 

94(438).08 

929-052(438)”19” 

929-052(438)”20” 
 

Biografia Napoleona 

94(44)”17” 

94(44)”18” 

929-052(44)”17” 

929-052(44)”18” 

Dział 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka - metoda BN 
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 bezpośrednio od symbolu, np.: 
 

929-052(438) Biografie mieszkańców Rzeszowa 
 

ale 
 

Pamiętniki mieszkańców Rzeszowa  

94(438) 

929-051(438) 

 

 Relacje z podróży  
 

Relacje z podróży klasyfikuje się właściwym symbolem z działu 913(4/9) 

oraz symbolem 929-051, np.:  
 

Relacje z podróży po Afryce w holenderskiej literaturze podróżniczej 18 w. 

913(6)  

929-051(492)"17"  

 

 929.5 Genealogia 
 

Klasyfikuje się tu genealogię teoretyczną, dzieje rodów, źródła genealogii  

i inskrypcje nagrobne, np.: 

 

Rodzina Szymańskich 

929.5(438) 
 

Dzieje rodu Sobieskich w 17 w. 

94(438).04"16" 

323.3-058.12(438) 

929.5(438)"16" 
 

Księgi metrykalne parafii św. Jana Chrzciciela 

272-774 

929.5(438)"17" 
 

 

Dział 92 Badania biograficzne. Genealogia. Heraldyka. Flagi - Dział 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka - metoda BN 
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Urzędy i akta stanu cywilnego klasyfikuje się symbolem 347.18, nadzór  

i ewidencję ludności 351.755/.756.  
 

Pomniki nagrobne klasyfikuje się za pomocą symbolu 726.8, a epitafia, jako 

gatunek literacki 82-193. 

 

 929.6 Heraldyka 
 

Klasyfikuje się tu herby, tarcze herbowe, herbarze i godła, np.: 
 

929.6(438) Herbarz mazowiecki 
 

Sfragistykę klasyfikuje się za pomocą symbolu 736.3. 

 

 929.7 Szlachectwo. Tytuły. Godności 
 

Ordery i odznaczenia klasyfikuje się za pomocą symbolu 929.71, ordery 

wojskowe 355.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka - metoda BN 
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XIV.2.5 Dział 93/94 Historia 
 

XIV.2.5.1 Dział 93/94 Historia - wiadomości ogólne 
 

W dziale 930 klasyfikuje się opracowania historiograficzne oraz 

przedstawiające stan nauk historycznych w poszczególnych krajach  

i różnych epokach (jednak nie można klasyfikować tu historii tych krajów  

i epok)2. Dział ten obejmuje również nauki pomocnicze historii, takie jak 

archiwistyka, dyplomatyka, epigrafika, paleografia. Numizmatykę 

klasyfikuje się symbolem 737, sfragistykę 736.3, genealogię 929.5,  

a heraldykę w 929.6. 
 

W dziale 94 Historia powszechna. Historia poszczególnych krajów klasyfikuje 

się historię świata, zagadnienia I i II wojny światowej, historię starożytną i 

historię poszczególnych krajów (średniowieczną i nowożytną).  

Aby zaznaczyć, że opracowanie dotyczy historii danego przedmiotu, ma 

charakter historyczny, można zastosować poddział wspólny formy (091) 

Opracowania historyczne, np.:  
 

821.162.1(091)-3”19” Historia prozy polskiej 20 w. 
 

Dla źródeł historycznych można zastosować poddział wspólny formy (093). 

 

XIV.2.5.2 Działy główne 
 

930 Nauki historyczne. Historiografia 

94 Historia powszechna 

94(100) Historia świata 

94(3) Historia świata starożytnego 

94(4/9) Historia poszczególnych krajów i regionów świata nowożytnego, 

historia najnowsza 

 

 

 

                                                           
2 Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna (FID 607). Dział 9 Archeologia. Prehistoria. Badania biograficzne  
i pokrewne. Geografia. Historia, Warszawa 1998, s. 27.  
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XIV.2.5.3 Rozbudowa działu 94 Historia powszechna za pomocą 

poddziałów wspólnych  
 

Historię poszczególnych krajów i narodów świata starożytnego i nowożytnego 

tworzy się za pomocą poddziałów wspólnych miejsca (Tablica Ie)  

oraz poddziałów wspólnych czasu (Tablica Ig), np.: 
 

94(4) Historia Europy 

94(4)”15” Historia Europy 16 w. 
 

Ludy, które posiadają wspólną historię, ale nie są przypisane do konkretnego 

miejsca, np. Hetyci, Żydzi, Celtowie, Cyganie itd. lub ludy takie jak np.: 

zachodni Słowianie, Baskowie itd., opisywane są za pomocą poddziałów 

wspólnych rasy, narodowości i grupy etnicznej (Tablica If) oraz poddziałów 

wspólnych czasu (Tablica Ig), np.: 
 

94(=222.5) Historia Kurdów 

94(=411.16) Historia narodu żydowskiego 

94(=411.16)”19” Historia narodu żydowskiego 20 w. 

 

XIV.2.5.4 Rozbudowa działu 94(438) Historia Polski za pomocą 

poddziałów analitycznych  
 

W obrębie działu 94(438) stosowane są poddziały analityczne 

94(438).01/.08 odpowiadające poszczególnym okresom historycznym 

Polski, np.: 
 

94(438).02 Dynastia Piastów i Andegawenów (960-1386) 

94(438).03 Dynastia Jagiellonów (1386-1572) 

94(438).04 Bezkrólewie (1572-1573). Królowie elekcyjni (do Sasów 

włącznie) (1573-1763)  
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XIV.2.5.5 Dział 93/94 Historia w zapisie pionowym (metoda BN) 
 

Zasady ogólne dla działu 9 omówiono w rozdziale XIV.3 

 

XIV.2.5.5.1  Zasady szczegółowe 
 

 930.1(091) Historiografia 
 

Historiografię w poszczególnych krajach klasyfikuje się, dodając 

odpowiedni symbol poddziału wspólnego miejsca (3/9), np.: 
 

930.1(38)(091) Historiografia grecka 

930.1(438)(091) Historiografia polska 
 

Dynastia Piastów w historiografii niemieckiej 20 wieku 

94(438).02 

930.1(430)(091)”19” 

 

 930.255 Repertoria i spisy dokumentów archiwalnych. Katalogi 

archiwalne, np.: 
 

Powstanie Wielkopolskie w katalogu zbiorów Archiwum Państwowego 

w Kaliszu 

94(438).081"1918/1919" 

930.255(438) 
 

Katalogi zbiorów muzealnych klasyfikuje się symbolem 069.538, katalogi 

zbiorów bibliotecznych 017.1/.2, katalogi wystaw czasowych (083.824) 

 

 94 Historia powszechna 
 

Historię powszechną oraz historię poszczególnych krajów i narodów 

opisuje się za pomocą poddziałów wspólnych czasu (Tablica 1g): 
 

 stosuje się stulecia "xx” dla wyrażenia historii powszechnej,  

z wyjątkiem symboli I i II wojny światowej, np.: 
 

94(44)”16” Historia Francji w 17 w. 
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 stosuje się daty roczne "xxxx” tylko dla wyrażenia wydarzeń z historii 

Polski (typu powstania, bitwy i ruchy społeczne) oraz historii I oraz  

II wojny światowej, np.: 
 

94(100)"1914/1918" Historia I wojny światowej  

 

 94(3) Historia starożytna 
 

Nie dodaje się poddziałów wspólnych czasu do symboli z działu 94(3), np.: 
 

94(37) Historia Rzymu w 3 w.  

94(366) Historia Brytów w 1 w. p.n.e. 
 

Dokumenty opisujące kompleksowo historię danego kraju (starożytną  

i nowożytną) można klasyfikować za pomocą symboli z działu 94(4/9), np.: 
 

94(620) Historia Aleksandrii od starożytności do dnia dzisiejszego 

94(55) Historia Persji i Iranu 

 

 94(100)”1914/1918” Historia I wojny światowej oraz 

94(100)”1939/1945” Historia II wojny światowej 
 

Historia wojen i bitew, np.: 
 

94(100)"1914/1918":355.4 Bitwa nad Sommą (1916) 

94(100)"1914/1918":355.49 Bitwa o Dardanele (1915/1916) 

94(100)"1939/1945":355.4 Bitwa pod Moskwą (1941) 

94(100)"1939/1945":355.489 Bitwa o Anglię (1940) 
 

Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową, np.: 
 

Eksterminacja Żydów. Holokaust 

94(100)”1939/1945”:341.322.5 

94(=411.16)”19” 
 

Pamiętniki polskich więźniów obozów koncentracyjnych 

94(100)”1939/1945”:341.322.5 

929-051(438)”19” 
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Zbrodnie niemieckie w Polsce (z wyjątkiem obozów koncentracyjnych) 

klasyfikuje się symbolem 94(438).082 

 

 94(4/9) Historia poszczególnych krajów świata nowożytnego 
 

Historię kultury, emigracji i polityki wyraża się symbolem 94(4/9)  

i symbolem z działu 008, 314.15, 322, 323, 327. 

 

008 Kultura, np.: 
 

Kultura Hiszpanii w 19 w. 

94(460)”18” 

008(460) 

 

314.15 Migracja, np.: 
 

Austriacy w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1989   

94(410)”19” 

314.15-026.49(=1/=9:436) 

 

322 Państwo a Kościół, np.: 
 

Kościół a państwo w Austrii w 20 w. 

94(436)”19” 

322(436) 

 

323 Polityka wewnętrzna, np.: 
 

Polityka wewnętrzna  Szwecji w 18 w. 

94(485)”17” 

323(485) 
 

Rewolucja francuska (1789) 

94(44)"17" 

323.27(44) 
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Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r. 

94(73)"20" 

323.285(73) 

 

327 Polityka zagraniczna, np.: 
 

Polityka zagraniczna Węgier w 20 w. 

94(439)”19” 

327(439) 

 

 94(438) Historia Polski 

 

Na potrzeby bibliotek polskich w obrębie działu 94(438) Historia Polski 

dodano symbole szczegółowe, opatrzone gwiazdką, np.:  

 

94(438).082.51* Katyń. Sprawa katyńska 

94(438).083.31* Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956). 

Żołnierze wyklęci 

94(438).083.32* Opozycja polityczna nielegalna w PRL 
 

Wojny, bitwy tylko z punktu widzenia historii Polski klasyfikuje się  

za pomocą właściwego symbolu 94(438) oraz poddziału wspólnego czasu 

(daty roczne), np.: 
 

94(438).04"1683" Bitwa pod Wiedniem 1683 roku 
 

Wojny, bitwy z punktu widzenia historii Polski i historii drugiego kraju 

klasyfikuje się w dwóch polach 080, np.: 
 

Bitwa pod Oliwą 1627 r. (z punktu widzenia historii Polski i historii 

Szwecji) 

94(438).04"1627"  

94(485)"16" 
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Wojna polsko-szwedzka 1655-1660 r. (z punktu widzenia historii 

Polski i historii Szwecji) 

94(438).04"1655/1660"  

94(485)"16" 
 

Powstania klasyfikuje się za pomocą właściwego symbolu 94(438) oraz 

poddziału wspólnego czasu (daty roczne), np.: 
 

94(438).071"1830/1831" Powstanie listopadowe 1830-1831 roku 

94(438).071"1863/1864" Powstanie styczniowe 1863-1864 roku 

 

Wydarzenia polityczne klasyfikuje się za pomocą właściwego symbolu 

94(438) oraz poddziału wspólnego czasu (daty roczne), np.: 
 

94(438).06"1788/1792" Sejm Czteroletni 1788-1792 

94(438).083.3"1981/1983" Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce 

94(438).083.32"1968" Marzec 1968 roku w Polsce 

 

Historię kultury, emigracji i polityki Polski wyraża się symbolem 94(438) 

oraz symbolem z działu 008, 314.15, 322, 323, 327. 

 

008(438) Kultura polska, np.: 
 

Kultura we Wrocławiu od 1944 r. 

94(438).083 

008(438) 

 

314.15(=162.1) Migracja polska, np.:  
 

Historia wysiedleń ludności polskiej z ZSRR  

94(47+57)"19"  

314.151.1(=162.1) 
 

Polacy w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1989   

94(410)”19” 

314.15-026.49(=162.1) 
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322(438) Państwo a Kościół w Polsce, np.: 
 

Kościół a państwo w Polsce w 20 w. 

94(438).08 

322(438) 

 

323(438) Polityka wewnętrzna Polski, np.: 
 

 Dzieje arystokracji polskiej w 19 w. 

 94(438).07 

323.3-058.12(438) 

 

Mniejszość litewska w Polsce 

94(438) 

323.15(=172) 

 

327(438) Polityka zagraniczna Polski, np.: 
 

Polityka zagraniczna Polski i Francji w 20 w. 

94(438).08 

94(44)”19” 

327(438) 

327(44) 

 

 94(438).082 II wojna światowa w Polsce 
 

Zbrodnie niemieckie w Polsce (z wyjątkiem obozów koncentracyjnych) 

klasyfikuje się symbolem 94(438).082, np.: 
 

94(438).082.218 Martyrologia ludności cywilnej w Powstaniu 

Warszawskim  
 

Udział Polaków w wojnie na Zachodzie, np.: 
 

Dywizjon 303 

94(438).082.3 

94(100)"1939/1945":355.489 

358.4(438) 
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Działania na terenie ZSRR, np.: 
 

Udział Polaków w bitwie pod Lenino  

94(438).082.4 

929-051(438)"19" 
 

Działania radzieckie przeciw obywatelom polskim, np.: 
 

94(438).082.5 Polacy w sowieckich obozach pracy w czasie II wojny 

światowej 
 

94(438).082.51 Sprawa katyńska 

 

 94(438).083 PRL 
 

94(438).083.31 Podziemie polityczne i zbrojne w latach 1944-1956  
 

Pamiętniki internowanych w latach 1980-1989  

94(438).083.32 

343.261:321.64(438) 

929-051(438)"19" 

 

"Solidarność" (związek zawodowy) do 1989 r. 

94(438).083.32 

331.105.44(438) 
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