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Oddział Opracowania Zbiorów 

BUW 

 

Klasyfikacja Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie 

 

Klasyfikacja Biblioteki Kongresu (KBK) jest to klasyfikacja zbiorów 

bibliotecznych, stworzona na potrzeby Biblioteki Kongresu Stanów 

Zjednoczonych (BK), obecnie stosowana w bibliotekach na całym świecie, 

głównie naukowych i uniwersyteckich. 

KBK powstała na przełomie XIX i XX wieku.  

 

Najogólniejsze cechy: język informacyjno-wyszukiwawczy o strukturze 

klasyfikacji, język konkretnej biblioteki a nie system podziału wiedzy. 

 

System notacyjny 

KBK – system znakowy o notacji alfanumerycznej.  

Elementarne znaki graficzne to: litery alfabetu łacińskiego, cyfry arabskie, znak 

pomocniczy „ . „ (kropka). 

KBK dzieli całość piśmiennictwa na klasy i podklasy, którym odpowiadają 

symbole klasyfikacyjne zawarte w rozbudowanych tablicach.  

Klasy główne, wyodrębnione na pierwszym stopniu podziału uniwersum 

oznaczono za pomocą dużej litery, np.: 

A Dzieła o treści ogólnej 

B Filozofia, Teologia, Religia 

C Nauki pomocnicze historii, Archiwistyka, Archeologia, Biografie 

D Historia Europy, Azji, Afryki i Australii 

E Historia Ameryki i Stanów Zjednoczonych 

 

Podklasy  

Klasy wyodrębnione na drugim stopniu podziału utworzono przez dodanie do 

symbolu klasy głównej jednej lub dwu dużych liter  

Q Nauki ścisłe 

QA Matematyka 

Dalszych podziałów dokonano przez dodanie do liter alfabetu łacińskiego ciągu 

cyfr arabskich.  

W klasach i podklasach piśmiennictwo porządkowane jest wg zasady od dzieł 

ogólnych do dzieł szczegółowych. 

Podziały A – Z - w obrębie poszczególnych klas wylicza się w porządku 

alfabetycznym poszczególne materiały, wyroby, typy dokumentów,  kraje, 

miasta, zagadnienia…, stosuje się tu Cutter number - symbole pomocnicze 

tworzone  za pomocą specjalnej tabeli. 
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System leksykalny 

 

Symbole główne – wyliczone w tablicach klasyfikacyjnych, np. 

 HA19 Statystyka. Historia 

 KKP2730 Prawo. Polska. Postępowanie administracyjne  

 

Symbole pomocnicze - wyliczone są w oddzielnych tabelach, które mogą 

odnosić się do wszystkich klas lub do jednej określonej klasy, np.  

Symbole podziałów geograficznych, 

Symbole podziałów geograficznych regionów i stanów Ameryki, 

Symbole określające materiały biograficzne, 

Symbole określające przekłady na języki obce, 

Symbole tworzone wg LC Cutter tables. 

 

W języku KBK ta sama treść może być wyrażana za pomocą różnych symboli. 

 

Szeregowanie dokumentów  w obrębie jednej klasy, podklasy umożliwiają 

elementy bibliograficzne: symbol książki, data wydania, oznaczenie części 

wydawniczych, numer egzemplarza. 

 

 

Struktura symbolu 

- symbol klasy lub podklasy – 1, 2 lub 3 duże litery 

- symbol podklasy lub podziałów niższego stopnia – cyfry 1-9999 

- . numeryczne rozszerzenie symbolu  

- . symbol pomocniczy (pierwszy znak Cuttera) 

- symbol pomocniczy (drugi znak Cuttera) 

- data wydania dokumentu 

- oznaczenie części wydawniczych, suplementu, indeksu 

- oznaczenie numeru egzemplarza 

 

 

Indeks KBK 

Funkcje indeksu pełni: Library of Congress Subject Headings - słownik haseł 

przedmiotowych Biblioteki Kongresu, katalog każdej klasyfikującej biblioteki. 

Tablice opublikowane w wersji papierowej nie miały jednego wspólnego 

indeksu dla całego schematu. Wersja elektroniczna Classification Web zmieniła 

ten stan. 

 

 

 

 

 


