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V.3 Poddziały wspólne miejsca (Tablica Ie) 

Wskaźnik (1/9) 

 

V.3.1 Poddziały wspólne miejsca – wiadomości ogólne 

 

Poddziały wspólne miejsca służą do określenia aspektu geograficznego 

(lokalizacji przestrzennej) przedmiotu oznaczonego symbolem głównym 

UKD. 

 

V.3.2 Podkategorie poddziałów wspólnych miejsca: 

(1) Miejsce w ogólności. Różne określenia miejsca 

(2) Położenie fizyczno-geograficzne 

(3/9) Kraje świata starożytnego i nowożytnego 

(3) Kraje świata starożytnego 

(4/9) Regiony i kraje świata nowożytnego 

(4) Europa 

(5) Azja 

(6) Afryka 

(7/8) Ameryka Północna i Południowa 

(7) Ameryka Północna i Środkowa 

(8) Ameryka Południowa. Kraje i regiony Ameryki Południowej 

(9) Kraje i regiony Południowego Pacyfiku. Australia. Arktyka. Antarktyka 

 

V.3.3 Rozbudowa poddziałów wspólnych miejsca za pomocą 

poddziałów analitycznych  

Poddziały analityczne (1-0/-9) mogą być stosowane jako uzupełnienie 

poddziałów wspólnych miejsca (2/9). Dołączone do symbolu (1) mają 

znaczenie ogólne. 

(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 
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(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 

 

V.3.4 Rozbudowa działów 913 i 94 na podstawie poddziałów 

wspólnych miejsca 

Poddziały wspólne miejsca służą do tworzenia symboli geografii i historii 

poszczególnych krajów i regionów. 

 

Geografię poszczególnych terytoriów, państw oznacza się symbolem 

913 oraz symbolem odpowiedniego poddziału wspólnego miejsca 

(Tablica Ie), np.:  

913(4) Geografia Europy 

 

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(4) Historia Europy 
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V.3.5 Poddziały wspólne miejsca w zapisie pionowym (metoda BN) 

Poddziały wspólne miejsca dopisywane są bezpośrednio do symboli 

głównych. 

 

Poddziały wspólne miejsca stosuje się przy symbolu 008 oraz 1, a także 

w działach: 3, 7, 8, 9. 

 

V.3.5.1 Wybrane poddziały wspólne miejsca stosowane w zapisie 

pionowym: 

(1-076) Terytoria sporne  

(1-11) Wschód. Wschodni 

(1-12) Południowy wschód. Południowo-wschodni 

(1-13) Południe. Południowy 

(1-14) Południowy zachód. Południowo-zachodni 

(1-15) Zachód. Zachodni 

(1-16) Północny zachód. Północno-zachodni 

(1-17) Północ. Północny 

(1-18) Północny wschód. Północno-wschodni 

(1-191.2) Centralnie, w środku 

(1-194.2) Blisko, w pobliżu 

(1-21) Miasto 

(1-22) Wieś 

(1-622) Kraje należące do paktów wojskowych (obronnych) 

(1-662) Kraje kapitalistyczne 

(1-664) Kraje socjalistyczne 

(1-67) Kraje należące do bloków gospodarczych 

(1-69) Zgrupowania krajów według innych kryteriów (naukowych, 

technicznych itd.) 

(1-751) Tereny, obszary parków narodowych, rezerwatów 

(1-773) Kraje Trzeciego Świata 

(1-775) Regiony, kraje wysoko rozwinięte gospodarczo 

(1-87) Zagranica. Zagraniczny 

(100) Aspekt międzynarodowy. Wszystkie kraje. Świat 

(23) Góry 

(26) Oceany. Morza 

Poddziały wspólne miejsca - metoda BN 



 4 

(262.5-194.2) Region czarnomorski 

(261.24-194.2) Region bałtycki 

(28) Wody śródlądowe. Rzeki. Jeziora 

(292.592) Archipelag Malajski 

(292.62) Sahara 

(292.95) Nowa Gwinea 

Oraz wszystkie symbole z działów: 

(3) Kraje świata starożytnego  

(4/9) Kraje świata nowożytnego1 

 

Przykłady stosowania poddziałów wspólnych miejsca w symbolach 008 

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

 

008(438) Kultura polska 

1(438) Historia filozofii polskiej 

314.15-026.49(430) Emigranci w Niemczech 

323.15(438) Mniejszości narodowe w Polsce  

75.071(450) Malarze włoscy 

791.071.1(437.3) Reżyserzy filmowi czescy 

811.163.4(497.6) Język bośniacki  

821.112.2(436)(091) Historia literatury austriackiej 

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

929-051(410)"18" Pamiętniki angielskie 19 wieku 

94(100-69:28) Historia krajów muzułmańskich, islamskich 
 
 

                                                 
1 Stosuje się wszystkie symbole poddziałów wspólnych miejsca (4/9), z wyjątkiem: (4-015) Europejskie 
kraje śródziemnomorskie; (430.131) Berlin; (430.131.1) Berlin Zachodni; (430.131.2) Berlin Wschodni; 
(437.32) Morawy; (517.3) Mongolia. Mongolska Republika Ludowa. 
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