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V.6 Poddziały wspólne z kreską zero (Tablica Ik)  

Wskaźnik -0… 

 

Podkategorie poddziałów wspólnych z kreską 0: 

-02 Własności (Właściwości) 

-03 Materiały 

-04 Relacje, metody, działania 

-05 Osoby 

 

V.6.1 Poddziały wspólne -02 Własności (Właściwości)  

Wskaźnik -02 

 

V.6.1.1 Poddziały wspólne -02 Własności (Właściwości) – 

wiadomości ogólne 

Poddziały -02 wskazują na ogólne właściwości i atrybuty podmiotów. 

 

V.6.1.2 Podkategorie poddziałów wspólnych -02 Własności 

(Właściwości): 

-021 Właściwości istnienia 

-022 Właściwości wielkości, stopnia, ilości, liczby, czasu, wymiaru, 

rozmiaru 

-023 Właściwości kształtu 

-024 Właściwości struktury, położenia 

-025 Właściwości układu, rozmieszczenia 

-026 Właściwości działania i ruchu 

-027 Właściwości operacyjne 

-028 Właściwości stylu i prezentacji 

-029 Właściwości pochodzące od grup (klas) głównych 

 

V.6.2 Poddziały wspólne -03 Materiały  

Wskaźnik -03 

 

V.6.2.1 Poddziały wspólne -03 Materiały – wiadomości ogólne 

Służą do oznaczania surowca lub składników, z których zostały 

wykonane wyroby (przedmioty). Dodaje się je do symboli głównych 

wtedy, gdy punkt widzenia materiału, z którego został wykonany dany  
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wyrób (przedmiot), nie jest podstawowym, ale dodatkowym aspektem 

treści dokumentu. 

 

Symbole główne dla materiałów jako takich znajdujemy najczęściej w 

działach UKD 66 i 67. Dokumenty zajmujące się materiałami ogólnie, lub 

wszystkimi, albo pewnymi materiałami ze szczególnego punktu widzenia 

(np. ładunki niebezpieczne) należy klasyfikować za pomocą symbolu 

620.2, przyrządy do badań i techniczne sposoby badań należy 

klasyfikować za pomocą symbolu 620.1, analizy chemiczne za pomocą 

symbolu 543. 

 

V.6.2.2 Podkategorie poddziałów wspólnych -03 Materiały 

-032 Materiały mineralne występujące w przyrodzie 

-033 Materiały przetworzone pochodzenia mineralnego 

-034 Metale 

-035 Materiały pochodzenia organicznego 

-036 Tworzywa wielkocząsteczkowe 

-037 Tekstylia 

-039 Pozostałe materiały 

 

V.6.3 Poddziały wspólne -04 Relacje, metody, działania  

Wskaźnik -04 

 

V.6.3.1 Poddziały wspólne -04 Relacje, metody, działania – 

wiadomości ogólne 

 

Poddziały -04 służą do oznaczenia specyficznych związków łączących 

pojęcia (szczególnie poddział -042) i procesy, czynności i działania 

którym podlegają.  

 

V.6.3.2 Podkategorie poddziałów wspólnych -04 Relacje, metody, 

działania: 

-042 Relacje, odniesienia do faz (etapów) 

-043 Procesy ogólne 

Poddziały wspólne z kreską zero – wiadomości ogólne 
 



 3 

-044 Procesy wartościowania, porządkowania i następowania. Procesy 

odnoszące się do wielkości, liczby i stopnia, czasu, rozmiaru i wymiaru, 

kształtu 

-045 Procesy odnoszące się do pozycji, położenia, ruchu, właściwości 

fizycznych, stanu materii 

-046 Procesy odnoszące się do właściwości fizycznych 

-047/-049 Ogólne operacje i działania 

 

V.6.4 Poddziały wspólne -05 Osoby1 

Wskaźnik -05 

 

V.6.4.1 Poddziały wspólne -05 Osoby – wiadomości ogólne 

Poddziały wspólne -05 służą do oznaczania zagadnień dotyczących 

osób i charakterystyk osobowych.  

 

V.6.4.2 Podkategorie poddziałów wspólnych -05 Osoby: 

-051 Osoby jako podmioty 

-052 Osoby będące przedmiotem czynności 

-053 Osoby zależnie od wieku 

-054 Osoby wg cech etnicznych, narodowości, obywatelstwa 

-055 Osoby wg płci i pokrewieństwa 

-056 Osoby wg czynników fizycznych i psychicznych 

-057 Osoby w zależności od zatrudnienia i wykształcenia 

-058 Osoby w zależności od sytuacji społecznej i stanu cywilnego 

-059 Inne aspekty osób  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 J. Hys, J. Kwiatkowska, Poddziały wspólne osób oraz symbole wyrażające aspekt osobowy w Uniwersalnej 

Klasyfikacji Dziesiętnej, „Poradnik Bibliotekarza” 2016 nr 10, s. 16-19  
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V.6.5 Poddziały wspólne z kreską zero w zapisie pionowym (metoda 

BN) 

 

Poddziały wspólne dopisywane są bezpośrednio do symboli głównych. 

 

V.6.5.1 Poddziały wspólne -02 Własności (Właściwości) 

 

Poddziały wspólne -02 dopisywane są bezpośrednio do symboli 

głównych. 

 

Poddziały wspólne -02 stosuje się w działach: 0, 3, 5, 6. 

 

Stosuje się wszystkie poddziały wspólne  -02. 

 

Przykłady stosowania poddziałów wspólnych -02 Własności 

(Właściwości) 

002.1-028.22 Dokumenty graficzne. Ilustracje. Dokumenty 

ikonograficzne  

314.15-026.49 Emigracja 

373.3.046-021.64 Nauczanie początkowe  

658.11-022.5 Małe i średnie przedsiębiorstwa 

 

V.6.5.2 Poddziały wspólne -03 Materiały 

Poddziały wspólne z kreską -03 Materiały w zapisie pionowym nie są 

stosowane.  

 

V.6.5.3 Poddziały wspólne -04 Relacje, procesy, działania 

Poddziały wspólne -04 dopisywane są bezpośrednio do symboli 

głównych. 

 

Poddziały wspólne -04 stosuje się w działach: 0, 3, 5, 6. 

 

Stosuje się wszystkie poddziały wspólne  -04. 

 

Przykłady stosowania poddziałów wspólnych -04 Relacje, procesy, 
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działania 

001.102-048.44 Systemy informacyjne 

37.091.2-047.64 Nadzór pedagogiczny 

613-048.65 Promocja zdrowia 

 

V.6.5.4 Poddziały wspólne -05 Osoby 

Poddziały wspólne -05 dopisywane są bezpośrednio do symboli 

głównych. 

 

Poddziały wspólne -05 stosuje się w działach: 0, 1, 3, 6, 7, 9. 

 

Stosuje się wszystkie poddziały wspólne -05 Osoby z wyjątkiem: 

-053 Osoby zależnie od wieku 

-053.13 Embrion. Płód 

-053.15 Osoby żyjące. Żywi 

-053.18 Osoby nieżyjące. Zmarli 

-053.3 Niemowlęta 

-053.4 Dzieci w wieku przedszkolnym 

-053.5 Dzieci w wieku szkolnym (w okresie szkoły podstawowej) 

-053.66 Młodzież młodsza (we wczesnym okresie dojrzewania) 

-053.67 Młodzież starsza (w późnym okresie dojrzewania) 

 

Przykłady stosowania poddziałów wspólnych -05 Osoby 

050+070-055.2 Czasopisma kobiece 

159.9-053.8 Psychologia ludzi w wieku średnim 

316.346.3-053.6 Socjologia młodzieży 

616-053.2 Choroby dziecięce 

7.07-053.2 Sztuka dziecka 

929-052 Biografie 
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