Dział 159.9 Psychologia
Dział 159.9 Psychologia obejmuje psychologię eksperymentalną,
indywidualną, porównawczą, psychofizjologię, rozwój umysłowy i
zdolności, wrażenia i spostrzeganie zmysłowe, funkcje wykonawcze
(uczucia, funkcje motoryczne, kształtowanie woli), wyższe procesy
poznawcze (pamięć, uwaga, myślenie), szczególne stany i procesy
psychiczne (parapsychologia, hipnoza, sen, psychoanaliza), psychopatologię
i psychotechnikę.
Zagadnienia psychologii zarządzania umieszczone są w dziale 005.32;
psychoanalizy jako terapii w 615.851; psychologii społecznej w 316.6,
psychologii zwierząt w 591.5; psychofizjologii w 612.82; psychiatrii w
616.89; psychologii pracy w 331.101:159.9; psychologii wychowawczej w
37.015.3.
Dział 159.9 omówiono w Poradniku UKD w rozdz. VII
https://bn.org.pl/download/document/1596198187.pdf
 159.9-05 Psychologia rożnych kategorii osób
Dla wyrażenia poszczególnych kategorii osób w dziale 159.9 stosuje się
poddziały wspólne z kreską -05 Osoby, np.:
159.9-056.263 Psychologia głuchych
159.9-057.36 Psychologia wojskowych, policjantów, strażaków
Generalnie poddziały wspólne -05 Osoby umieszcza się bezpośrednio po
symbolu159.9, za wyjątkiem symboli dla psychologii płci, tj.:
159.922.1-055.1 Psychologia mężczyzn,
159.922.1-055.2 Psychologia kobiet.
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Poza poddziałami wspólnymi z kreską -05 Osoby psychologię osób wyraża
się również bezpośrednio za pomocą symboli głównych. Tak jest wyrażana
psychologia osób ze względu na wiek, w tym:
159.922.62 Psychologia osób w wieku średnim
159.922.63 Psychologia osób w wieku podeszłym
159.922.7 Psychologia dzieci
159.922.8 Psychologia młodzieży
Natomiast kategorie osób, dla których nie przewidziano poddziałów
wspólnych z kreską -05 Osoby oraz właściwych symboli głównych w dziale
159.9, klasyfikuje się przez zestawienie za pomocą dwukropka symbolu
159.9 oraz właściwego symbolu głównego wyrażającego kategorię osób,
np.:
159.9:343.261 Psychologia więźniów, gdzie 343.261 oznacza
więźniów z punktu widzenia prawa karnego.
 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; symboli 159.922.62
Osoby w wieku średnim, 159.922.63 Osoby w podeszłym wieku
159.922.7 Psychologia dziecka i 159.922.8 Psychologia młodzieży oraz
sporadycznie symbolu 159.9 wiązanego dwukropkiem z właściwym
symbolem, np.:
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Siła kobiecości / Iwona Majewska-Opiełka
159.923.2
159.922.1-055.2
Stres osób bezdomnych
159.944.4
159.9-058.51
Kształtowanie pamięci dzieci z problemami behawioralnymi
159.953
159.922.76-056.49
Uwarunkowania poczucia własnej godności osób pozbawionych
wolności / Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Grudziewska
159.923.2
159.9:343.261
 159.9.07 Psychologia eksperymentalna. Badania psychologiczne.
Metodybadawcze w psychologii (obserwacja, wywiad, rozmowa,
techniki kwestionariuszowe)
Metodologia badań psychologicznych : wybór tekstów / red. nauk.
Jerzy Brzeziński
159.9.07
 159.9.072 Testy psychologiczne
Testy oceniające poszczególne predyspozycje klasyfikuje się przede
wszystkim za pomocą symboli z działu 159.9… wyrażających poszczególne
predyspozycje oraz symbolu 159.9.072 , np.:
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Testy oceniające talenty, uzdolnienia
159.928
159.9.072
Testy dla policji: test psychologiczny / Patrycja Kowalewska
159.9-057.36
159.9.072
Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz 1. / Małgorzata
Wójtowicz-Szefler
159.922.7
159.9.072
Paradoks czasu / Philip Zimbardo, John Boyd
159.93
316.6
159.9.072
Testy badające pamięć
159.953
159.9.072
Testy oceniające predyspozycje, dla których nie przewidziano symboli w
dziale 159.9, klasyfikuje się również za pomocą symboli z innych działów
wyrażających poszczególne zagadnienia oraz symbolu 159.9.072 , np.:
Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołeczny (COPSOQ II) : podręcznik
do polskiej wersji narzędzia / Łukasz Baka.
331.101:159.9
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159.9.072
Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji : standardy dla
psychologów pracujących w poradniach psychologicznopedagogicznych
37.015.3
159.9.072
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