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Dział 316.34 Zróżnicowanie społeczne ze względu na poszczególne 

kategorie osób 

316.34 Stratyfikacja społeczna. Uwarstwienie społeczne. Zróżnicowanie   

społeczne 

zob. też 

323.3 Warstwy i klasy społeczne (Polityka) 

• Poszczególne kategorie osób w socjologii wyraża się z pomocą 

symboli z działu 316.34… oraz poddziałów wspólnych -05 Osoby, 

bądź też przez zestawienie symboli działu 316.34… za pomocą 

dwukropka z właściwym symbolem głównym, w tym: 

316.343 Stratyfikacja społeczna i struktura klasowa różnych formacji    

społeczno-ekonomicznych, np.: 

316.343-058.12 Socjologia szlachty. Socjologia arystokracji   

316.343-058.14 Socjologia warstwy chłopskiej   

316.343:27-722.5 Socjologia duchowieństwa, np. 

Duchowieństwo katolickie w Polsce wobec osób z 
niepełnosprawnością: studium socjologiczno-pastoralne / ks. 
Witold Janocha 
316.344.6-056.26/.36(438) 
316.64(438) 
316.343:272-722.5(438) 
272-44 

 

316.344.2 Zróżnicowanie społeczne zależne od czynników ekonomicznych. 

Zróżnicowanie społeczne zależne od statusu ekonomicznego, stanu 

posiadania.    Zróżnicowanie społeczne zależne od zatrudnienia, np.: 

316.344.2-057.19 Socjologia bezrobotnych 

316.344.2-057.36 Socjologia służb mundurowych: policjantów, 

wojskowych, strażaków, np. 

Myślące posągi: percepcja wsparcia społecznego przez żołnierzy 
/ Beata Czuba  
355.1(438) 
159.9-057.36 
316.344.2-057.36(438) 
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316.344.2-058.32 Socjologia bogatych 

316.344.2:614.25 Socjologia lekarzy 

 

316.344.3 Zróżnicowanie społeczne zależne od wykształcenia i wiedzy, 

np.: 

316.344.3-057.2 Socjologia robotników  

316.344.3-057.875 Socjologia studentów, np. 

Postawy młodzieży akademickiej wobec transplantacji / Marta 
Mirosława Perkowska 
616-089.843 
316.344.3-057.875(438) 
 

316.344.5 Zróżnicowanie społeczne zależne od statusu prawnego, np.: 

praw obywatelskich, wolności osobistej, przywilejów, np.: 

316.344.5-054.6 Socjologia cudzoziemców 

 

316.344.6 Zróżnicowanie społeczne zależne od zdrowia i zdolności do 

pracy, np.: 

 316.344.6-056.262 Socjologia niewidomych 

 316.344.6-056.49 Socjologia osób z problemami behawioralnymi, 

np. 

Socjologia dzieci autystycznych 
316.344.6-056.49        
316.346.3-053.2 

                                                                                 

316.344.7 Warstwa marginesu społecznego. Warstwy i grupy wyobcowane 

i   wykluczone 

316.344.7-058.51 Socjologia żebraków. Socjologia bezdomnych 

316.344.7:343.261 Socjologia więźniów 
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Problem readaptacji społecznej byłych skazanych w kontekście 
stygmatyzacji / Ewelina Olszewska 
376-058.53(438) 
316.344.7:343.261(438) 

 

316.344.8 Zróżnicowanie społeczne zależne od samoidentyfikacji, np.: 

 316.344.8-055.4 Socjologia osób transseksualnych 

 

316.346.2 Zróżnicowanie demograficzne według płci, np.: 

316.346.2-055.2 Socjologia kobiet, np. 

Stereotyp kobiety 
316.647.8  
316.346.2-055.2 

 

316.346.3 Zróżnicowanie demograficzne według wieku. Grupy wiekowe, 

np.: 

 316.346.3-053.2 Socjologia dziecka 

 316.346.3-053.9 Socjologia osób w wieku starszym, np. 

Jakość życia ludzi starych: wybrane problemy  
316.346.3-053.9(438) 
316.346.3-053.9(4-67) 
364.4-053.9(438) 
364.4-053.9(4-67) 
 

316.347 Zróżnicowanie społeczne według pochodzenia narodowego,          

rasowego, etnicznego i religijnego. Mniejszości (socjologia), np. 

Konstruowanie "innego": wizerunki imigrantów w Polsce / 
Aleksandra Grzymała-Kazłowska 
316.347(438) 
316.347(=161.2) 
316.347(=612.91) 

 

 


