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Dział 908 Krajoznawstwo, dział 913 Geografia regionalna,  
dział 94 Historia w opisie krajów, regionów i miejscowości 
 
Do prezentacji szeroko pojętych wiadomości o danym kraju, regionie i 
miejscowości stosuje się symbole: 908 Krajoznawstwo, 913 Geografia 
regionalna, 94 Historia z dołączonymi do nich poddziałami wspólnymi 
miejsca, np.: 
 

908(438) Krajoznawstwo w Polsce 
913(438) Geografia Polski 
94(438) Historia Polski 

 
To jaki symbol zostanie zastosowany uzależnia się najczęściej od typu oraz 
gatunku publikacji, jak również użytych deskryptorów formy. 
 

• 908(4/9) Krajoznawstwo w poszczególnych krajach, regionach i 
miejscowościach 
 

Podstawowe zastosowanie symbolu zostało opisane w Biuletynie UKD nr 
5/2014 Regionalizm. 
 
Za pomocą symbolu 908 opisuje się krajoznawstwo i regionalizm, w tym: 
organizacje turystyczno-krajoznawcze, np.: 
 

Miejskie Koło PTTK w Skoczowie 2010-2019 
908(438) 
061.2 

 
oraz towarzystwa miłośników/przyjaciół miast, np.:  
 

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza 
908(438)  
061.2 

 
Rocznikowy pamiętnik 2020 Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi 
Pleszewskiej  
908(438) 
061.2 

 
 
 
 

https://www.bn.org.pl/download/document/1415022096.pdf
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a także muzea regionalne, np.: 
 
 Muzeum Podlaskie prezentuje 

908(438) 
069 
(084.1) 
 

Z pomocą 908 klasyfikuje się podane popularnie, szeroko pojęte 
wiadomości o danym kraju, w tym: jego geografię, historię, obyczaje, 
kulturę, gospodarkę itp. Zwykle publikacje takie wydawane są przez urzędy 
powiatowe, gminne, często tytuły publikacji zaczynają się od słowa „Gmina” 
oraz „Powiat”. 
 
Symbolem 908 klasyfikuje się materiały promocyjne; informatory oraz  
publikacje popularnonaukowe zwykle bogato ilustrowane, np.: 
 

Powiat częstochowski  
Typ: Publikacje promocyjne 
908(438) 
 
Dolnośląskie innowacje: 20 lat województwa, 30 lat samorządności 
Typ: Publikacje promocyjne 
908(438) 
 
Gmina Narew: przyroda, wielokulturowość, rozwój...  
Typ: Publikacje promocyjne; Gatunek: Informator 
908(438) 
 
Gmina Suwałki 
Typ:  Publikacje promocyjne; Gatunek: Informator 
908(438) 
 
Informator Powiatu Kieleckiego Starostwo Powiatowe  
w Kielcach 
Typ: Publikacje promocyjne 
908(438) 
 

• 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów, regionów  
i miejscowości 
 

Poza znaczeniem podstawowym tj. wyrażeniem geografii regionalnej, np.: 
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913(438) Geografia Poznania  
913(410) Geografia Wielkiej Brytanii 

 
za pomocą symbolu 913(4/9) klasyfikuje się też geografię z elementami 
kultury, gospodarki itp. dla wyrażenia przewodników turystycznych oraz 
relacji z podróży. 
 
Przewodniki turystyczno-krajoznawcze klasyfikuje się właściwym 
symbolem z działu 913(4/9), dodając w  osobnym polu 080 symbol 
poddziału wspólnego formy (036), np.:  
 

Półwysep Helski od A do Z: przewodnik 
Typ: Książki ; Poradniki i przewodniki  
913(438) 
 (036) 
 
Przewodnik po  Seszelach 
Typ: Książki ; Poradniki i przewodniki  
913(696)  
(036)     
                                              
Sandomierz: informator turystyczny 
Typ: Książki ; Poradniki i przewodniki  
913(438)  
(036)  

 
Relacje z podróży klasyfikuje się właściwym symbolem z działu  913(4/9) 
oraz symbolem 929-051, np.:  
 

Pieszo przez Polskę: dziennik podróży  
913(438) 
929-051(438)”20” 
 
Relacje z podróży po Japonii w polskiej literaturze podróżniczej 19 w. 
913(520)  
929-051(438)"18"      

 
• 94(4/9) Historia poszczególnych krajów, regionów  

i miejscowości  
 

W tym dziale klasyfikuje się także opracowania obejmujące łącznie dzieje 
starożytne, nowożytne i najnowsze. 
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Klasyfikuje się tu historię kraju, regionu i miejscowości w ujęciu ogólnym 
wraz z geografią, obyczajami, kulturą, gospodarką itp., np.: 
 

94(438) Historia Mazowsza 
 
94(44) Historia Paryża 

 
Monografia Raby Wyżnej i okolic  
94(438)  
 
Ostrów nad Dunajcem (publikacja naukowa) 
94(438)  
Trzy stulecia na kartach historii Ciechocinka 
94(438).07 
94(438).08 
(084.1) 
 
Inna Ojczyzna, inne miasto, inni ludzie: Pruszków w latach 1945-56 
94(438).082.2 
94(438).083 
929-051(438)”19” 

 


