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Dział 929-052 Biografie1 

 

Biografie klasyfikuje się za pomocą symbolu 929-052 z dodaniem 
poddziałów wspólnych miejsca (3/9) bądź rasy, narodowości i grupy 
etnicznej (=…) oraz poddziałów wspólnych czasu "...", np. 

929-052(450)"18" Biografie włoskie 19 wieku 

 

Poddział wspólny czasu dodawany do symbolu 929-052 dotyczy 
opisywanego okresu, a nie czasu powstania dzieła, np.: 

Wydane w 21 w. biografie żyjących w 20 wieku filozofów polskich zostaną 
opisane za pomocą poddziału wspólnego czasu dla 20 w., np. 

Biografie filozofów polskich 20 wieku  

1(438) 

929-052(438)”19” 

 

Wydane w 20 w. biografie Kaszubów żyjących w 19 wieku zostaną 
opisane za pomocą poddziału wspólnego czasu dla 19 w., np. 

929-052(=162.2)"18" Biografie kaszubskie 19 wieku 

 

Większość publikacji biograficznych, które jako tytuł noszą nazwisko osoby, 
często traktują zarówno o określonym przedmiocie dzieła, jak i o tej osobie. 
Biografia Napoleona, na przykład, tworzy część historii Francji, biografie 
uczestników Powstania Wielkopolskiego tworzą część historii Polski, a 
biografia Marii Skłodowskiej-Curie stanowi ważny rozdział historii fizyki i 
chemii. 

Z tego powodu na pierwszym miejscu w polu 080 umieszcza się symbol 
wyrażający historię dziedziny nauki lub działalności praktycznej albo 
symbol historii kraju w przypadku klasyfikowania biografii przywódców i 
głów państwa. Te sposoby są prezentowane w dwóch wymienionych 
poniżej, jako pierwszy i drugi, sposobach klasyfikowania biografii. 

 

 

 
1 Poradnik UKD rozdz. XIV: https://www.bn.org.pl/download/document/1596525152.pdf  

https://www.bn.org.pl/download/document/1596525152.pdf
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Można wskazać trzy sposoby klasyfikowania biografii (określoną kolejność 
zapisu): 

 
1) od dziedziny działalności twórczej, artystycznej, naukowej i 

zawodowej osoby biografowanej, np.: 

Roman Witold Ingarden 
1(438) 
929-052(438)”19” 
 
Krótkie historie o żołnierzach I wojny światowej pochodzących z 
Pisarzowic / Bronisław Gawron  
355.1(438) 
355.1(436+439) 
929-052(438)"19" 
 
Jerzy Wojciech Moroń (1921-1991) /  Józef Rasek 
53 
929-052(438)"19" 
 
Ludwick Fleck: mikrobiolog i filozof / Maria Ciesielska, Paweł Jarnicki 
579 
1(438) 
378.091.12(438) 
929-052(438)"19" 
 
Księgarze i drukarze w Śremie 1869-2009 / Danuta Płygawko 
655.1/.3 
655.42 
929-052(430)"18" 
929-052(430)"19" 
929-052(438)"18" 
929-052(438)"19" 
929-052(438)"20" 
 

Biografie malarzy francuskich 19 w. 
75.071(44) 
929-052(44)”18” 

 
Dostojewski : portret intymny / Alex Christofi 
821.161.1(091)”18” 
929-052(47+57)”18” 
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Sam jeden: Józef Mackiewicz: pisarz i publicysta / Kazimierz Maciąg  
821.162.1(091)”19” 
929-052(438)”19” 

 
2) od symbolu wskazującego na historię kraju bądź regionu, związanego 

z osobą biografowaną; za pomocą symbolu 94(3/9) klasyfikuje się 
monarchów, przywódców i głowy państw, ale też przedstawicieli 
szlachty i arystokracji, np.: 

 
Kazimierz Wielki: król Polski  
94(438).02”13” 
929-052(438)”13” 
 
Biografia Napoleona 
94(44)”17” 
94(44)”18” 
929-052(44)”17” 
929-052(44)”18” 
 
Pani na Bogdanach: Kazimiera Kłoczowska (1859-1929) / Jan Maria 
Kłoczowski 
94(438).07 
94(438).081 
323.3-058.12(438) 
929-052(438)"18" 
929-052(438)"19" 
 
Biografie prezydentów Polski 20 wieku 
94(438).08 
929-052(438)”19” 
929-052(438)”20” 
 

 
3) bezpośrednio od symbolu 929-052 

 
• gdy są to biografie osób różnych zawodów i specjalności, np. 

 
929-052(438) Biografie mieszkańców Rzeszowa 

 
• gdy kwalifikacja do konkretnej dziedziny wiedzy jest zbyt trudna lub 

nie wnosi istotnych informacji, np. 
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Całuję rączki, do nóżek upadam: moja opowieść o galicyjskich 
krewnych / Katarzyna Ewa Kozubska 
929-052(438)"18" 
929-052(438)"19" 
929-052(438)"20” 
 

Biografie zbiorowe konkretnych kategorii osób można zakwalifikować do 
wybranego działu wyrażającego kategorię osób, np. 
 

Milionerzy przedwojennej Polski / Krzysztof Szujecki 
316.344.2-058.32(438) 
929-052(438)"18" 
929-052(438)"19" 
 

Bądź poprzedzając symbol wyrażający kategorie osób symbolami 
wyrażającymi obszar działalności naukowej bądź zawodowej tej kategorii 
osób (dotyczy tylko biografii zbiorowych), np. 
 

Zachłanne na życie /  Sławomir Koper 
791.071.2(438) 
821.162.1(091)"19" 
316.346.2-055.2(438) 
929-052(438)”19” 
929-052(438)"20" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Symbole pokrewne 
82-312.6 Powieści biograficzne 
929-051 Pamiętniki 
929.5 Genealogia. Dzieje rodzin 


