
Katalogi biblioteczne 

informacją  o zbiorach 

Katalog rzeczowy 



Katalog biblioteczny to: 

• Spis książek (lub innych dokumentów) 
znajdujących się bibliotece, 
opisanych wg określonych zasad, 
ułożony w określonym porządku, ze 
wskazaniem miejsca książki (lub 
innego dokumentu) w zbiorach. 
 



• Katalogowanie to opracowanie karty do 
katalogu, wg określonych przepisów, na 
której podaje się elementy opisowe i 
porządkowe. Na karcie katalogowej 
umieszcza się informacje dotyczące jednej 
książki, obejmujące: 
- hasło,  
- opis bibliograficzny, 
- sygnaturę, 
- symbol klasyfikacyjny, 
- numer (-y) inwentarzowy (-e) 
 



Wzór karty katalogowej 
HASŁO (autorskie lub tytułowe) Sygnatura 

    Tytuł : dodatek do tytułu / twórcy i 
współtwórcy książki czyli oznaczenie 
odpowiedzialności. –  Oznaczenie  wydania 

    Miejsce wydania : nazwa wydawcy, rok 
wydania.- objętość książki; oznaczenie 
ilustracji ; format 

    (Tytuł serii, numeracja w obrębie  serii) 

     Uwagi 

Nr inwentarzowy                    Znak klasyfikacji 
Uwaga: podkreślono informacje, na które czytelnik szczególnie powinien  
zwrócić uwagę, poszukując książki w bibliotece, sporządzając notatkę. 



Tak powinna wyglądać 
karta katalogowa 

Brzechwa Jan L IV 

    Akademia pana Kleksa / Jan Brzechwa ; il. 
Jan Marcin Szancer. – Wyd. 3 

   Warszawa : Nasza Księgarnia, 2004. – 158 
s. ; il. kolor. 20 cm 

13689, 13690, 13691                             B 



Katalog rzeczowy 

• Odpowiada na pytanie, jakie 
książki na dany temat lub      
z danej dziedziny wiedzy 
znajdują się w bibliotece 



Katalog rzeczowy 

• Korzystamy z niego wtedy, gdy 
szukamy książek o określonej 
tematyce bądź z interesującej nas 
dziedziny, a nie znamy nazwisk 
autorów lub tytułów prac 
zbiorowych (więcej niż trzech 
autorów). 



Katalog rzeczowy 

• Karty w katalogu rzeczowym są 
ułożone w działy – według treści 
książek, a w obrębie każdego działu 
w porządku alfabetycznym. 



Rola klasyfikacji 
• Sklasyfikowanie, czyli podzielenie zbiorów 

na ustalone grupy wg treści, jest 
niezbędne ze względu na potrzeby 
czytelników. 

• Klasyfikacja umożliwia sporządzenie 
katalogu rzeczowego i jest podstawą 
działowo-alfabetycznego rozmieszczenia 
zbiorów. 

 



Klasyfikowanie książek 
• Klasyfikowanie polega na przydziale książki, po 

dokonaniu analizy jej treści, do odpowiedniego 
działu, zgodnie z przyjętym w bibliotece systemem 
podziału zbiorów. Podstawą klasyfikacji (ustalenia 
przydziału rzeczowego) jest treść książki. 
W bibliotekach szkolnych stosuje się dwa systemy 
klasyfikacyjne: 

 działowy dla literatury pięknej, 
 systematyczny dla literatury  popularnonaukowej. 

 



Klasyfikacja dziesiętna 

• W bibliotekach szkół podstawowych 
klasyfikacja dziesiętna stosowana 
jest tylko w odniesieniu do książek 
popularnonaukowych i do książek 
przeznaczonych dla nauczycieli. 

 



Różnice między książką  

beletrystyczną a popularnonaukową 

 KSIĄŻKA BELETRYSTYCZNA 
1. Postacie, zdarzenia są zmyślone (fikcyjne) 
2. Cel – budzenie wzruszeń, oddziaływanie 

wychowawcze, dostarczenie rozrywki, 
wypoczynku. 

 KSIĄŻKA POPULARNONAUKOWA 
1. Osoby, zdarzenia, fakty, zjawiska, przedmioty są 

rzeczywiste. 
2. Cel – dostarczenie wiedzy z różnych dziedzin 

wiedzy w sposób przystępny. 
 
 



Klasyfikacja literatury pięknej         

w bibliotekach szkół podstawowych 
 Bw - Bajeczki, wierszyki, opowiadania  

  dla najmłodszych; 
 B –  Baśnie, legendy, podania; 
 P –  Opowiadania i powieści    

  przygodowe i podróżnicze; 
 Ob – Opowiadania i powieści    

  obyczajowe; 
 Prz – Opowiadania i powieści    

  przyrodnicze; 
 H –  Opowiadania i powieści    

  historyczne 
 Pd – Poezja i dramat 

 

 



Klasyfikacja literatury 

popularnonaukowej wg UKD – 

Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 

• Najpowszechniej obecnie stosowany 
system klasyfikacji w bibliotekach. 
Zbudowany i opracowany przez 
belgijskich prawników Paula Otleta     
i Henriego La Fontaine'a na podstawie 
Klasyfikacji Dziesiętnej 



Działy katalogu systematycznego, 

dziesiętnego (schemat UKD) 

• 0 Dział ogólny 
• 1 Filozofia. Psychologia  
• 2 Religia. Teologia. Religioznawstwo 
• 3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja 
• 4* 
• 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze 
• 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne.  Rolnictwo 
• 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 
• 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna 
• 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia 
 
• * Dział 4 od 1962 roku jest wolny, jego tematykę włączono do 

 działu 8.  
 



Działy drugiego stopnia i dalszych w 

katalogu dziesiętnym 
5 MATEMATYKA.  NAUKI PRZYRODNICZE 

50 Zagadnienia ogólne nauk ścisłych i przyrodniczych 

51 Matematyka 

52 Astronomia. Badania kosmiczne. Geodezja 

53 Fizyka 

54 Chemia 

55 Geologia. Meteorologia 

56 Paleontologia 

57 Nauki biologiczne – podstawy 

58 Botanika 

59 Zoologia 


