0 / 9 (03) Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym
Encyklopedie, leksykony, wydawnictwa informacyjne specjalistyczne → zob. w danej dziedzinie

00 Nauka i wiedza w ogólności. Kultura. Informatyka

Zawiera także: filozofię, historię danych dziedzin; socjologię nauki i wiedzy; informację naukową;
prasoznawstwo; organizacje i stowarzyszenia o różnorodnej działalności; biografie osób

Metodologia nauk. Metody i badania naukowe → zob. 167 / 168
Socjologia kultury → zob. 316
Unie gospodarcze – Unia Europejska → zob. 339
Bibliografia w/w nauk → zob. 01
Prasoznawstwo specjalistyczne → zob. w danej dziedzinie, np.
o prasa, dziennikarstwo sportowe → zob. 796
Organizacje i stowarzyszenia specjalistyczne → zob. w danej dziedzinie, np.
o organizacje młodzieżowe i studenckie. Harcerstwo → zob. 32
o organizacje, stowarzyszenia medyczne → zob. 61

005 Zarządzanie – teoria, strategie, cele, metody, funkcje

Zawiera także: zarządzanie jakością; zarządzanie logistyczne; zarządzanie ryzykiem; psychologię,
socjologię zarządzania; biznesplan; korespondencję biznesową; analizę ekonomiczną; biografie osób

Zarządzanie kryzysowe (obrona cywilna, zagrożenia biologiczne itp.) → zob. 35
Informacja gospodarcza → zob. 658 / 659
Logistyka w przedsiębiorstwie → zob. 658 / 659
Zarządzanie w różnych specjalnościach → zob. w danej dziedzinie, np.
o zarządzanie ochroną zdrowia, marketing w medycynie → zob. 614
o zarządzanie biznesem → zob. 658 / 659

01 Bibliografia. Bibliografie dziedzinowe. Katalogi
1 Filozofia. Logika. Etyka

Zawiera także: historię dziedzin; światopogląd; biografie osób

Filozofia, etyka różnych dyscyplin → zob. w danej dziedzinie, np.
o filozofia turystyki → zob. 338.482 /.483
o filozofia medycyny → zob. 61
o filozofia, etyka sportu → zob. 796.01
Bibliografia filozofii → zob. 01

159.9 Psychologia. Kinezjologia edukacyjna. ADHD

Zawiera także: asertywność; integrację sensomotoryczną (percepcyjno-motoryczną); metodologię
dziedziny; biografie osób

Psychologia poszczególnych specjalności → zob. w danej dziedzinie, np.
o psychologia społeczna → zob. 316.6
o psychologia turystyki → zob. 338.482 /.483
o psychologia pedagogiczna → zob. 37.013
o psychologia kliniczna → zob. 616
o psychologia sportu → zob. 796:159.9
Neurokinezjologia → zob. 612
Bibliografia psychologii → zob. 01

167 / 168 Ogólna metodologia nauk. Badania i metody naukowe
Metodologia badań poszczególnych specjalności → zob. w danej dziedzinie, np.
o metodologia turystyki → zob. 338.482 /.483
o metodologia sportu → zob. 796.01
Technika i wymagania dotyczące pisania prac naukowych → zob. 378

2 Religia. Teologia

Zawiera także: filozofię, psychologię, socjologię religii; dzieła Jana Pawła II; biografie osób

Teologia sportu → zob. 796
Bibliografia religii → zob. 01

3 Nauki społeczne. Statystyka ogólna i matematyczna. Demografia. Etnografia

Zawiera także: filozofię, teorię, metodologię nauk społecznych; rachunek prawdopodobieństwa
i analizę matematyczną; folklor; biografie osób

Metodologia socjologii → zob. 316
Statystyka poszczególnych specjalności → zob. w danej dziedzinie, np.
o statystyka w badaniach naukowych → zob. 00
o statystyka w medycynie → zob. 61
Sztuka ludowa → zob. 7 / 792
Ceremoniał sportowy → zob. 796

316 Socjologia. Kulturowy kontekst życia społecznego. Antropologia społeczna. Styl życia

Zawiera także: filozofię, historię, teorię, metodologię socjologii; socjologię kultury i komunikacji
społecznej; idee socjologiczne; biografie osób

Socjologia poszczególnych specjalności → zob. w danej dziedzinie, np.
o socjologia turystyki → zob. 338.482 /.483
o socjologia szkolnictwa → zob. 37
o socjologia medycyny → zob. 61
o socjologia sportu → zob. 796:316
Idee polityczne → zob. 32
Światopogląd → zob. 1
Bibliografia socjologii → zob. 01

316.6 Psychologia społeczna. Pozycja, status, rola społeczna

Zawiera także: osobowość socjokulturową; socjalizację osobowości; postawy społeczne; biografie osób

32 Nauki polityczne. Polityka. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Organizacje
i ruchy młodzieżowe

Zawiera także: filozofię, historię, teorię, metodologię nauk politycznych; antropologię polityczną;
politologię; skauting, ZHP; biografie osób

Bezpieczeństwo narodowe, obrona narodowa → zob. 35

33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

Zawiera także: filozofię, historię, psychologię, socjologię i metodologię nauk ekonomicznych;
ekonometrię; formy organizacyjne działalności gospodarczej; infrastrukturę i geografię gospodarczą;
prawo gospodarcze; prawo firm; biografie osób

Prawo finansowe → zob. 336
Holdingi → zob. 658 / 659

331 Praca. Ergonomia. Medycyna pracy. Rehabilitacja zawodowa

Zawiera także: filozofię, psychologię, socjologię, higienę, ekonomikę, prawo pracy; związki zawodowe
(np. Solidarność); biografie osób

Fizjologia pracy, wysiłku fizycznego → zob. 796.012

336 Finanse. Finanse publiczne. Bankowość. Rachunkowość. Księgowość

Zawiera także: fundusze emerytalne; rynek finansowy; audyt finansowy; prawo finansowe; biografie osób

Polityka celna. Cła → zob. 339

338.48 Turystyka. Turyzm

Zawiera także: historię turystyki; higienę turystyki; biografie osób

Bibliografia turystyki → zob. 01
Przewodniki turystyczne → zob. 91
Czas wolny i rekreacja → zob. 379.8

338.48-52 Turystyka sportowa, kwalifikowana - np. piesza, górska, rowerowa, wodna,
konna, motorowa itp.

Zawiera także: PTT, PTTK; biografie osób

338.48-53:63 Agroturystyka

338.48-6 Rodzaje turystyki (motywy aktywności) - np. archeoturystyka, biznesowa,
religijna, kulturowa, uzdrowiskowa, przyrodnicza – ekoturystyka, edukacyjna,
kosmiczna, tropikalna itp.

338.482 /.483 Specjalne aspekty turystyki (metodologia, filozofia, psychologia,
socjologia, antropologia, prawo, geografia)

Zawiera także: ubezpieczenia turystyczne

338.486 Ekonomika turystyki. Organizacja i zarządzanie turystyką. Biura podróży.
Piloci wycieczek

Zawiera także: marketing w turystyce; badanie rynku turystycznego

Wycieczki szkolne, zielone szkoły, kolonie, obozy → zob. 37.091
Obozy jako formy nauczania w szkole wyższej → zob. 378

339 Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa. Unie
gospodarcze

Zawiera także: prawo handlowe; fundusze strukturalne; fundusze unijne; unie gospodarcze - ogólnie;
wspólnoty unijne; biografie osób

Zagadnienia specjalistyczne Unii Europejskiej → zob. w danej dziedzinie
Integracja europejska → zob. 32
Prawo ogólne Unii Europejskiej → zob. 34
Prawo specjalistyczne Unii Europejskiej → zob. w danej dziedzinie

339.138 Marketing. Badania marketingowe
Marketing poszczególnych specjalności → zob. w danej dziedzinie, np.
o marketing sportu → zob. 796.06
o marketing w turystyce → zob. 338.486
o zarządzanie ochroną zdrowia, marketing w medycynie → zob. 614

34 Nauki prawne. Prawo międzynarodowe. Prawo państwowe. Prawo karne
i cywilne. Prawo ogólne UE

Zawiera także: historię prawa; historyczne formy i systemy prawne; ustawodawstwo; biografie osób

Inne rodzaje prawa → zob. w danej dziedzinie, np.
o prawo administracyjne → zob. 35
o prawo finansowe → zob. 336
o prawo gospodarcze → zob. 33
o prawo handlowe, spółek → zob. 339
o prawo pracy → zob. 331
o prawo sportowe → zob. 796.06
o prawo turystyczne → zob. 338.482/.483
o prawo szkolne (oświatowe) → zob. 37
o prawo szkół wyższych → zob. 378
o prawo medyczne → zob. 614

35 Administracja publiczna. Prawo administracyjne. Wojskowość. Edukacja dla
bezpieczeństwa

Zawiera także: organizację i zarządzanie obroną cywilną i terytorialną kraju; przysposobienie obronne
(wojskowe); nauczanie przysposobienia obronnego; prawo wojskowe; porządek i bezpieczeństwo
publiczne; biografie osób

Bezpieczeństwo międzynarodowe → zob. 32
Finanse publiczne → zob. 336
Administracja oświatowa → zob. 37.091

36 Zaspokajanie potrzeb życiowych. Opieka społeczna. Konsumeryzm. Ubezpieczenia

Zawiera także: ubezpieczenia dobrowolne, gospodarcze - różne rodzaje (niewynikające ze stosunku
pracy), w tym rolnicze społeczne

Ubezpieczenia sportowe → zob. 796.06

37 Oświata. Pedagogika. Teoria wychowania i nauczania. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Zawiera także: historię wychowania, oświaty i pedagogiki; metodologię nauk pedagogicznych;
socjologię szkolnictwa, oświaty, edukacji; prawo szkolne (oświatowe); politykę oświatową; medycynę
i higienę szkolną; biografie osób

Prawo szkół wyższych → zob. 378
Bibliografia pedagogiki → zob. 01

37.013 Pedagogiki wyspecjalizowane (indywidualna, filozoficzna, empiryczna,

psychologiczna, socjologiczna, społeczna, kultury, porównawcza, eksperymentalna,
andragogika). Oświata pozaszkolna

Zawiera także: dyscypliny naukowe wykorzystywane w procesach wychowania i nauczania (np. socjologia
pedagogiczna, psychologia pedagogiczna, wychowawcza)

Pedagogika specjalna, szkolnictwo specjalne → zob. 376

37.091 Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi. Nauczyciele. Programy
nauczania. Wycieczki szkolne, zielone szkoły, kolonie, obozy młodzieżowe

Zawiera także: administrację szkolną i oświatową; oceny szkolne; biografie indywidualne i zbiorowe
nauczycieli; awans zawodowy (w tym nauczycieli wychowania fizycznego)

Ocena szkolna z wychowania fizycznego → zob. 796.01
Obozy jako formy nauczania w szkole wyższej → zob. 378

37.091.3 /.8 Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna. Systemy
wychowania. Pomoce dydaktyczne

Zawiera także: nauczanie na różnych poziomach kształcenia (oprócz szkolnictwa wyższego); porządek,
dyscyplinę szkolną; teatr, chór, orkiestry szkolne

Metodyka nauczania konkretnego przedmiotu → zob. w danej dziedzinie, np.
o metodyka nauczania wychowania fizycznego → zob. 796.01
Dydaktyka szkoły wyższej → zob. 378
Oświata pozaszkolna. Nauczanie dorosłych → zob. 37.013
Szkolne, uczniowskie kluby, związki sportowe → zob. 796
Historia SKS, SZS → zob. 796(091)

376 Szkolnictwo specjalne. Rewalidacja. Pedagogika specjalna. Logopedia. Resocjalizacja
Zawiera także: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Wychowanie fizyczne specjalne (teoria, metodyka) → zob. 796.01
Kinezjologia edukacyjna → zob. 159.9

378 Szkolnictwo wyższe. Dydaktyka szkoły wyższej

Zawiera także: prawo szkół wyższych; technikę i wymagania dotyczące pisania prac naukowych;
kształcenie kadr na poziomie wyższym bez względu na przedmiot

Ogólna metodologia badań naukowych → zob. 167 / 168
Metodyka nauczania konkretnego przedmiotu → zob. w danej dziedzinie
Bibliografia szkolnictwa wyższego → zob. 01

379.8 Czas wolny i rekreacja
Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku → zob. 613
Bibliografia rekreacji → zob. 01

5 Matematyka. Nauki przyrodnicze (astronomia, fizyka, chemia, geologia, paleontologia,
meteorologia). Terenoznawstwo

Zawiera także: hydrologię; biografie osób

Statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, analiza matematyczna → zob. 3
Fizyka sportu → zob. 796:577

502 / 504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Ekologia

Zawiera także: inżynierię środowiska; chemię środowiskową; hydrobiologię; biogeografię; parki
narodowe; biografie osób

Bibliografia ochrony środowiska → zob. 01

57 Nauki biologiczne (biologia ogólna, biologia komórki, genetyka, wirusologia,
mikrobiologia)

Zawiera także: botanikę; zoologię; biografie osób

Bibliografia nauk biologicznych → zob. 01

572 Antropologia. Antropometria. Antropogeneza
Zawiera także: biografie osób

Rozwój fizyczny i biologiczny człowieka z procesami fizjologicznymi → zob. 612
Antropomotoryka → zob. 796.012
Antropologia, antropometria sportu → zob. 796:572
Antropologia turystyki → zob. 338.482 /.483
Antropologia społeczna → zob. 316

577 Biochemia. Biologia molekularna. Biofizyka. Biomechanika

Zawiera także: genetykę molekularną; biochemię kliniczną; biomechanikę kliniczną; biografie osób

Biochemia, biomechanika sportu → zob. 796:577
Bibliografia biochemii → zob. 01

61 Medycyna. Biotechnologia. Bioetyka. Farmacja

Zawiera także: filozofię, historię, socjologię medycyny; biografie zbiorowe

Bibliografia medycyny → zob. 01
Prawo medyczne → zob. 614
Zarządzanie ochroną zdrowia, marketing w medycynie → zob. 614
Doping w sporcie → zob. 796:61
Medycyna sportowa → zob. 796:61
Higiena i medycyna szkolna → zob. 37
Medycyna pracy → zob. 331

611 Anatomia

Zawiera także: embriologię; histologię; cytologię; anatomię topograficzną, radiologiczną, patologiczną;
biografie osób

612 Fizjologia. Ból. Głos, mowa (emisja). Neurokinezjologia

Zawiera także: rozwój fizyczny i biologiczny człowieka z procesami fizjologicznymi; biografie osób

Fizjologia sportu, antropomotoryka, kinezjologia ogólna i sportowa → zob. 796.012
Fizjologia pracy, wysiłek fizyczny → zob. 796.012
Fizjologia żywienia → zob. 613
Kinezjologia edukacyjna → zob. 159.9
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne → zob. 376

613 Higiena osobista i wypoczynku Promocja zdrowia. Aktywność fizyczna.
Dietetyka. Joga

Zawiera także: edukację zdrowotną i wychowanie zdrowotne; gimnastykę w ujęciu higienicznym,
izometryczną; ćwiczenia relaksująco-koncentrujące; aktywność ruchową ludzi w różnym wieku;
kosmetologię; SPA i wellness; wychowanie seksualne

Higiena poszczególnych dziedzin → zob. w danej specjalności, np.
o higiena turystyki → zob. 338.48
o higiena i medycyna szkolna → zob. 37
o higiena pracy → zob. 331
o higiena i odżywianie w sporcie → zob. 796:61
Gimnastyka sportowa, rytmiczna, akrobatyka, fitness, stretching → zob. 796.41
Gimnastyka lecznicza, korekcyjna → zob. 615.8
Żywność, zdrowa żywność, przyrządzanie potraw, przepisy kulinarne → zob. 64
Otyłość → zob. 616
Anoreksja, bulimia → zob. 616
Przewodniki po SPA → zob. 91

614 Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne. Organizacja służby zdrowia. Prawo medyczne.
Ratownictwo medyczne

Zawiera także: marketing w medycynie; zarządzanie służbą zdrowia; urzędową i zawodową
organizację służby zdrowia; uzdrowiska i sanatoria

Psychologia zdrowia → zob. 616
Przewodniki po uzdrowiskach, sanatoriach → zob. 91
Biografie indywidualne lekarzy → zob. w konkretnej dziedzinie medycyny
Inne rodzaje ratownictwa → zob. w danej dziedzinie, np.
o ratownictwo górskie → zob. 796.5
o ratownictwo wodne → zob. 797.1 /.2
o ratownictwo techniczne → zob. 62 / 63

615.8 Rehabilitacja. Fizjoterapia. Fizykoterapia. Masaż. Gimnastyka lecznicza.
Korektywa. Psychoterapia i inne bezlekowe metody leczenia

Zawiera także: muzykoterapię; hipoterapię; animaloterapię i inne; biografie osób

Gimnastyka w ujęciu higienicznym, izometryczna, ćwiczenia relaksujące → zob. 613
Gimnastyka sportowa, rytmiczna, akrobatyka, fitness, stretching → zob. 796.41
Rehabilitacja w sporcie → zob. 796:61

616 Choroby wewnętrzne. Patologia. Medycyna kliniczna. Psychologia kliniczna

Zawiera także: procesy patologiczne w ogólności; patofizjologię i patogenezę; histologię; medycynę
społeczną; semiologię, symptomatologię, diagnostykę, endoskopię, analizę lekarską; USG, RTG,
tomografię komputerową; bulimię i anoreksję; otyłość; choroby narządów trawienia; stomatologię;
endokrynologię; dermatologię; urologię; choroby zakaźne, AIDS; okulistykę; onkologię ogólną

Anatomia patologiczna → zob. 611
Pediatria, choroby dziecięce → zob. 616-053.2
Geriatria, choroby wieku starszego → zob. 616-053.9
Choroby układu krążenia, kardiologia → zob. 616.1
Choroby narządów oddechowych, laryngologia → zob. 616.2
Choroby narządu ruchu, reumatologia, reumatyzm, złamania → zob. 616.7
Choroby układu nerwowego, neurologia, neuropsychiatria, psychiatria → zob. 616.8
Chirurgia, ortopedia, traumatologia → zob. 617
Ginekologia, położnictwo → zob. 618
Choroby zawodowe → zob. 331
Diagnostyka choroby → zob. w konkretnym dziale
Onkologia poszczególnych narządów → zob. w konkretnym dziale

616-053.2 Pediatria. Choroby dziecięce
Higiena dziecka → zob. 613
Rehabilitacja w pediatrii → zob. 615.8

616-053.9 Geriatria. Choroby wieku starszego
Higiena wieku starszego → zob. 613
Rehabilitacja w geriatrii → zob. 615.8

616.1 Choroby układu krążenia i naczyń krwionośnych. Kardiologia
Rehabilitacja kardiologiczna → zob. 615.8

616.2 Choroby narządów oddechowych. Laryngologia
Rehabilitacja chorób układu oddechowego → zob. 615.8

616.7 Choroby narządów ruchu. Reumatologia

Zawiera także: choroby kości, kręgosłupa, mięśni i stawów

Rehabilitacja chorób narządu ruchu → zob. 615.8

616.8 Choroby układu nerwowego. Neurologia. Neuropsychologia. Neurochirurgia.
Psychiatria

Zawiera także: autyzm; mózgowe porażenie dziecięce; udar mózgu; zespół Downa; chorobę
Alzheimera

ADHD → zob. 159.9
Bulimia, anoreksja → zob. 616
Psychologia kliniczna → zob. 616
Rehabilitacja chorób układu nerwowego → zob. 615.8

617 Chirurgia. Ortopedia. Traumatologia

Zawiera także: złamania; biografie chirurgów, ortopedów, traumatologów

Traumatologia, ortopedia sportowa → zob. 796:61
Rehabilitacja w chirurgii, ortopedii, traumatologii → zob. 615.8

618 Ginekologia. Położnictwo
Rehabilitacja w ginekologii i położnictwie → zob. 615.8

62 / 63 Technika. Rolnictwo. Transport
Zawiera także : ratownictwo techniczne

Agroturystyka → zob. 338.48-53:63
Rodzaje broni → zob. 799

64 Hotelarstwo. Gastronomia. Gospodarstwo domowe

Zawiera także: żywność i jej wartość odżywczą (kalorie); sztukę kulinarną

Dieta. Dietetyka. Higiena odżywiania → zob. 613

658 / 659 Zarządzanie biznesem. Organizacja, zarządzanie i finanse przedsiębiorstw.
Reklama. Informacja biznesowa. Public relations

Finanse. Finanse publiczne. Rachunkowość, księgowość ogólnie → zob. 336

7 / 792 Sztuka. Planowanie przestrzenne. Architektura. Wychowanie plastyczne

Zawiera także: historię, psychologię, socjologię sztuki; rzeźbę, rysunek, malarstwo, grafikę, fotografię,
muzykę, film, teatr; biografie

793 / 794 Zabawy i gry towarzyskie. Taniec

Zawiera także: tańce narodowe i towarzyskie; balet; taniec sceniczny; gry umysłowe, stołowe,
planszowe; biografie

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe → zob. 796.41

796 Kultura fizyczna. Sport

Zawiera także: sport szkolny; szkolne, uczniowskie kluby, związki sportowe; sport osób
niepełnosprawnych; sporty ekstremalne, survival; triatlon; pięciobój nowoczesny; sprzęt i urządzenia
sportowe; rekordy, zawody sportowe ogólnie; teologię sportu; ceremoniał sportowy; dziennikarstwo
sportowe; sportowców, trenerów, sędziów, kibiców, dziennikarzy, menedżerów sportowych, sponsorów –
ogólnie

Zagadnienia dotyczące konkretnej dyscypliny sportowej → zob. w danej specjalności
Historia kf i sportu, sportu szkolnego (w tym SKS), sportu niepełnosprawnych, klubów i instytucji
sportowych o wielu sekcjach; historia wielu dyscyplin sportowych (zbiorczo) → zob. 796(091)
Teoria, metodyka, filozofia, metodologia kf i sportu, sportu niepełnosprawnych, wychowanie
fizyczne specjalne, trening sportowy → zob. 796.01
Biografie zbiorowe sportowców, trenerów itp. → zob. 796(091)
Opowiadania, wiersze itp. dotyczące sportu → zob. 82
Bibliografia kultury fizycznej, sportu → zob. 01
Sprzęt i urządzenia sportowe w konkretnej dyscyplinie → zob. w danej specjalności

796(091) Historia kultury fizycznej i sportu
Zawiera także: historię sportu szkolnego; historię SKS, SZS; historię sportu niepełnosprawnych;
historię klubów i instytucji sportowych o kilku sekcjach; historię wielu dyscyplin sportowych
(zbiorczo); biografie zbiorowe sportowców, trenerów, sędziów itp.

Historia klubów sportowych konkretnej dyscypliny → zob. w danej specjalności
Historia konkretnej dyscypliny sportowej → zob. w danej specjalności
Historia olimpiad → zob. 796.032
Biografie zbiorowe olimpijczyków → zob. 796.032

796:159.9 Psychologia kultury fizycznej i sportu

796:316 Socjologia kultury fizycznej i sportu

796:37 Pedagogika kultury fizycznej i sportu

796:572 Antropologia i antropometria sportu

796:577 Biochemia i biomechanika sportu. Fizyka sportu

796:61 Medycyna sportowa. Higiena sportu. Rehabilitacja w sporcie. Doping
Zawiera także: traumatologię sportową; odżywianie, dietę sportowców

796.01 Teoria, metodyka, metodologia kultury fizycznej, wychowania fizycznego
i sportu. Filozofia i etyka sportu. Trening sportowy

Zawiera także: teorię, metodykę, filozofię, metodologię kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych;
wychowanie fizyczne specjalne; nauczanie wychowania fizycznego na różnych poziomach kształcenia;
ocenę szkolną z wychowania fizycznego

Teoria, metodyka, trening konkretnych dyscyplin sportowych → zob. w danej specjalności

796.012 Fizjologia sportu, wysiłku. Motoryka. Antropomotoryka. Kinezjologia ogólna
I sportowa. Sprawność sportowa

Zawiera także: rozwój wytrzymałości, szybkości i innych zdolności motorycznych w treningu

Antropologia i antropometria sportu → zob. 796:572
Kinezjologia edukacyjna → zob. 159.9
Neurokinezjologia → zob. 612
Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku → zob. 613

796.032 Ruch olimpijski. Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie

Zawiera także: udział sportowców w olimpiadach; biografie zbiorowe olimpijczyków

Biografie indywidualne olimpijczyków → zob. w danej dyscyplinie

796.06 Organizacja, zarządzanie, marketing w kulturze fizycznej i sporcie. Prawo
sportowe. Ubezpieczenia w sporcie

Zawiera także: przepisy wielu dyscyplin

Przepisy dotyczące konkretnej dyscypliny sportowej → zob. w danej specjalności

796.1 /.2 Gry i zabawy ruchowe

Zawiera także: historię, teorię, metodykę gier i zabaw ruchowych; gry i zabawy na wolnym powietrzu;
gry terenowe; gry ruchowe i zręcznościowe z przyrządami - kręglarstwo, ringo; przepisy gier i zabaw

796.3 Gry w piłkę. Gry zespołowe

Zawiera także: dyscypliny - rugby, tenis, kometkę, golf, hokej na trawie, baseball, softball, krykiet,
bilard, tenis stołowy i inne; historię, teorię, metodykę, trening, przepisy zespołowych gier sportowych;
biografie indywidualne i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

Piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, piłka nożna → zob. w danej dyscyplinie

796.322 Piłka ręczna

Zawiera także: historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe
sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

796.323 Koszykówka

Zawiera także: historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe
sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

796.325 Siatkówka
Zawiera także: historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe
sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

796.332 Piłka nożna

Zawiera także: historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe
sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

796.41 Gimnastyka. Akrobatyka. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe. Fitness. Stretching

Zawiera także: pilates, tai chi; historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne
i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

Gimnastyka lecznicza, korekcyjna → zob. 615.8
Gimnastyka w ujęciu higienicznym, izometryczna, ćwiczenia relaksujące → zob. 613
Ćwiczenia siłowe → zob. 796.8

796.42 /.43 Lekkoatletyka

Zawiera także: chód sportowy, biegi, skoki, rzuty, pchnięcie kulą, wieloboje; historię, teorię,
metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki
sportowe

796.5 Sport pieszy, górski. Ratownictwo górskie. Obozownictwo. Biegi na orientację

Zawiera także: nordic walking, alpinistykę, taternictwo; wypadki górskie; kempingi, schroniska;
speleologię; historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe
sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

Ratownictwo medyczne (pierwsza pomoc) → zob. 614
Turystyka górska → zob. 338.48-6

796.6 /.7 Sporty kołowe. Sporty motorowe

Zawiera także: kolarstwo; jazdę na wrotkach, deskorolce; łyżworolki; żużel; karting; historię, teorię,
metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki
sportowe

796.8 Sport zapaśniczy i obronny. Sporty siłowe. Kulturystyka. Trójbój siłowy

Zawiera także: walkę wręcz, zapasy, sumo, boks, kick boxing, azjatyckie sztuki walki, szermierkę,
podnoszenie ciężarów; historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe
sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

796.9 Sporty zimowe

Zawiera także: łyżwiarstwo, saneczkarstwo, snowboard, bojery, hokej na lodzie, narciarstwo, skoki
narciarskie, biathlon, dwubój narciarski; historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie
indywidualne i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

797.1 /.2 Sporty wodne. Ratownictwo wodne

Zawiera także: kajakarstwo, wioślarstwo, żeglarstwo, jachting, windsurfing, narty i rowery wodne,
pływanie, nurkowanie, piłkę wodną, skoki do wody; historię, teorię, metodykę, trening, przepisy;
biografie indywidualne i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

Ratownictwo medyczne (pierwsza pomoc) → zob. 614

797.5 Sporty powietrzne

Zawiera także: sport balonowy, lotniczy, szybownictwo, lotniarstwo, spadochroniarstwo; historię,
teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby;
wyniki sportowe

798 Sport jeździecki. Hipika

Zawiera także: wyścigi zwierząt, woltyżerkę, wyścigi konne, polo; historię, teorię, metodykę, trening,
przepisy; biografie indywidualne i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe

799 Sport wędkarski, myśliwski, strzelecki

Zawiera także: łucznictwo; historię, teorię, metodykę, trening, przepisy; biografie indywidualne
i zbiorowe sportowców, trenerów; kluby; wyniki sportowe; rodzaje broni

81 Językoznawstwo. Słowniki językowe

Zawiera także: edytorstwo; słowniki ortograficzne, wyrazów obcych, frazeologiczne, języka polskiego
i inne

Słowniki językowe specjalistyczne → zob. w danej dziedzinie, np.
o słownik sportowy jedno lub wielojęzykowy → zob. 796
o słownik sportowy konkretnej dyscypliny → zob. w danej specjalności
o słownik medyczny → zob. 61
o słownik rehabilitacji → zob. 615.8

82 Literatura

Zawiera także: opowiadania, wiersze itp. dotyczące różnych dziedzin, m.in. sportu

Biografie indywidualne → zob. w danej specjalności, np.
o dotyczące alpinisty (Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz) → zob. 796.5
o dotyczące boksera (Jerzy Kulej) → zob. 796.8
Biografie zbiorowe np. sportowców różnych dyscyplin → zob. 796 (091)
Biografie zbiorowe sportowców jednej specjalności → zob. w danej dyscyplinie

91 Geografia. Krajoznawstwo. Przewodniki. Archeologia

Zawiera także: geografię fizyczną świata, Polski; atlasy; przewodniki z wszystkich dziedzin; relacje
z podróży

Geografia gospodarcza → zob. 33
PTTK → zob. 338.48-52

93 / 94 Historia
Historia konkretnej dziedziny → zob. w danym dziale, np.
o historia nauki i wiedzy → zob. 00
o historia socjologii → zob. 316
o historia turystyki → zob. 338.48
o historia medycyny → zob. 61
o historia sportu → zob. 796(091)
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