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EVIDENCIA KU KARTOTÉKE – KALENDÁRE

MDT. Medzinárodné stredné vydanie. Martin : Matica slovenská, 1981.

ZÁSUVKA 	1

0 	Všeobecnosti
001	Veda a vedomosti všeobecne
008 	Civilizácia, kultúrny pokrok
01 	Bibliografia, katalógy, zoznamy kníh
02 	Knihovníctvo, knihoveda
03 	Všeobecné encyklopédie
05 	Periodiká a publikácie periodického charakteru
06 	Organizácie, iné typy spolupráce
069 	Múzeá, zbierky, galérie, kabinety, stále výstavy, muzeológia
07 	Noviny, novinárstvo, žurnalistika
09 	Rukopisy, osobitne pozoruhodné knihy, dejiny písma, knihy a tlače


ZÁSUVKA	2

1 	Filozofia
	Psychológia

1.7	Etika, morálka
	Náboženstvo



ZÁSUVKA 	3

	Náboženstvo – pokračovanie



ZÁSUVKA 	4

	Sociológia

31	Štatistika
32	Politika


ZÁSUVKA 	5

33	Ekonomika, ekonomické vedy
330.3	Ekonomika národného hospodárstva
	Práca, zamestnávatelia, zamestnanci

331.85	Profesionálne organizácie remeselníkov, cechy
	Odbory

334	Družstevníctvo
336	Financie, verejné financie
	Dane, dávky, poplatky

336.41 Colníctvo, clá


ZÁSUVKA 	6

336.71 Bankovníctvo a peňažníctvo, banky
	Peniaze, mena

339	Obchod
34	Právo


ZÁSUVKA	7

35	Verejná správa
	Vojenstvo
	Sociálna starostlivosť, poistenie



ZÁSUVKA	8

	Výchova, vzdelávanie, vyučovanie, využívanie voľného času

374/376	Mimoškolské vzdelávanie a výchova


ZÁSUVKA	9

389	Metrológia 
39	Národopis, folkloristika, mravy, zvyky, život ľudu, ľudový svojráz


ZÁSUVKA	10

5 	Matematika, prírodné vedy
52	Astronómia
528	Geodézia, zememeračstvo, kartografia
54	Chémia, mineralogické vedy
55	Geológia
551.5	Meteorológia
552	Petrológia
56 	Paleontológia


ZÁSUVKA 	11

57	Biologické vedy
58	Botanika
59	Zoológia
6	Aplikované vedy, medicína, technika
61	Medicína
613	Hygiena
	Verejné zdravotníctvo, ochrana proti úrazom





ZÁSUVKA	12

615	Farmakológia
615.85	Rozličné spôsoby liečenia
616	Patológia, klinická medicína
617	Ortopédia, chirurgia, očné lekárstvo
618	Gynekológia


ZÁSUVKA	13

619	Porovnávacia medicína, veterinárna medicína
620	Technika všeobecne
	Energetické hospodárstvo
	Strojárstvo

	Elektrotechnika
	Baníctvo

Vojenská technika
Inžinierske staviteľstvo
628	Zdravotnícka technika
629	Dopravné prostriedky, technika
	Astronautika, kozmonautika



ZÁSUVKA	14

	Pôdohospodárstvo a príbuzné oblasti vedy a techniky

630	Lesníctvo a lesné hospodárstvo
	Poľnohospodárstvo

631.3	Poľnohospodárska mechanizácia, stroje, náradia
631.6	Meliorácie poľnohospodárske - agrotechnika
631.8	Hnojivá, hnojenie


ZÁSUVKA	15

632	Škody na rastlinách, choroby rastlín, ochrana rastlín
633	Rastlinná výroba
	Kŕmne trávy, lúčne trávy

633.4	Koreňové a hľuzovité plodiny, okopaniny
	Textilné rastliny a rastliny pestované na vlákno

Cukornaté a škrobnaté rastliny
Pochutinové rastliny
Aromatické koreninové, farbiarske, trieslovinové a liečivé rastliny
Ostatné priemyselné rastliny
	Ovocinárstvo
	Vinohradníctvo, hrozno a vinice
	Záhradné rastliny a záhradkárstvo, záhradníctvo



ZÁSUVKA	16

	  	Chov zvierat všeobecne

	Chov zvierat, chovateľská práca a genetika

636.084		Kŕmenie zvierat
	Veľké prežúvavce, hovädzí dobytok

Malé prežúvavce, ovce a kozy
636.5		Hydina a sliepky
	Vtáky

	Ostatné cicavce chované človekom

	Mliekárstvo a mliečne výrobky všeobecne

	Mäso a mäsové výrobky

	Chov včiel, včelárstvo

Chov hodvábnika morušového, získavanie hodvábu


ZÁSUVKA	17	

639	Poľovníctvo
	Rybárstvo

64	Domáce hospodárstvo
640.1	Všeobecné hospodárstva
641	Potraviny, príprava jedál
	Konzervovanie v domácnosti

Príprava potravín a jedál, kuchárske umenie
641.87	Nápoje
644	Zariadenia pre zdravé a príjemné bývanie
645	Predmety bytového zariadenia v byte


ZÁSUVKA	18

646 	Osobná hygiena, obliekanie a ošetrovanie tela
648	Pranie, práčovne, čistenie
654	Spoje
	Telegraf, telefón, televízia
	Polygrafický priemysel, tlačiarne, vydavateľstvá, knižný obchod

656	Doprava, pošta
656.1/5	Pozemná doprava
	Doprava povozmi, doprava koňmi

 Automobilová doprava
	Železničná doprava

	Vodná doprava

Letecká doprava
Pošta, poštová prevádzka
	Filatelia, zbieranie známok




ZÁSUVKA	19

66	Chemický priemysel, chemické inžinierstvo
662	Palivá, výbušniny
663	Technická mikrobiológia
664	Výroba a konzervovanie väčšinou tuhých potravín
	Cukrovarníctvo

664.3	Jedlé oleje, jedlé tuky, margaríny, bielkoviny
	Pekárstvo

	Jemné cukrárske pečivo

664.6/7	Technológia spracovania obilnín
664.8/9	Technika konzervovania potravín
665.6 	Technológia minerálnych olejov
666	Sklo, keramika
	Metalurgia

671	Zlatníctvo, šperky, klenotníctvo
672	Predmety zo železa a ocele všeobecne
	Predmety z neželezných kovov

Drevársky priemysel
Kožiarsky priemysel, garbiarstvo
Papiernický priemysel
Textilný priemysel
Priemysel makromolekulových látok, priemysel kaučuku a priemyselných látok
	Kamenárska technológia, priemysel kameňa a zeminy

681	Jemná mechanika
	Hodinárstvo

	Optické prístroje

Technická akustika
	Počítacie stroje a počítače všeobecne

683	Železiarsky tovar, zámočníctvo
684	Nábytkársky priemysel a príbuzné odvetvia odboru
685	Sedlárstvo, remenárstvo,  obuvníctvo, rukavičkárstvo, cestovné a športové potreby, hry
	Obuvníctvo, pomôcky na chôdzu
	Knihárstvo, kancelárske potreby

Odevný priemysel, toiletné potreby
687.5/9	Kozmetika
	Umelecké práce na točovke, hračkársky tovar, dekoratérsky tovar

69	Stavebný priemysel


ZÁSUVKA	20

7	Umenie, umelecký priemysel, fotografia, hudba, hry, šport
	Všeobecná teória umenia

711	Usporadúvanie územia, plánovanie krajiny, stavba miest, záhradná architektúra, tvorba krajiny
72	Architektúra
725	Verejné správne a obchodné budovy
	Cirkevné staviteľstvo

728	Obytné budovy
73	Sochárstvo, mincovníctvo, umelecké spracovanie kovov
737	Numizmatika
738	Umelecká keramika, umelecké hrnčiarstvo
739	Umelecké spracovanie kovov
74	Kreslenie, umelecké remeslá
75	Maliarstvo
75 (437.6) Maliarstvo slovenské


ZÁSUVKA	21

76		Grafické umenie, grafika
77		Fotografia
78		Hudba
791.43 	Filmové umenie, filmy
	Verejné slávnosti

791.82/83 	Zverince, cirkusy
	Rozhlas /umenie/, televízia

794	Doskové a stolové hry
	Hazardné hry

796/799	 	Šport
796/799.032	Olympijské hry
796/799.62	Športové organizácie a ich vedenie
796.3 		Loptové hry
796.4 		Gymnastika, cvičenia, ľahká atletika
	Turistika, horolezectvo, táborenie

Cyklistika, korčuľovanie na kolieskových korčuliach
Ťažká atletika, vzpieranie
796.9		Zimné športy
	Vodné športy, letecký šport

799		Rybársky šport, športový rybolov, lovecký šport, športová streľba


ZÁSUVKA	22

	Jazykoveda. Filológia. Krásna literatúra. Literárna veda

80	Jazykoveda, filológia
82	Krásna literatúra, literárna veda
82/89	Krásna literatúra jednotlivých národov, národností, kmeňov
	Slovenská literatúra A-GUOTH



ZÁSUVKA	23

	Slovenská literatúra H-O


ZÁSUVKA	24

	Slovenská literatúra P-Ť



ZÁSUVKA	25 V tomto prípade sú jednotlivé literatúry usporiadané podľa abecedy (nie MDT)

Slovenská literatúra U-Ž
	Albánska literatúra

820 (73)	Americká literatúra
820		Anglická literatúra
892.7		Arabská literatúra
	Arménska literatúra

820(94)	Austrálska literatúra
840 (493)	Belgická literatúra
891.44		Bengálska literatúra
882.6		Bieloruská literatúra
886.7		Bulharská literatúra
887		Ostatné slovanské literatúry	
	Česká literatúra

	Čínska literatúra

839.8		Dánska literatúra
	Estónska literatúra

894.54		Fínska literatúra
	Flámska literatúra
	Francúzska literatúra



ZÁSUVKA	26

875		Grécka literatúra (klasická)
894.631	Gruzínska literatúra
839.31		Holandská literatúra
860 (83)	Chilská literatúra
	Chorvátska literatúra

	Indická literatúra

891.62		Írska literatúra
892 (569.4)	Izraelská literatúra
	Japonská literatúra

	Literatúra jiddiš

820+840 (71) 	Kanadská literatúra
	Kaukazská literatúra

	Kazašská literatúra

	Kirgizská literatúra

896.3		Konžská literatúra
895.7		Kórejská literatúra
860 (729.1)	Kubánska literatúra
894.6		Lezginská literatúra
888.2		Litovská literatúra
	Lotyšská literatúra

887		Lužicko-srbská literatúra
894.511	Maďarská literatúra A-L


ZÁSUVKA	27

894.511	Maďarská literatúra M-Z


ZÁSUVKA	28

830			 Nemecká literatúra
830(437.6) 		 Nemecká literatúra na Slovensku
	Nórska literatúra

860(85)		 Peruánska literatúra
	Perzská literatúra

884			 Poľská literatúra
	Polynézska literatúra

	Portugalská literatúra

830 (436)	Rakúska literatúra
	Rumunská literatúra

882			Ruská literatúra
	Slovinská literatúra

	Srbská literatúra

	Starorímska literatúra

	Škótska literatúra

860 	Škótska literatúra
860			Španielska literatúra
830+840+850 (494) 	Švajčiarska literatúra
	Švédska literatúra

850			Talianska literatúra
	Turecká literatúra

	Ujgurská literatúra

883			Ukrajinská literatúra
883(437.6)	Ukrajinská literatúra na Slovensku
	Urdská literatúra

	Uzbecká literatúra

	Vietnamská literatúra



ZÁSUVKA	29
Literatúra v slovenčine bez určenia pôvodu autora A-Ž


ZÁSUVKA	30
Literatúra v rôznych jazykoch bez určenia pôvodu autora I.

ZÁSUVKA	31
Literatúra v rôznych jazykoch bez určenia pôvodu autora II.

ZÁSUVKA	32
Literatúra v rôznych jazykoch bez určenia pôvodu autora III.

ZÁSUVKA	33
82/89-1 Krásna literatúra  - básne radené podľa prvého verša A-E

ZÁSUVKA	34
82/89-1 Krásna literatúra  - básne radené podľa prvého verša F-J

ZÁSUVKA	35
82/89-1 Krásna literatúra  - básne radené podľa prvého verša K-N

ZÁSUVKA	36
82/89-1 Krásna literatúra  - básne radené podľa prvého verša O-Š

ZÁSUVKA	37
82/89-1 Krásna literatúra  - básne radené podľa prvého verša T-Ž

ZÁSUVKA	38
82/89-84 Príslovia a porekadlá A-Ki

ZÁSUVKA	39
82/89-84 Príslovia a porekadlá Kl-Q

ZÁSUVKA	40
82/89-84 Príslovia a porekadlá R-Ž
82/89-84 Príslovia jednotlivých národov a krajín, porekadlá, pranostiky ai.

ZÁSUVKA	41
82/89-84	Aforizmy a sentencie I.

ZÁSUVKA	42
82/89-84	Aforizmy a sentencie II.

ZÁSUVKA	43
82/89		Krásna literatúra – Názvový register A-B

ZÁSUVKA	44
82/89		Krásna literatúra – Názvový register C-I

ZÁSUVKA	45
82/89		Krásna literatúra – Názvový register J-K

ZÁSUVKA	46
82/89		Krásna literatúra – Názvový register L-M

ZÁSUVKA	47
82/89		Krásna literatúra – Názvový register N-O

ZÁSUVKA	48
82/89		Krásna literatúra – Názvový register – P

ZÁSUVKA	49
82/89		Krásna literatúra – Názvový register R-Sy

ZÁSUVKA	50
82/89		Krásna literatúra – Názvový register Sz-U

ZÁSUVKA	51
82/89		Krásna literatúra – Názvový register V-Ž

ZÁSUVKA	52

	Geografia. Zemepis. Biografie. Dejiny

	Archeológia

904	Kultúrne pamiatky historického obdobia, starožitnosti
904 (4) Európske hrady a zámky
904 (437.1) České hrady a zámky
904 (437.6) Slovenské hrady a zámky
91	Vlastiveda, geografia, zemepis, výskum krajiny, cesty, regionalistika
	Objavné cesty, cesty, expedície

911.375 Mestá, náuka o mestách, geografia miest

ZÁSUVKA	53

914	Zemepis Európy
915	Zemepis Ázie
916	Zemepis Afriky
917/918	Zemepis Ameriky
919	Zemepis Austrálie a Oceánie
929	Biografie, genealógia, heraldika A-F

ZÁSUVKA	54

929	Biografie, genealógia, heraldika  G-Motta

ZÁSUVKA	55

929	Biografie, genealógia, heraldika  Moyzes - Uzana


ZÁSUVKA	56

	Genealógia

Heraldika
93/99	Dejiny, história
	Archívnictvo
	Staroveké dejiny

94	Stredoveké a novoveké dejiny všeobecne
940.1/2	Dejiny Európy v stredoveku a novoveku
	Dejiny 1. svetovej vojny

940.1/3 (439.2) Dejiny Uhorska do r. 1918
	Dejiny Veľkej Británie a Severného Írska

943.0	Dejiny Nemecka
	Dejiny Rakúska

Dejiny ČSR
943.71	Dejiny českých krajín

ZÁSUVKA	57

	Dejiny Slovenska

943.8		Dejiny Poľska
943.9		Dejiny Maďarska
	Dejiny Francúzska

Dejiny Talianska
946.0		Dejiny Španielska
946.9		Dejiny Portugalska
947		Dejiny Ruska, ZSSR
948.0/9	Dejiny Fínska, Švédska, Dánska, Nórska
949.2/3	Dejiny Holandska a Belgicka
	Dejiny Švajčiarska

949.5/65	Dejiny Grécka a Albánska	
949.7		Dejiny balkánskych štátov  
	Dejiny Ázie

951.0		Dejiny Číny
	Dejiny Japonska

	Dejiny Turecka

960		Dejiny Afriky
970+981/989	Dejiny Ameriky
973		Dejiny USA
990		Dejiny Austrálie, Oceánie, arktických a antarktických oblastí


