Klasifikačný systém používaný v knižnici ASPEKTU
Ako hľadať knihy
V knižnici ASPEKTU sú knihy rozdelené podľa nasledujúceho klasifikačného
systému:
00 – všeobecné informácie (encyklopédie, štatistiky, manuály a ď.)
01 – teoretické prístupy a základné koncepcie v rodových štúdiách
a feminizme
02 – psychológia, filozofia, náboženstvo a spiritualita
03 – sociológia, sociálne otázky, kultúra a antropológia
04 – právo, vládna a verejná politika
05 – vzdelávanie, zamestnanie, rodina a ekonómia
06 – prírodné vedy, zdravie a sexualita
07 – literatúra
08 – umenie, literatúra a komunikačné prostriedky
09 – história a geografia
Podrobnejšie členenie sa nachádza na ďalších stranách.
Každá kniha je označená kódom na základe uvedenej schémy a začiatočnými
písmenami autorky alebo autora. Toto označenie nájdete na nálepke publikácií.
V poličkách sú všetky knihy radené podľa kódov a v rámci nich abecedne podľa mien
autoriek a autorov.
Knihy so žltými nálepkami slúžia prezenčne, dajú sa rezervovať na konkrétny dátum,
čítať priamo v knižnici, oxeroxovať. Červené štítky označujú publikácie, ktoré sa dajú
požičať za zálohu. Knihy so zelenými nálepkami sa môžu požičiavať domov na
obdobie 3 týždňov.
V knižnici sa nachádzajú aj časopisy, xeroxy a články, ktoré vám môžu byť vydané
na požiadanie.
V dokumentoch knižnice ASPEKTU môžete vyhľadávať prostredníctvom on-line
katalógu na: http://proxy.ceit.sk/webisnt/kniznicaaspekt.htm

Klasifikačný systém

Klasifikačný systém
00. Všeobecné
00.1. bibliografie
00.2. všeobecné encyklopedické diela
00.3. indexy
00.4. slovníky
00.5. všeobecné antológie
00.6. rukopisy a vzácne knihy
00.7. manuály a príručky
01. Teoretické prístupy a základné koncepcie v rodových štúdiách a feminizme
01.1. Smery vo feminizme
01.1.1. postmoderný/postštrukturalistický feminizmus
01.1.1.1. francúzsky feminizmus
01.1.2. radikálny feminizmus
01.1.2.1. socialistický feminizmus
01.1.2.1.1. marxistický feminizmus
01.1.2.2. anarchofeminizmus
01.1.3. feminizmus farebných žien
01.1.3.1. feminizmus čiernych žien
01.1.3.2. feminizmus pôvodného obyvateľstva
01.1.3.3. feminizmus tretieho sveta
01.1.3.4. latinskoamerický feminizmus
01.1.3.5. ázijský feminizmus
01.1.4. globálny feminizmus
01.1.5. liberálny feminizmus
01.1.6. ekofeminizmus
01.1.7. konzervatívny feminizmus
01.1.8. lesbický feminizmus
01.2. Ženské a rodové štúdiá (akademické témy – pozri Vzdelávanie)
01.2.1. ženské štúdiá
01.2.2. rodové štúdiá
01.2.3. mužské štúdiá
01.3. Antifeminizmus a kritiky feminizmu
02. Psychológia, filozofia a náboženstvo
02.1. psychológia
02.1.1. filozofia a teória
02.1.1.1. behaviorizmus
02.1.1.2. psychoanalýza
02.1.1.2.1. feministická psychoanalýza
02.1.1.2.2. freudovská psychoanalýza
02.1.1.2.3. jungovská psychoanalýza
02.1.1.3. experimentálna psychológia
02.1.1.4. psychológia ja (self)/identity
02.1.2. zmyslové a emocionálne vnímanie
02.1.2.1. zmyslové vnímanie, pohyb a motorické funkcie
02.1.2.2. emócie a city
02.1.3. sociálna psychológia
02.1.4. svojpomoc
02.1.5. psychológia vzťahov
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02.1.6. vedomé mentálne procesy a inteligencia
02.1.6.1. pamäť a učenie
02.1.6.2. formovanie a asociovanie myšlienok
02.1.6.3. imaginácia a obraznosť
02.1.6.4. kognícia (poznanie)
02.1.6.5. komunikácia (sociálna komunikácia)
02.1.6.6. percepčné procesy
02.1.6.7. chcenie (vôľa)
02.1.6.8. inteligencia a nadanie, talent
02.1.7. diferenciálna a vývojová psychológia
02.1.7.1. psychológia sexuality
02.1.7.2. psychológia detí
02.1.7.3. psychológia teenagerov
02.1.7.4. psychológia dospelých
02.1.7.4.1. psychológia žien
02.1.7.4.2. psychológia mužov
02.1.7.5. psychológia starnutia a starších ľudí
02.1.7.6. evolučná psychológia
02.1.7.7. etnopsychológia a psychológia národov
02.1.7.8. environmentálna psychológia
02.1.8. 02.1.8 porovnávacia psychológia
02.1.9. aplikovaná psychológia
02.1.9.1. psychoterapia
02.1.9.2. klinická, poradenská, školská, pedagogická, pracovná,
sociálna psychológia
02.2. filozofia
02.2.1. etika a morálka
02.2.2. epistemológia
02.2.3. logika
02.2.4. metafyzika
02.2.5. fenomenológia
02.2.6. politická filozofia
02.2.7. semiotika
02.2.8. postmoderná filozofia
02.2.9. antická, stredoveká, orientálna filozofia
02.3. náboženstvo a spiritualita
02.3.1. judeo-kresťanstvo
02.3.1.1. kresťanstvo
02.3.1.1.1. katolicizmus
02.3.1.1.2. protestantizmus
02.3.1.1.3. mormónstvo
02.3.1.1.4. evanjelizmus
02.3.1.1.5. iné sekty
02.3.1.2. judaizmus
02.3.2. mystické náboženstvá
02.3.2.1. teozofia
02.3.3. islam
02.3.4. východné náboženstvá
02.3.4.1. budhizmus
02.3.4.2. hinduizmus
02.3.5. pôvodné náboženstvá/spiritualita
02.3.5.1. africké náboženstvá
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02.3.5.1.1. vúdú
02.3.5.2. náboženstvá amerických Indiánov
02.3.6. pohanstvo, bosorky a prírodné náboženstvá
02.3.6.1. pohanstvo
02.3.6.2. bosorky
02.3.6.3. spiritualita new age
02.3.6.4. spiritualita uctievajúca bohyne/feministická spiritualita
03. Sociológia, sociálne otázky, kultúra a antropológia
03.1. domáce a sexuálne násilie
03.1.1. domáce násilie
03.1.1.1. znásilnenie v manželstve
03.1.1.2. vražda v domácnosti
03.1.1.3. syndróm bitých žien
03.1.1.4. násilie medzi homosexuálnymi partnermi
03.1.1.5. zneužívanie detí
03.1.1.6. incest
03.1.2. sexuálne zneužívanie
03.1.2.1. obťažovanie
03.1.3. sexuálny útok/násilie
03.1.3.1. znásilnenie
03.1.3.1.1. znásilnenie na schôdzke/stretnutí
03.1.3.1.2. mužské znásilnenie
03.1.3.1.3. znásilnenie príslušníčok/príslušníkov menšín
03.1.4. pomoc a prevencia
03.1.4.1. krízové centrá
03.1.4.2. sebaobrana
03.1.4.3. ľudia, ktorí prežili násilie / zotavenie
03.1.4.4. krízové centrá pre obete znásilnenia
03.2. sexuálne obťažovanie
03.2.1. obťažovanie na školách
03.2.2. obťažovanie na pracovisku
03.3. sociológia a sociálne otázky
03.3.1. sociológia
03.3.1.1. sociologická teória
03.3.1.2. aplikovaná sociológia
03.3.1.3. sociológia a ženy
03.3.1.3.1. ženy v Európe
03.3.1.3.2. ženy v Afrike
03.3.1.3.3. ženy na Strednom Východe
03.3.1.3.4. ženy v Ázii
03.3.1.3.5. ženy v Južnej Amerike
03.3.1.3.6. ženy v Severnej Amerike
03.3.1.3.7. ženy v Austrálii, na Novom Zélande, v Južnom
Pacifiku
03.3.2. sociálne otázky
03.3.2.1. chudoba
03.3.2.2. trieda
03.3.2.3. rasizmus a antisemitizmus, xenofóbia
03.3.2.4. homofóbia
03.3.2.5. sexizmus
03.3.2.5.1. pohlavná rola / pohlavná diferencia
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03.3.2.6. sociálne konštrukcie
03.3.2.6.1. sociálna konštrukcia rodu
03.3.2.6.2. povinná heterosexualita
03.3.2.7. starnutie a starší ľudia
03.3.2.8. postihnutie
03.3.3. sociálne hnutia a aktivizmus
03.3.3.1. ženské hnutia
03.3.3.2. mierová politika
03.3.3.3. revolučné hnutia
03.3.3.4. gejský aktivizmus
03.3.3.5. ekologické hnutie
03.3.3.6. antirasistické hnutie
03.3.4. patriarchát
03.3.5. pornografia
03.4. kultúra
03.4.1. populárna kultúra
03.4.1.1. móda
03.4.1.2. obrazy tela
03.4.1.3. mediálne obrazy
03.4.1.3.1. reklama
03.4.2. ženská kultúra
03.4.3. folklór
03.4.4. rituál a obrad
03.4.5. kultúrna identita
03.5. antropológia
03.5.1. etnológia
03.5.2. etnografia
03.5.3. kultúrna antropológia
03.5.4. archeológia
03.5.5. ľudská evolúcia
03.5.6. náboženská antropológia
04. Právo, vládna a verejná politika
04.1. zločin, väzenie a trest
04.1.1. väzenkyne
04.2. vláda a politika
04.2.1. vláda
04.2.2. politická veda
04.2.3. politická teória
04.2.4. politické systémy
04.2.4.1. komunizmus
04.2.4.2. socializmus
04.2.4.3. demokracia
04.2.4.4. štátny fašizmus
04.2.5. politické strany
04.2.6. medzinárodná politika a medzinárodné vzťahy
04.2.6.1. kolonializmus a postkolonializmus
04.2.6.2. ľudské práva v medzinárodnom kontexte
04.2.7. nacionalizmus
04.2.8. anarchizmus
04.3. právo a legislatíva
04.3.1. právo a zákony
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04.3.1.1. reprodukčné zákony
04.3.1.1.1. zákon o interrupcii
04.3.1.2. antidiskriminačné zákony
04.3.1.3. zákony o manželstve, rodine a rozvode
04.3.1.4. majetkové zákony
04.3.1.5. daňové zákony
04.3.1.6. trestné právo
04.3.1.7. cirkevné právo
04.3.1.8. občianske právo
04.3.1.9. ľudskoprávne právo
04.3.2. legislatíva (zákonodarstvo)
04.3.2.1. legislatíva týkajúca sa občianskych práv
04.3.2.2. legislatíva týkajúca sa antidiskriminácie
04.3.2.3. legislatíva týkajúca sa vzdelávania
04.3.2.4. legislatíva týkajúca sa rovnosti mzdy
04.3.2.5. legislatíva týkajúca sa rovnosti práv
04.3.2.6. legislatíva týkajúca sa zdravotnej starostlivosti
04.3.2.7. legislatíva týkajúca sa pracovného práva
04.3.2.8. legislatíva týkajúca sa sociálnej oblasti
04.4. verejná politika
04.4.1. environmentálna politika
04.4.2. rozvojová politika
04.4.3. politika zamestnanosti
04.4.4. politika diskriminácie/antidiskriminácie
04.4.5. sociálny štát (welfare)
04.4.5.1. sociálne zabezpečenie
04.4.5.2. nezamestnanosť
04.4.5.3. zmenená pracovná schopnosť
04.4.5.4. prídavky na dieťa
04.4.6. politika zdravotnej starostlivosti
04.4.6.1. politika reprodukčných práv
04.4.7. politika starostlivosti o deti
04.4.8. politika vzdelávania
04.4.9. bytová politika
04.5. vojna
04.5.1. ženy a vojna
04.5.2. vojnové zločiny
05. Ekonómia, vzdelávanie, zamestnanie a rodina
05.1. Vzdelávanie (pre vzdelávaciu legislatívu použi 04.3.2.3)
05.1.1. interdisciplinárne štúdiá
05.1.1.1. ženské štúdiá/rodové štúdiá
05.1.1.2. etnické štúdiá
05.1.1.2.1. afroamerické štúdiá
05.1.1.2.2. hispánske štúdiá
05.1.1.2.3. štúdiá o pôvodných obyvateľoch Ameriky
05.1.1.2.4. židovské štúdiá
05.1.1.2.5. ázijskoamerické štúdiá
05.1.2. základné vzdelávanie
05.1.2.1. predškolské vzdelávanie
05.1.2.2. vzdelávanie na základnej škole
05.1.2.3. stredoškolské vzdelávanie
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05.1.2.4. domáce vzdelávanie
05.1.2.5. alternatívne školstvo
05.1.2.6. sexuálne vzdelávanie
05.1.3. vzdelávanie po strednej škole
05.1.3.1. vysokoškolské vzdelávanie
05.1.3.2. vzdelávanie dospelých
05.1.3.3. školenie v zamestnaní
05.1.3.3.1. tréningové programy
05.1.4. štúdiá o vzdelávaní
05.1.4.1. politika vzdelávania
05.1.4.2. teória vzdelávania
05.1.4.3. psychológia vzdelávania
05.1.4.4. rasa, trieda a rod vo vzdelávaní
05.1.4.4.1. pozitívna diskriminácia (affirmative action) vo
vzdelávaní
05.1.4.4.2. segregácia vo vzdelávaní
05.1.4.4.3. diskriminácia vo vzdelávaní
05.1.4.5. pedagogika
05.1.4.6. vzdelávanie dievčat/žien
05.1.4.6.1. dievčenské školy/ženské colleges
05.1.4.7. učebné osnovy/študijné plány
05.1.5. dejiny vzdelávania
05.1.6. gramotnosť
05.2. Zamestnanie (pozri aj 04.3.2.5 a 04.3.2.7)
05.2.1. diskriminácia/segregácia v zamestnaní
05.2.2. profesie
05.2.2.1. vyššie vzdelávanie
05.2.2.2. veda a technológia
05.2.2.3. sexuálny priemysel, prostitúcia a pornografia
05.2.2.4. obchod
05.2.2.5. manažment/administratíva
05.2.2.6. zdravotnícka starostlivosť
05.2.2.7. umenie
05.2.2.8. armáda
05.2.2.9. služby
05.2.3. kancelárska práca
05.2.4. manuálna práca
05.2.4.1. práca v poľnohospodárstve
05.2.4.2. práca v obchode
05.2.4.3. práca v továrni
05.2.5. neplatená práca
05.2.5.1. práca v domácnosti
05.2.5.2. systémy kompenzujúce prácu
05.2.5.3. dobrovoľníctvo
05.2.6. samostatná zárobková činnosť/ samostatné zamestnanie
05.2.7. práca a rodina (zosúladenie pracovného a rodinného života)
05.3. Rodina (zákony o manželstve, rodine a rozvode – pozri 04.3.1.3)
05.3.1. deti a teenageri
05.3.1.1. adoptované deti/deti zverené do náhradnej starostlivosti
05.3.1.2. siroty
05.3.1.3. deti v štátnej starostlivosti
05.3.2. manželstvo
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05.3.2.1. rozvod
05.3.2.2. vdovy a vdovci
05.3.3. rodičovstvo
05.3.3.1. materstvo
05.3.3.2. otcovstvo
05.3.3.3. nevlastní rodičia
05.3.3.4. lesbickí/gejskí rodičia
05.3.3.5. rodičia - samoživitelia
05.3.3.6. výchova detí
05.3.3.6.1. príručky na výchovu detí
05.3.4. rodinná ekonómia, financie a príjem
05.4. Ekonómia
05.4.1. ekonómia práce
05.4.2. ekonomický rozvoj
05.4.3. ekonómia krajín
05.4.4. družstvá
05.4.5. socializmus a príbuzné systémy
05.4.6. verejné financovanie
05.4.7. medzinárodná ekonómia
05.4.8. výroba
05.4.9. makroekonómia
06. Prírodné vedy a zdravie
06.1. biologické a prírodné vedy
06.1.1. matematika a fyzika
06.1.2. biológia
06.2. lekárske vedy
06.2.1. environmentálne lekárstvo
06.2.2. rodinné lekárstvo, pediatria, geriatria
06.2.3. holistické/alternatívne lekárstvo
06.2.4. ošetrovateľstvo
06.2.5. pôrodníctvo a gynekológia
06.2.6. zubné lekárstvo
06.2.7. farmakológia
06.2.8. psychiatria
06.2.9. chirurgia
06.3. zdravie a hygiena
06.3.1. výživa
06.3.1.1. poruchy príjmu potravy
06.3.1.2. stravovanie
06.3.2. psychické zdravie
06.3.3. reprodukcia
06.3.3.1. kontrola pôrodnosti
06.3.3.2. interrupcia (interrupčné zákony – pozri 04.3.1.1)
06.3.3.3. reprodukčné technológie
06.3.3.4. tehotenstvo a pôrod
06.3.4. 06.3.4 menštruácia
06.3.4.1. menopauza
06.3.5. fyzické ochorenia
06.3.5.1. pohlavne prenosné choroby
06.3.5.1.1. HIV/AIDS
06.3.5.2. rakovina
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06.3.5.2.1. rakovina prsníka
06.3.6. psychické ochorenia
06.3.6.1. depresia
06.3.7. zneužívanie návykových látok a závislosť na nich
06.3.7.1. alkoholizmus
06.3.7.2. drogová závislosť
06.4. vek a starnutie
06.5. postihnutie
06.6. systém zdravotnej starostlivosti
06.6.1. zdravotné poistenie (pozri aj legislatíva o zdravotnej starostlivosti 04.3.2.6)
06.6.2. socializované lekárstvo
06.7. sexualita
06.7.1. ženská sexualita
06.7.2. mužská sexualita
06.7.3. heterosexualita
06.7.4. homosexualita
06.7.4.1. lesbizmus
06.7.4.2. mužská homosexualita
06.7.5. bisexualita
06.7.6. transsexualita
06.7.7. celibát
07. Literatúra
07.1. poézia
07.2. dráma
07.3. próza
07.3.1. beletria
07.3.2. eseje
07.4. mytológia
07.5. antológie
08. Umenie, literatúra a komunikačné prostriedky
08.1. mediálne umenie (o m. u.)
08.1.1. film
08.1.1.1. dokumentárny film
08.1.2. animácia
08.1.3. elektronické umenie
08.1.4. video art
08.1.5. multimédiá
08.2. dramatické umenie
08.2.1. tanec
08.2.2. pantomíma
08.2.3. hudba
08.2.4. divadlo
08.3. vizuálne umenie
08.3.1. architektúra
08.3.2. umelecké remeslá
08.3.3. dekoratívne umenie
08.3.4. grafika
08.3.5. maliarstvo
08.3.6. fotografia
08.3.7. portréty
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08.3.8. sochárstvo
08.3.9. módne návrhárstvo (pozri aj 03.7.2)
08.4. písanie
08.4.1. ženské autorky
08.4.2. kompozícia
08.5. literárna teória/kritika
08.5.1. literárna veda (literárna história, literárna teória)
08.5.1.1. ženy v literatúre
08.5.2. literárna kritika
08.5.2.1. ženy v literatúre
08.6. jazyk/jazykoveda
08.6.1. jazykové príručky
08.6.2. semiotika
08.7. komunikačné prostriedky
08.7.1. elektronické masovokomunikačné prostriedky
08.7.1.1. televízia
08.7.1.2. rozhlas
08.7.1.3. kyberpriestor, internet
08.7.2. tlačové masovokomunikačné prostriedky
08.7.2.1. časopisy
08.7.2.2. ženské časopisy
08.7.2.3. noviny
08.7.2.4. feministické publikácie
08.7.3. žurnalizmus a vydavateľstvo
08.7.4. telekomunikácie
08.7.5. informačná veda a knižnice
08.7.6. vzťahy s verejnosťou (public relations) a informácie
08.7.7. reklama a propagácia
08.7.8. kongresy, konferencie a semináre
09. História a geografia
09.1. história
09.1.1. biografie
09.1.2. autobiografie
09.1.3. listy, spomienky a denníky
09.1.4. oral history, rozhovory
09.1.5. história žien
09.1.5.1. Európa
09.1.5.1.1. východná a stredná Európa
09.1.5.1.2. západná Európa
09.1.5.2. Afrika
09.1.5.3. Stredný Východ
09.1.5.4. Ázia
09.1.5.5. Južná Amerika
09.1.5.6. Severná Amerika
09.1.5.7. Austrália, Nový Zéland a Južný Pacifik
09.1.6. história sociálnych zmien
09.1.6.1. ženské hnutia a ženské organizácie
09.1.6.2. sufražetky
09.1.6.3. odbory/robotnícke hnutie
09.1.6.4. abolicionizmus
09.1.6.5. hnutie za občianske práva (US)
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09.1.7. všeobecná história
09.1.7.1. Európa
09.1.7.1.1. východná a stredná Európa
09.1.7.1.2. západná Európa
09.1.7.2. Afrika
09.1.7.3. Stredný Východ
09.1.7.4. Ázia
09.1.7.5. Južná Amerika
09.1.7.6. Severná Amerika
09.1.7.7. Austrália, Nový Zéland a Južný Pacifik
09.1.8. prehistória/antická história/klasická história
09.1.9. história 20. storočia
09.2. geografia a cestovanie
09.2.1. ekonomická geografia
09.2.2. sociálna geografia
09.2.3. urbánna geografia
09.2.4. mapy a sprievodcovia
09.2.5. cestovateľská literatúra
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