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005 *Datorprogrammering, program, data  
011 Bibliografier och kataloger  
017 Allmänna bibliografier och kataloger över verk som finns i särskilda samlingar eller erbjuds till 
 försäljning  
018 Kataloger ordnade på författare, huvuduppslag, år, eller katalognummer  
036 Allmänna uppslagsverk på spanska, portugisiska, galiciska  
039 Allmänna uppslagsverk på övriga språk  
056 Allmänna seriella resurser på spanska, portugisiska, galiciska  
059 Allmänna seriella resurser på övriga språk  
062 Allmänna organisationer på Brittiska öarna  
063 Allmänna institutioner i Tyskland och angränsande centraleuropeiska länder 
065 Allmänna organisationer i Italien, San Marino, Vatikanstaten, Malta  
066 Allmänna organisationer i Spanien, Andorra, Gibraltar, Portugal  
071 *Journalistik och dagstidningar i Nordamerika  
072 *Journalistik och dagstidningar på Brittiska öarna  
073 *Journalistik och dagstidningar i Tyskland och angränsande centraleuropeiska länder  
074 *Journalistik och dagstidningar i Frankrike och Monaco  
075 *Journalistik och dagstidningar i Italien, San Marino, Vatikanstaten, Malta  
076 *Journalistik och dagstidningar i Spanien, Andorra, Gibraltar, Portugal  
077 *Journalistik och dagstidningar i Ryssland och angränsande östeuropeiska länder  
078 *Journalistik och dagstidningar i Skandinavien  
079 *Journalistik och dagstidningar i övriga geografiska områden  
086 Allmänna samlingsverk på spanska, portugisiska, galiciska  
089 Allmänna samlingsverk på övriga språk  
 
108 Grupper  
109 Historia och samlingsbiografi  
160 Filosofisk logik  
172-179 Tillämpad etik  
180-190 Historia, geografisk aspekt, biografi  
182 †Försokratiska grekiska filosofier 
191-199 Modern västerländsk och övrig icke-österländsk filosofi efter världsdel eller land  
191 *Förenta staternas och Kanadas filosofi 
192 *Brittiska öarnas filosofi 
193 *Tysklands och Österrikes filosofi  
194 *Frankrikes filosofi 
195 *Italiens filosofi 
196 *Spaniens och Portugals filosofi 
197 *Rysslands filosofi 
198 *Skandinaviens och Finlands filosofi  
199 *Övriga geografiska områdens filosofi 
 
270-280 Historia, geografisk aspekt, biografi inom kristendom; kyrkohistoria; kristna samfund och 
 sekter  
270 Historia, geografisk aspekt, biografi inom kristendom  
274-279 Kristendom efter särskilda världsdelar, länder, orter i den moderna världen  
274 Kristendom i Europa  
275 Kristendom i Asien  
276 Kristendom i Afrika  
277 Kristendom i Nordamerika  
278 Kristendom i Sydamerika  
279 Kristendom i Australasien, öar i Stilla havet, öar i Atlanten, öar i Arktis, Antarktis  
 
305 Grupper  
319 Allmän statistik för Australasien, öar i Stilla havet, öar i Atlanten, öar i Arktis, Antarktis  
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347 Process och domstolar  
361 Sociala problem och sociala tjänster  
362 Sociala problem och sociala tjänster till grupper  
372 Primärutbildning  
378 Högre utbildning (tertiär utbildning)  
381 *Handel 
384 *Kommunikationer  
388 *Transport  
 
408 Grupper  
420-480 Särskilda indoeuropeiska språk andra än östindoeuropeiska språk och keltiska språk  
427 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter av engelska  
430 Tyska och besläktade språk  
431-438 Indelningar av tyska  
437 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter av tyska  
440 Franska och besläktade romanska språk  
441-448 Indelningar av franska  
447 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter av franska 
451-458 Indelningar av italienska  
457 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter av italienska 
46 Spanska, portugisiska, galiciska  
460 Spanska, portugisiska, galiciska  
461-468 Indelningar av spanska  
467 Historiska och geografiska varianter, moderna icke-geografiska varianter av spanska 
471-478 Indelningar av spanska  
48 Klassisk grekiska & moderna grekiska språk  
492 Afroasiatiska språk  
494 Altaiska, uraliska, paleoasiatiska (hyperboreiska), dravidiska språk, diverse sydasiatiska språk  
495 Östasiatiska språk och sydöstasiatiska språk  
 
509 Historia, geografisk aspekt, biografi  
531 Klassisk mekanik  
532 Strömningsmekanik  
535 Ljus och liknande strålning  
559 Geovetenskaper gällande Australiska regionen, öar i Stilla havet, öar i Atlanten, öar i Arktis, 
 Antarktis, utomjordiska världar  
560 Paleontologi  
567 Fossila växelvarma ryggradsdjur  
57 Biologi  
570 Biologi  
579 Mikroorganismers, svampars, algers naturhistoria  
580-590 Växters och djurs naturhistoria  
585 *Pinophyta  
597 *Växelvarma ryggradsdjur (kallblodiga ryggradsdjur)  
 
604 Teknisk ritning, teknik gällande farliga material; grupper  
609 Historia, geografisk aspekt, biografi  
618 Gynekologi, obstetrik, pediatrik, geriatrik  
629 Sanitetsteknik  
635 Trädgårdsodling (hortikultur)  
649 Barnuppfostran; hemvård av personer med funktionshinder och sjukdomar  
69 Byggnadsteknik  
690 Byggnadsteknik  
691 Byggnadsmaterial 
694 Träteknik  
 
700 Konstarterna 
730 Skulptur och liknande konstformer  
74 Grafiska konstformer & konsthantverk  
740 Grafiska konstformer [tidigare {$x 760}] och konsthantverk 
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758 Naturen, arkitektoniska motiv och stadsbilder, övriga särskilda motiv  
759 Historia, geografisk aspekt, biografi  
76 Tryckframställning & grafiska tryck  
760 Tryckframställning och grafiska tryck  
77 Fotografi, datorkonst, film, video  
770 Fotografi, datorkonst, filmfotografi, videofotografi  
[775] Vakant 
777 Filmfotografi och videofotografi  
778 Särskilda verksamhetsområden och särskilda typer av fotografi  
779 Fotografiska bilder  
783 Musik för en röst   
 
892 Afroasiatiska litteraturer  
894 Litteraturer på altaiska, uraliska, paleoasiatiska (hyperboreiska), dravidiska språk; litteraturer på 
 övriga sydasiatiska språk  
895 Östasiatiska och sydöstasiatiska litteraturer  
 
908 Historia gällande grupper  
913-919 Geografi och resor i särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar  
923 *Personer inom samhällsvetenskaper  
926 *Personer inom teknik  
927 *Personer inom konstarterna och fritid  
928 *Personer inom litteratur, historia, biografi, genealogi  
930-990 Historia om särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar  
934 *Främre Indien före 647  
935 *Mesopotamien före 637 och Iranska högplatån före 637  
936 *Europa norr och väster om Italienska halvön före ca 499 
937 *Apenninska halvön före 476 och angränsande områden före 476  
939 *Övriga delar av den forntida världen  
940-990 Historia gällande särskilda världsdelar, länder, orter i den moderna världen; utomjordiska 
 världar  
940 Europas historia   
943 Tyskland och närliggande centraleuropeiska länder  
946 Spanien, Andorra, Gibraltar, Portugal  
947 Ryssland och närliggande länder i östra Europa  
950 Asiens historia 
972 Mexiko, Centralamerika, Västindien, Bermuda 
976 *Sydcentrala Förenta staterna   
977 *Nordcentrala Förenta staterna  
979 *Great Basin och Pacific Slope i Förenta staterna  
990 Historia gällande Australasien, öar i Stilla havet, Atlanten, Arktis, Antarktis, utomjordiska världar  
995  †Nya Guinea och närliggande länder i Melanesien  
996 Polynesien och övriga öar i Stilla havet  
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