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ETHNOLOGY - róŜnice w tłumaczeniu       
  

POZNAŃ  ludność 
KRAKÓW etnologia 
LUBLIN  ludność, grupy etniczne, etniczność 

 

 
 
Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser     
        

 
 

Scope 
Note 

Used with diseases for ethnic, cultural, or anthropological aspects, and with 
geographic headings to indicate the place of origin of a group of people. 

Annotation 

subhead only; with disease & selected terms for "the place of origin of a 
group of people"; with geog terms for the place of origin; indexing policy: 
Manual 19.8.32; DF: /ethnol or /EH CATALOG: may be subdivided 
geographically 

 
  



Poradnik stosowania i przykłady         
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.32 
 

Określnik stosowany z nazwami chorób i wybranymi terminami odnośnie 
aspektów etnicznych, kulturowych, antropologicznych lub rasowych, a takŜe z 
nazwami geograficznymi dla wskazania miejsca pochodzenia grupy ludzi. 

Określnik jest uŜywany z nazwami chorób do publikacji o aspekcie etnicznym 
lub rasowym. Nie naleŜy dodawać określnika --genetyka do opisu artykułów o 
aspekcie rasowym, chyba Ŝe genetyka jest takŜe omówiona. Jeśli przydziela się 
określnik --etnologia nie naleŜy dodawać haseł ogólnych, np. RACIAL STOCKS 
lub ETHNIC GROUPS, ale jeŜeli określona grupa etniczna lub rasowa jest 
omówiona powinna być uwzględniona (zwykle jako IM). 

Przykłady: 

• Frequency of Hodgkin's disease in Caucasians.   

   HODGKIN'S DISEASE / * ethnology 
   * CAUCASOID RACE 

 

• Colon cancer as related to life style in various ethnic groups. 

   COLONIC NEOPLASMS / * ethnology 
   * LIFE STYLE 
   (nie ETHNIC GROUPS (IM or NIM)) 

 

PoniewaŜ określnik --etnologia jest podrzędny do --epidemiologii w drzewie 
hierarchicznym, określnika --epidemiologia nie dodaje się do publikacji 
zawierających studia epidemiologiczne choroby występującej w danej grupie 
etnicznej lub rasowej, stosuje się --etnologia. 

Przykłady: 

• Occurrence of neuroses in the Aborigines of Australia.  

   NEUROTIC DISORDERS / * ethnology 
   ABORIGINES / * psychology 
   AUSTRALIA / epidemiology 

(nie AUSTRALIA / ethnology ) 

 

• Ale: The frequency of type 2 diabetes in the United States.  

(Artykuł zawiera rozdział poświęcony częstości występowania 
choroby wśród róŜnych rodowitych grup Amerykanów) 

   DIABETES MELLITUS, TYPE 2 / * epidemiology  
DIABETES MELLITUS, TYPE 2 / ethnology 



  UNITED STATES / epidemiology 
   INDIANS, NORTH AMERICAN / statistics and numerical data 

Tutaj sednem i głównym hasłem jest epidemiologia choroby ogólnie, z aspektem 
etnicznym poruszonym w jednym rozdziale publikacji, dlatego teŜ dodano oba 
określniki (epidemiologia i etnologia). 

Etnologia jest określnikiem dozwolonym takŜe dla innych terminów MeSH, na 
przykład podrzędnych do PREGNANCY i SOCIAL PROBLEMS. Jeśli treść publikacji 
wskazuje na aspekt etniczny lub rasowy naleŜy sprawdzić, czy dopuszczalne 
jest uŜycie w danym przypadku --etnologii. Jeśli połączenie tego określnika nie 
jest dozwolone z właściwym hasłem, naleŜy przydzielić deskryptor ETNOLOGIA, 
aby umoŜliwić połączenie pojęć w strategii wyszukiwawczej. 

Przykłady: 

• Labor patterns in Hispanic Americans. 

   LABOR / * ethnology 
   * HISPANIC AMERICANS 
   PREGNANCY (check tag) 
   HUMAN (check tag) 
   FEMALE (check tag) 

 

• Crime rates among Hispanic Americans. 

   CRIME / * ethnology 
   HISPANIC AMERICANS / * statistics and numerical data 
   UNITED STATES 

 

Dodatkowo --etnologia jest dołączana do nazw geograficznych do oznaczenia 
grupy etnicznej z tego obszaru, ale Ŝyjącej gdzie indziej. Na przykład 
Portorykanie jako grupa etniczna Ŝyjąca poza ojczyzną jest indeksowana jako 
PUERTO RICO/ethnology. Portorykanie mieszkający w Puerto Rico otrzymają po 
prostu hasło PUERTO RICO. 

Uwaga: nazwy geograficzne nie są nigdy hasłami IM, tak więc połączenie 
określnika --etnologia z nazwą geograficzną równieŜ nigdy nie tworzy hasła IM, 
nawet gdy główną kwestią publikacji jest grupa etniczna. 

Przykłady: 

• Incidence of AIDS in Haitians living in New York City. 

   AIDS / * ethnology 
   NEW YORK CITY / epidemiology 
   HAITI / ethnology 
  INCIDENCE 

 



• How frequent is colitis in Yemenite Jews in Israel?  

   COLITIS / * ethnology 
   * JEWS 
   YEMEN / ethnology 
   ISRAEL / epidemiology 

 

W powyŜszych dwóch przykładach naleŜy zauwaŜyć, Ŝe uŜyto --epidemiologii i -
-etnologii z nazwami geograficznymi; --etnologia jest zastosowana tylko w 
odniesieniu do miejsca pochodzenia. 
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