
 

AKTUALNOŚCI 
  

Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy – UKD został 
wyodrębniony nowy link: Odpowiedzi na pytania użytkowników 
UKD. Propozycje i problemy. 

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi na tej stronie 
odpowiedziami dotyczącymi działu 37 
http://www.bn.org.pl/doc/ukd/odpowiedzi_200808.doc 
 
Równocześnie zapraszamy do aktywnej współpracy. 
 
BIULETYN UKD 
 
Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (Biuletyn UKD) 
jest dwumiesięcznikiem, wydawanym w wersji elektronicznej, 
ukazującym się na stronie www.bn.org.pl w zakładce Dla 
Bibliotekarzy. 
Biuletyn UKD jest redagowany przez pracowników Pracowni 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 
 
Metoda tworzenia symboli UKD jest prezentowana w MRF, 
"Extensions and Corrections to the UDC" i w wydanym w 2007 
r. podręczniku "The Universal Decimal Classification: a guide to 
its use" autorstwa I.C. McIlwaine. Na tej podstawie budowana 
jest metodyka tworzenia symboli UKD, prezentowana w 
Biuletynie UKD. 
Do umieszczonych w Biuletynie UKD symboli dopisywane są 
odpowiedniki słowne zaczerpnięte z MRF i odpowiedniki 
słowne, równoważne z JHP BN. 
 
Istnieje możliwość przeszukiwania Biuletynu UKD przez 
odpowiedniki słowne i symbole UKD (Ctrl+F) 
 
BIULETYN UKD NR 4 



DZIAŁ 37 OŚWIATA. PEDAGOGIKA. WYCHOWANIE. 
SZKOLNICTWO. WYKORZYSTYWANIE WOLNEGO CZASU 
 
REGUŁY PRAGMATYCZNE  
 
W punkcie A prezentowana jest metoda sformułowana przez 
Konsorcjum UKD. 
W punkcie B umieszczono przyjęte (obligatoryjne) dla 
"Przewodnika Bibliograficznego", sugerowane 
(postulowane) dla bibliotek publicznych i pedagogicznych 
rozwiązania. 
 
A. Rozbudowa symboli zaproponowana w pliku wzorcowym 
MRF, stworzonym przez Konsorcjum w Hadze 
 
W pliku wzorcowym (MRF) zawarto przykłady rozbudowy 
symbolu 37.0…, 373.0…, 374.0…, 376.0…, 377.0…, 378.0… 
Generalnie do poszczególnych symboli 373/378 dodawane są 
symbole analityczne .0… 

 
Przykłady stosowania poddziałów analitycznych wybrane z 
MRF: 
373.2.016 Treści wychowania przedszkolnego 
373.3.091.217:379.8 Wycieczki szkolne (ze szkoły 
podstawowej) 
377.018.42 Szkoły zawodowe wieczorowe 
378.045 Podział roku akademickiego na semestry 
378.091.113 Rektor 
378.091.31-059.1 Indywidualny tok studiów 
 
B. Reguły pragmatyczne UKD (opracowane w Pracowni 
UKD)  
 
W pliku MRF prezentowane są tylko wybrane przykłady 
zastosowań symbolu 37 z poddziałami analitycznymi. Metoda 
tworzenia symboli z działu 37 nie została przez MRF 
zaprezentowana w sposób zadawalający i wystarczający, 
dlatego w Pracowni UKD podjęto decyzje o szczególnym, 



wybiórczym dodawaniu poddziałów analitycznych do 
tworzonych symboli. Celem takiego działania była potrzeba 
zminimalizowania negatywnych skutków tworzenia bardzo 
długich (trudnych w percepcji)  symboli rozwiniętych, np. 
373.5.016.046-021.64:37.091.3::005.336.1 Efektywność 
nauczania w gimnazjum NU 373.5.016.046-
021.64.091.3::005.336.1  
 
- Poddział .014 dodawany jest do wszystkich poziomów 
szkół 
37.014 Polityka oświatowa, np.: 
373.5.014.543 Finansowanie szkolnictwa średniego 
376.014.3 Reforma szkolnictwa specjalnego  
 
- Poddział .016 dodawany jest do wszystkich poziomów 
szkół 
Pomimo dużego stopnia skomplikowania wyodrębniane są, 
przede wszystkim z uwagi na potrzeby bibliotek 
pedagogicznych i szkolnych - poziomy nauczania, tj. 
373.5.016.046-021.64 Nauczanie w gimnazjum NU 373.5.046-
021.64:37.016 
37.016 Treść, przedmioty nauczania, np..: 
373.5.046-021.64 Gimnazjum 
373.5.016.046-021.64 Nauczanie w gimnazjum 
373.5.016.046-021.64:54 Nauczanie chemii w gimnazjum 
Symbol wyrażający przedmiot nauczania wystąpi na drugim 
miejscu po pojedynczym dwukropku, np.: 
373.3.016.046-021.64:811.162.1 Nauczanie języka polskiego w 
klasach I-III 
373.5.016.046-021.66:502+574 Nauczanie edukacji 
ekologicznej w szkole ponadgimnazjalnej 
 
- Poddział .018.4/.5 dodawany jest do wszystkich poziomów 
szkół 
37.018.4/.5 Formy organizacyjne nauczania, np.: 
373.5.018.593 Szkolnictwo średnie prywatne 
378.018.4 Studia zaoczne 
 



- Poddział .046 dodawany jest do wszystkich poziomów 
szkół  
37.046 Stopnie (poziomy) nauczania 
Symbole na poziomy szkół utworzone są przy pomocy 
poddziałów wspólnych -02 i poddziału analitycznego 37.046, 

np.: 
-021.64 Początkowy 
373.5.046-021.64 Gimnazjum 
-021.66 Końcowy 
373.5.046-021.66 Liceum 
-021.68 Później  
377.3.046-021.68 Policealna szkoła zawodowa 
 
Pozostałe symbole analityczne nie są dołączane do 
symboli 373/378, np.  
376:37.091.2-057.16 Nauczyciele szkół specjalnych 
NU 376.091.2-057.16 
373.3:37.064.2 Wychowanie w szkołach podstawowych NU 
373.3.064.2 
Jedynym wyjątkiem jest symbol na godzinę wychowawczą – 
tworzony analogicznie jak symbol wyrażający nauczanie innych 
przedmiotów, np.: 
37.064.2:159.922.7/.8 Godzina wychowawcza 
373.3.064.2:159.922.7/.8 Godzina wychowawcza - szkoły 
podstawowe 
373.5.064.2.046-021.64:159.922.7/.8 Godzina wychowawcza - 
gimnazja 
373.5.064.2.046-021.66:159.922.7/.8 Godzina wychowawcza - 
szkoły ponadgimnazjalne 
 
Grupy decyzji (nie umieszczone w zasobie tablic 
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna UDC-P058) 
 
37.01 Podstawy wychowania i nauczania. Pedagogika 
37.012 Diagnoza pedagogiczna 
37.013 Pedagogika teologiczna 
37.013.43:316.77 Pedagogika medialna 
37.013.43:7+159.95 Pedagogika twórczości 



37.013.82:376 Pedagogika specjalna (aspekt teoretyczny i 
praktyczny) 
37.013.83:374.7 Andragogika (aspekt teoretyczny i praktyczny) 
37.014.61 Jakość kształcenia (kontrola jakości pracy szkoły 
inspekcje, wizytacje, mierzenie jakości pracy szkoły i placówki 
oświatowej) 
37.015:331 Pedagogika pracy. Wychowanie przez pracę 
 
37.016 Przedmioty nauczania 
37.016 Ścieżki edukacyjne (ogólnie)  
37.016:316.77+028 Edukacja medialna (nauczanie) (jest to 
połączenie dwóch symboli z tablic dla edukacji medialnej i 
edukacji czytelniczej) 
316.77+028](07) Edukacja medialna – podręcznik 
37.016:57/59 Biologia - nauczanie 
37.016:811.162.1:821.162.1(091):82(091):94(438):94 Blok 
humanistyczny – nauczanie 
811.162.1:821.162.1(091):82(091):94(438):94](07) Blok 
humanistyczny - podręcznik  

373.3.016.046-021.64:81-028.31 Nauczanie podstaw języka i 
mowy 

373.5.016 Nauczanie na poziomie gimnazjum i na poziomie 
ponadgimnazjalnym prezentowane w jednym dokumencie (NU 
373.5.016.046-021.64:373.5.016.046-021.66), podobnie 
podręcznik przeznaczony i dla gimnazjum i dla szkół 
ponadgimnazjalnych otrzyma (075.3) (NU 075.3-021.64+075.3-
021.66) 

37.017/.018 Cele i ideały nauczania. Wychowanie 

37.017:159.923 Kształcenie osobowości. Osobowość - rozwój - 
nauczanie 
37.017:17 Wychowanie do wartości 
37.017:272 Wychowanie religijne - katolicyzm  
37.018.1:272 Wychowanie w rodzinie - katolicyzm  
37.018.3:364.4-053.2 Pedagogika opiekuńcza 
 



37.018.43 Nauczanie na odległość 
 
37.018.43:004 E-learning. 
Nauczanie z pomocą komputera 
37.018.43:621.396 Nauczanie z pomocą radia 
37.018.43:621.397 Nauczanie z pomocą telewizji 
 
37.018.56 Szkoły wyznaniowe 
37.018.56:272 Szkoły wyznaniowe katolickie 
 
37.046 Poziomy nauczania 
373.3.016.046-021.64:51 Nauczanie początkowe matematyki 
373.3.016:51 Nauczanie matematyki w szkole podstawowej 
373.5.016.046-021.64:51 Nauczanie matematyki w gimnazjum 
373.5.016.046-021.66:51 Nauczanie matematyki w szkole 
ponadgimnazjalnej 
377.3.016.046-021.64:51 Nauczanie matematyki w szkole 
zasadniczej zawodowej  
377.3.016.046-021.66:51 Nauczanie matematyki w szkole 
zawodowej (liceum profilowane, technikum)  
378.016:51 Matematyka - nauczanie - szkoły wyższe  
378.016.046-021.68:51 Matematyka - nauczanie - szkoły 
wyższe – studia podyplomowe 
(NU 378.016.046-021.64:51) 
(NU 378.016.046-021.66:51)  
 
37.064.1 Wywiadówka 
373.3:37.064.1 Wywiadówka - szkoły podstawowe  
373.5.046-021.64:37.064.1 Wywiadówka - gimnazja  
373.5.046-021.66:37.064.1 Wywiadówka - szkoły 
ponadgimnazjalne 
 
37.07 Szkolnictwo - zarządzanie  
378.07 Szkolnictwo wyższe – zarządzanie 
378.07:005.95/.96 Zarządzanie personelem w szkolnictwie 
wyższym 
 
37.091 Organizacja szkolnictwa 



37.091.2-047.64 Nadzór pedagogiczny 
37.091.217:379.8 Obozy młodzieżowe, wczasy młodzieżowe, 
kolonie młodzieżowe, wycieczki szkolne  
37.091.3::005.336.1 Efektywność nauczania, czyli efekty 
osiągane w dydaktyce 
37.091.33:159.955-026.15 Myślenie twórcze – nauczanie 
37.091.33-027.22:792.077 Teatr szkolny (działania, nie teksty) 
37.091.5 Szkolnictwo – absencja 
 
37.091.2-057.16 Nauczyciele 
37.01:37.091.2-057.16 Pedeutologia 
37.091.2-057.16 Pedagodzy 
37.091.2-057.16-021.53 Autorytet nauczyciela  
37.091.2-057.16A/Z - Konkretny nauczyciel 
37.091.2-057.16:331.105.44:061.2A/Z](438)"19/20" Związek 
Nauczycielstwa Polskiego 
37.091.2-057.16:331.108.4 Szkolenie i dokształcanie 
nauczycieli. Nauczyciele – szkolenie 
(331.108.4 Rozwój zawodowy. Kariery zawodowe) 
373.3.046-021.64:37.091.2-057.16 Nauczyciele nauczania 
początkowego 
374.7:37.091.2-057.16 Nauczyciele oświaty dorosłych 
376:37.091.2-057.16 Pedagodzy specjalni 
377:37.091.2-057.16 Nauczyciele zawodu 
378.091.2-057.4A/Z –Konkretny nauczyciel akademicki, 
wykładowca 
 
37.091.212 Uczniowie 
373.5.046-021.64:37.091.212 Uczniowie gimnazjów  
NU 373.5.046-021.64-057.874 (-057.874 uczniowie) 
 
37.091.214 Programy nauczania 
37.091.214 Programy nauczania (omówienia, nie teksty) 
377:37.091.214 Programy nauczania - szkoły zawodowe 
 
37.091.217 Pomoc socjalna dla uczniów 
37.091.217:641 Posiłki w szkole 
37.091.217:656.13-027.565 Bezpłatne dojazdy do szkoły  



 
37.091.26 Oceny szkolne  
373.5.016.046-021.66:91:37.091.26 
Oceny z geografii w szkole ponadgimnazjalnej 
 
37.091.27 Egzaminy szkolne  
373.5.016.046-021.66:811.111:37.091.27 Matura z języka 
angielskiego (nauczanie) 
811.111(075.3-021.66)(076):37.091.27 Matura z języka 
angielskiego (ćwiczenia) 
373.5.016.046-021.64:51:37.091.27 Egzaminy gimnazjalne z 
matematyki (nauczanie) 
 
37.091.3::001.895 Innowacje pedagogiczne. Innowatyka 
pedagogiczna 
373.3.046-021.64:37.091.3::001.895 Stosowanie innowacji w 
nauczaniu początkowym 
 
37.091.3::005.336.1 Efektywność nauczania. Nauczanie - 
efektywność  
373.5.046-021.64:37.091.3::005.336.1 
Nauczanie - efektywność – gimnazja 
 
37.091.33 Drama (pedagog.). Metody aktywizujące (pedagog.)  
373.5.016.046-021.64:811.162.1:821.162.1(091) 
:37.091.33 Stosowanie dramy na lekcjach języka polskiego w 
gimnazjum 
 
37.091.64 Pomoce naukowe. Środki dydaktyczne. Gry 
edukacyjne  
37.091.64:004 Komputery - stosowanie - nauczanie 
37.091.64:004.738.5 Internet - stosowanie – nauczanie 
37.091.64:004.032.6 Multimedia - stosowanie – nauczanie 
Symbolu 37.091.64 Gry edukacyjne używamy dla gier 
wspomagających proces nauczania, a dla gier dziecięcych (ale 
nie szkolnych) będziemy używać symboli 793.7 i 794 
373.2:37.091.64 Gry edukacyjne – przedszkola 



373.3.046-021.64:37.091.64 Gry edukacyjne - stosowanie - 
nauczanie początkowe 
 
373.2/.3 Wychowanie przedszkolne.Szkolnictwo 
podstawowe 

373.2 Żłobki 

373.2:373.3.046-021.64:37.043:376:37.091.64 Metoda 
Dobrego Startu 
373.2:373.3.046-021.64:37.091.4 Metoda Montessori 
 
376 Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych 
kategorii osób. Szkolnictwo specjalne 
376:373.3 Szkolnictwo podstawowe specjalne 
376:373.3.016 Nauczanie w szkole podstawowej specjalnej 
376-056.263:373.3.016:811.162.1 Nauczanie języka polskiego 
dzieci głuchych w szkołach podstawowych specjalnych 
376-058.53 Pedagogika resocjalizacyjna  
376-058.53:343.81/.84 Szkoły przywięzienne 
 
378 Szkolnictwo wyższe 
378.014.242(4-67)"1989/..." Erasmus (program) 
378.016 Nauczanie - szkoły wyższe 
378.016.046-021.68 Nauczanie - szkoły wyższe – studia 
podyplomowe 
(NU 378.016.046-021.64 Nauczanie - szkoły wyższe – studia 
licencjackie) 
(NU 378.016.046-021.66 Nauczanie - szkoły wyższe – studia 
magisterskie)  
378.046-027.15 Studia doktoranckie, zajęcia dla doktorantów i 
habilitantów 
378.22 Wymagania dot. prac dyplomowych - dziedzinę prac 
podamy w drugim symbolu wiązanym podwójnym  
dwukropkiem z 001.81, np.: 
378.22:62::001.81 Technika - prace dyplomowe – poradnik 
 
Decyzje jednostkowe 



 
37(438)”1939/1945”:94(438).082 Tajne nauczanie. 
Szkolnictwo - Polska - 1939-1945 r.  
37.042:613 Higiena szkolna 
37.048:37.091.212 Terapia pedagogiczna 
37.064.2:37.091.8 Świetlice szkolne – wychowanie 
374:331 Ochotnicze Hufce Pracy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


