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Aktualności
1. W dniach 22-23 kwietnia 2013 r. odbyło się ósme spotkanie Zespołu
ds.
Uniwersalnej
Klasyfikacji
Dziesiętnej.
Spotkanie
zostało
zorganizowane w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej w Katowicach (CINiBA). Prezentację na temat książek
w wolnym dostępie przedstawiła Zofia Pokusińska (CINiBA), członek
Zespołu ds. UKD. Pracownia UKD przedstawiła aktualności dotyczące
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, przygotowane na podstawie IFLA
Classification and Indexing Section Newsletter nr 46. W ramach
przygotowań do kolejnej edycji tablic skróconych zaprezentowano
zmiany w dziale 2 Religia. Teologia w oparciu o plik wzorcowy UKD
(Master Reference File). Omówiono formę prezentacji odpowiedników
słownych UKD działu 2 Religia. Teologia w kartotece wzorcowej UKD.
Przeanalizowano formę prezentacji symboli UKD w polu 761 w kartotece
wzorcowej UKD.
2. W dniach 24-25 października 2013 r. odbędzie się w Hadze
konferencja organizowana przez UDC Consortium „Classification &
Visualization: Interfaces to Knowledge". Szczegółowe informacje na
stronie: http://seminar.udcc.org/2013/
3. W „Bibliotekarzu” nr 4/2013 r. ukazał się artykuł autorstwa Jolanty Hys
i Joanny Kwiatkowskiej pt. UDC Summary – adaptacja polska.
4. W „Poradniku Bibliotekarza” nr 4/2013 r. ukazał się artykuł autorstwa
Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej pt. Poddziały wspólne formy w UKD.
5. Stosowanie poddziału analitycznego (1-69) w poddziałach wspólnych
miejsca. Od stycznia 2013 r. rozszerzono wykaz poddziałów wspólnych
miejsca, stosowanych w „Przewodniku Bibliograficznym” o poddział
analityczny (1-69) Zgrupowania krajów według innych kryteriów
(naukowych, technicznych itd.)1, np.:
(100-69:27) Kraje chrześcijańskie w świecie
(100-69:28) Kraje islamu (muzułmańskie) w świecie
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(1-69) Groupings of states according to other points of view
(100-69:27) Christian countries (in the world)
(100-69=111) English speaking countries (in the world)
(4-69ESA) Countries of the European Space Agency
(5-69:28) Asian Islamic countries (MRF)
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BIULETYN UKD NR 2 (32)
PODDZIAŁY WSPÓLNE FORMY (0…)
Metoda zapisu pionowego – założenia ogólne
Poddziały wspólne formy w zapisie pionowym stosuje się we wszystkich
działach UKD.
Poddziały wspólne formy zapisywane są w osobnym polu 080 na
ostatnim miejscu w kolejności zapisu.
Np.:
Podręcznik filozofii
1
(07)
Jedynym wyjątkiem jest symbol złożony 0/9(03) gdzie poddział wspólny
formy występuje bezpośrednio po symbolu 0/9, a także w osobnym polu
080.
Np.:
Encyklopedie o treści ogólnej
0/9(03)
(03)
Przyjęte rozwiązania i metoda zapisu
W zapisie pionowym stosuje się wybrane symbole poddziałów
wspólnych formy:
(02.053.2) Książki dla dzieci i młodzieży (popularnonaukowe)
Literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży klasyfikuje się
symbolem odpowiedniej dziedziny, dodając w drugim polu 080 symbol
poddziału wspólnego formy (02.053.2)
Np.:
Chemia dla dzieci
54
(02.053.2)
Biblia dla dzieci
27-235/-236
(02.053.2)
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Encyklopedie dla dzieci
0/9(03)
(03)
(02.053.2)
Słowniki językowe dla dzieci klasyfikuje się dodając poddział
wspólny formy
Np.:
Słowniki angielsko-polskie dla dzieci
811.111:811.162.1'374
(02.053.2)
(03) Encyklopedie. Słowniki encyklopedyczne. Wydawnictwa
informacyjne
Np.:
Encyklopedie o treści ogólnej
0/9(03)
(03)
Encyklopedie dziedzinowe, np. techniki
62
(03)
(036) Przewodniki o charakterze praktycznym lub opisowym
Przewodniki klasyfikuje się symbolem dziedziny, dodając w osobnym
polu symbol poddziału wspólnego formy (036)
Np.:
Przewodniki turystyczno-krajoznawcze po Górach Świętokrzyskich
913(438)
(036)
Przewodniki po muzeach w Polsce
069
(036)
(038) Słowniki
Słowniki klasyfikuje się symbolem dziedziny, dodając w osobnym polu
symbol poddziału wspólnego formy (038)
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Np.:
Słownik techniczny angielsko-polski
62
(038)
(042) Kazania
Tym symbolem klasyfikuje się teksty kazań
Np.:
Kazania – katolicyzm
272-475
(042)
Kazania o świętych
27-36
(042)
(044) Listy. Korespondencja
Listy na określony temat klasyfikuje się za pomocą symbolu
wyrażającego tematykę oraz poddziału wspólnego formy (044)
Np.:
Listy Fryderyka Chopina
78.071(438)
780.8:780.616(438)
(044)
(044.6) Encykliki. Adhortacje. Listy apostolskie
Encykliki. Adhortacje. Listy apostolskie wielotematyczne klasyfikuje
się za pomocą symbolu 272-732.2 oraz poddziału wspólnego formy
(044.6)
Np.:
Konstytucje apostolskie
272-732.2
(044.6)
Adhortacje, encykliki, listy pasterskie i apostolskie na określony
temat klasyfikuje się za pomocą symbolu wyrażającego tematyką oraz
poddziału wspólnego formy (044.6)
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Np.:
List Apostolski o różańcu świętym
272-534
(044.6)
(07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki
Np.:
Podręcznik do Microsoft Windows
004.451
(07)
Podręcznik medycyny rodzinnej
616-055.5
(07)
Podręczniki do języka obcego według zawartego w nich słownictwa
fachowego klasyfikuje się z pomocą symbolu 81 oraz symbolu
wyrażającego daną dziedzinę oraz poddziału wspólnego formy (07)
Np.:
Podręcznik do języka angielskiego z terminologią ekonomiczną
811.111
33
(07)
(075) Podręczniki dla szkół muzycznych
Np.:
Podręczniki dla szkół muzycznych
78
(075)
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych
Np.:
Podręcznik do języka polskiego dla klas IV-VI
811.162.1
(075.2)
Podręcznik do plastyki dla klasy V
7
(075.2)
6

(075.2+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
Np.:
Ćwiczenia do historii dla klasy IV
94
(075.2+076)
(075.2-021.64) Podręczniki do nauczania początkowego
Materiał dla ucznia do nauczania początkowego (kształcenia
zintegrowanego bez wyodrębnienia przedmiotów nauczania) wyrażany
jest z pomocą zapisanych w dwóch polach 080 symboli:
373.3.046-021.64
(075.2-021.64).
W edukacji wczesnoszkolnej nie wyodrębnia się języka polskiego,
matematyki, przyrody, plastyki, muzyki, edukacji regionalnej, zajęć
technicznych i komputerowych
Np.:
Podręcznik do języka polskiego na poziomie nauczania początkowego
373.3.046-021.64
(075.2-021.64)
Podręczniki do religii i języków obcych klasyfikuje się symbolem
odpowiedniego działu
Np.:
Podręcznik do religii na poziomie nauczania początkowego
272
(075.2-021.64)
Podręcznik do języka niemieckiego na poziomie nauczania
początkowego
811.112.2
(075.2-021.64)
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(075.2-021.64+076) Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
Np.:
Ćwiczenia do języka niemieckiego do nauczania początkowego
811.112.2
(075.2-021.64+076)
(075.3) Podręczniki dla szkół średnich
Np.:
Podręcznik do języka łacińskiego dla szkół średnich
811.124
(075.3)
Podręczniki przeznaczone i dla gimnazjum i dla szkół
ponadgimnazjalnych klasyfikuje się za pomocą poddziału (075.3)
Np.:
Podręcznik do chemii dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
54
(075.3)
(075.3+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich
Np.:
Ćwiczenia do fizyki dla szkół średnich
53
(075.3)
(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum
Np.:
Podręcznik do informatyki dla gimnazjów
004
(075.3-021.64)
Podręcznik edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjów
351.75
(075.3-021.64)
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(075.3-021.64+076) Ćwiczenia i zadania dla gimnazjum
Np.:
Ćwiczenia do biologii dla gimnazjum
57
(075.3-021.64+076)
(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół
ponadgimnazjalnych
Np.:
Podręcznik wychowania obywatelskiego dla maturzystów
3
(075.3-021.66)
Podręcznik fryzjerstwa dla technikum
687.5
(075.3-021.66)
(075.3-021.66+076) Ćwiczenia i zadania dla liceum, technikum, szkół
ponadgimnazjalnych
Np.:
Ćwiczenia i testy z geografii dla maturzystów
91
(075.3-021.66+076)
Ćwiczenia i testy z gastronomii dla technikum
64
(075.3-021.66+076)
(075.8) Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty
Np.:
Podręcznik akademicki do teologii dogmatycznej
272-284
(075.8)
Podręcznik akademicki do algebry liniowej
512.64
(075.8)
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(075.8+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
Np.:
Ćwiczenia laboratoryjne z biochemii dla studentów
577.1
(075.8+076)
Zadania z programowania w języku C++ dla studentów
004.438
004.045
(075.8+076)
(076) Materiały do ćwiczeń praktycznych. Ćwiczenia i zadania
Np.:
Ćwiczenia z języka rosyjskiego
811.161.1
(076)
(084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustracje. Albumy
Albumy fotograficzne przyrody (krajobraz, fauna, flora) klasyfikuje
się symbolem 913(4/9) oraz poddziału wspólnego formy (084.1)
Np.:
Album fotograficzny fauny i flory Mazowsza
913(438)
(084.1)
Album fotograficzny fauny i flory Biebrzańskiego Parku Narodowego
913(438-751)
(084.1)
Albumy fotograficzne architektury klasyfikuje się symbolem 72(4/9)
oraz poddziału wspólnego formy (084.1)
Np.:
Album fotograficzny architektury Krakowa
72(438)
(084.1)
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Albumy fotografii zbiorowych klasyfikuje się symbolem 77.04(4/9)
oraz poddziału wspólnego formy (084.1)
Np.:
Fotografie polskie przedstawiające mieszkańców Warszawy
77.04(438)
(084.1)
Portrety polskie aktorek amerykańskich
77.041.5(438)
(084.1)
Albumy fotograficzne dzieł sztuki klasyfikuje się symbolami
poszczególnych dziedzin sztuki oraz poddziału wspólnego formy (084.1)
Np.:
Album malarstwa francuskiego
75(44)
(084.1)
Album malarstwa Stanisława Wyspiańskiego:
75.071(438)
(084.1)
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