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Aktualności
1. Spotkanie Zespołu ds. UKD (2-3 grudnia 2013 r.)
Na spotkaniu Pracownia UKD przedstawiła propozycje Konsorcjum UKD
dotyczące zmian i rozszerzenia pliku wzorcowego UKD. Propozycje
odnoszą się do działów 1 Filozofia; 82.0 Teoria literatury i poddziału
wspólnego osób -05.
Prezentacje znajdują się na stronie:
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/zapis-pionowy-ukd
Poza tym omówiono formę prezentacji odpowiedników słownych działu
34 Prawo w kartotece wzorcowej UKD.
Przedstawiono również materiał na temat symboli wyrażających
nauczanie w szkołach zawodowych i wychowanie przedszkolne.
2. Od 2014 r. do wykazu poddziałów wspólnych formy dodany zostanie
symbol (02.053.4) Podręczniki dla przedszkolaków
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373.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Wprowadzono poddział wspólny formy
(02.053.4) Podręczniki dla przedszkolaków. Książki dla przedszkolaków
Materiał dla przedszkolaka wyrażany jest za pomocą symboli
zapisanych w dwóch polach 080, tj. 373.2 oraz (02.053.4)
W wychowaniu przedszkolnym nie wyodrębnia się przedmiotów
nauczania, np.:
ABC przedszkolaka
373.2
(02.053.4)
Podręczniki do religii i języków obcych klasyfikuje się symbolem
odpowiedniego działu, np.:
Religia dla przedszkolaka (podręcznik)
272
(02.053.4)
Język niemiecki – przedszkola (podręcznik)
811.112.2
(02.053.4)
Materiał dla nauczyciela do wychowania przedszkolnego wyrażany
jest za pomocą symbolu
373.2
Materiały dla nauczycieli do religii i języków obcych klasyfikuje się
następująco, np.:
Język angielski - przedszkola
37.016:811.111
Katecheza - katolicyzm - przedszkola
37.016:272
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373.3.046-021.64 NAUCZANIE POCZĄTKOWE
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 oraz (075.2-021.64).
W edukacji wczesnoszkolnej nie wyodrębnia się języka polskiego,
matematyki, przyrody, plastyki, muzyki, edukacji regionalnej, zajęć
technicznych i komputerowych, np.:
Język polski - nauczanie początkowe; Podręczniki do nauczania
początkowego
373.3.046-021.64
(075.2-021.64)
Podręczniki do religii i języków obcych klasyfikuje się symbolem
odpowiedniego działu, np.:
Język niemiecki - nauczanie początkowe; Podręczniki do nauczania
początkowego
811.112.2
(075.2-021.64)
Katolicyzm - nauczanie początkowe; Ćwiczenia i zadania do nauczania
początkowego
272
(075.2-021.64+076)
Materiał dla nauczyciela do nauczania początkowego (kształcenia
zintegrowanego bez wyodrębnienia przedmiotów nauczania)
wyrażany jest z pomocą symbolu
373.3.046-021.64
Materiały dla nauczycieli do religii i języków obcych klasyfikuje się
następująco, np.:
Język angielski - nauczanie początkowe - metody
37.016:811.111
Katecheza - katolicyzm - nauczanie początkowe; Poradniki dla
nauczycieli
37.016:272
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