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Aktualności
1. Od stycznia 2014 roku rozszerzono wykaz poddziałów wspólnych
formy stosowanych
w „Przewodniku Bibliograficznym” o poddział
(02.053.4) Podręczniki dla przedszkolaków. Książki dla przedszkolaków
2. Pracownia UKD skonsultowała wybór symboli UKD do wykazu działów
bibliografii „Polonica zagraniczne” wydawanej przez Bibliotekę
Narodową. Układ działowy wg UKD będzie stosowany od 2014 r.
Wyróżniono 50 działów z dodaniem poddziału wspólnego formy (0.054).
3. Podczas 80. Konferencji Generalnej IFLA (16-22 sierpnia 2014 r.,
Lyon, Francja) odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej. Szczegóły na stronie UDC Consortium:
http://www.udcc.org/index.php/event/viewAll
4. Od lutego 2014 r. zasób pliku wzorcowego MRF wzbogacono
o „information note” zawierającą dodatkowe informacje, których nie
obejmuje nota o stosowaniu („application note”) i nota o zakresie
(„scope note”) , np.:
=811.111
Caption: Języki Apaczów Prerii
Info Note: Dawniej nazywani Kiowa-Apacze
(410.316.8)
Caption: Conwy (hrabstwo miejskie)
Info Note: Dawniej Aberconwy i Colwyn
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Examples

5. Na stronie https://archive.org/details/paulotlet można obejrzeć krótki
film dokumentalny poświęcony Paul’owi Otlet – współtwórcy
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
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338.48 TURYSTYKA
Metoda zapisu pionowego
Stosuje się poddziały wspólne:
- miejsca (1…/9…),
- rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…),
- formy (0…),
- z kreską -02; -04; -05.
Nie stosuje się poddziałów wspólnych czasu "…”.
 Turystyka sportowa
338.48-52 Turystyka sportowa
Dalsza rozbudowa z dodaniem po dwukropku symboli z działu 796/799
Sport, np.:
338.48-52:796.6 Turystyka rowerowa
Klasyfikuje się tu tylko zagadnienia organizacyjne turystyki. Przewodniki
turystyczne klasyfikuje się odpowiednim symbolem z działu 913, np.:
Szlaki rowerowe Europy
913(4)
(036)
Szlaki piesze Mazowsza
913(438)
(036)
 Rodzaje turystyki (motywy aktywności)
338.48-6 Rodzaje turystyki (motywy aktywności)
Dalsza rozbudowa z dodaniem po dwukropku odpowiednich symboli, np.:
338.48-6:008 Turystyka kulturowa
338.48-6:502/5041 Ekoturystyka. Turystyka przyrodnicza
338.48-6:55 Geoturystyka. Turystyka geologiczna
338.48-6:641/6422 Turystyka kulinarna i winiarska
338.48-6:66/69 Turystyka przemysłowa
338.48-6:7963 Turystyka ze względu na imprezy sportowe, wydarzenia
sportowe
1
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338.48-6:502/504 Ecotourism (MRF)
338.48-6:641/642 Gastronomic and wine-tasting tourism (MRF)
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 Jednostkowe rozwiązania
338.48 Turystyka. Turystyka – marketing4
338.48-056.26/.36 Turystyka niepełnosprawnych, np.:
338.48-056.26 Turystyka niepełnosprawnych fizycznie
338.48-056.263 Turystyka głuchoniemych, niesłyszących

908 KRAJOZNAWSTWO
91 GEOGRAFIA. OPISY KRAJÓW. PODRÓŻE
Metoda zapisu pionowego
Stosuje się poddziały wspólne:
- miejsca (1…/9…),
- rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…),
- czasu,
- formy "…”,
- z kreską -05.
Nie stosuje się poddziałów wspólnych z kreską -02, -04.
 908 Krajoznawstwo
Organizacje turystyczno-krajoznawcze klasyfikuje się dodając w drugim
polu 080 symbol 061.2, np.:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
908(438)
061.2
 911.2 Geografia fizyczna
Geografię fizyczną świata klasyfikuje się za pomocą symbolu złożonego
połączonego dwukropkiem, np.:
913(100):911.2 Geografia fizyczna świata
Geografię fizyczną poszczególnych regionów i krajów klasyfikuje się,
dodając do odpowiedniego symbolu z 913(4/9), po dwukropku symbol
911.2, np.:
913(494):911.2 Geografia fizyczna Szwajcarii
3
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338.48-61:796 Tourism involving sports events (MRF)
338.487:659.1 Marketing in tourism (MRF)
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 911.3 Geografia człowieka
Geografię człowieka całego świata klasyfikuje się za pomocą symbolu
złożonego 913(100):911.3
Geografię człowieka w odniesieniu do poszczególnych krajów klasyfikuje
się dodając do odpowiedniego symbolu 913(4/9) po dwukropku symbol
911.3, np.:
913(485):911.3 Geografia człowieka w Szwecji
Działy geografii człowieka w odniesieniu do poszczególnych regionów
i krajów klasyfikuje się podając zamiast symbolu 911.3 odpowiedni
symbol z 913(4/9), np.:
913(491.1):911.37 Geografia osadnictwa Islandii
913(415):911.37 Geografia osadnictwa wiejskiego Irlandii
 912 Mapy. Atlasy
Atlasy geograficzne świata i poszczególnych krajów klasyfikuje się,
dodając odpowiedni symbol poddziału wspólnego miejsca, np.:
912(438) Atlas Polski
Atlasy i mapy tematyczne klasyfikuje się, dodając do symbolu 912
symbol dziedziny i odpowiedni symbol poddziału wspólnego miejsca,
np.:
912:55(541.35) Atlas geologiczny Nepalu
912:94(85) Atlas historyczny Peru
 528.9 Kartografia
Np.:
Katalog muzealny zbiorów kartograficznych
528.9
069.538
Plany miast w zbiorach archiwów polskich
528.9
930.253(438)
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 913(100) Geografia powszechna. Geografia świata
Geografię świata w różnych aspektach klasyfikuje się, dodając po
dwukropku odpowiedni symbol, np.:
913(100):911.2 Geografia fizyczna świata

 Przewodniki turystyczno-krajoznawcze
Przewodniki turystyczno-krajoznawcze klasyfikuje się odpowiednim
symbolem 913(4/9), dodając w drugim polu 080 symbol poddziału
wspólnego formy (036), np.:
Przewodnik po słowackich Pieninach
913(437.6:23)
(036)
Przewodnik wspinaczkowy po polskich Tatrach
913(438:23)
796.52
(036)
Przewodnik turystyczny po Hiszpanii
913(460)
(036)
Przewodnik po parkach narodowych Alaski
913(739.8-751)
(036)

 Relacje z podróży
Relacje z podróży klasyfikuje się właściwym symbolem z działu
913(4/9) oraz symbolem 929-051, np.:
Relacje z podróży po Japonii w polskiej literaturze podróżniczej
913(520)
929-051(438)"18"
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796/799 SPORT
Metoda zapisu pionowego
Stosuje się poddziały wspólne:
- formy (0…)
- z kreską -05 (tylko w wybranych przypadkach).
Nie stosuje się poddziałów wspólnych:
- miejsca (1…/9…),
- rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…),
- czasu "…”,
- z kreską -02, -04.
Symbole poddziałów analitycznych 796.01/.09 stosowane są do
rozbudowy symboli poszczególnych dyscyplin sportowych, np.:
796.323 Koszykówka
796.323.015 Trening koszykówki
796.323.071.4 Trenerzy koszykówki
796.323.093 Zawody koszykówki
WYJĄTEK
Poddziału 796.012 Fizjologia sportu. Fizjologia wysiłku nie dodaje się do
symboli poszczególnych dyscyplin sportowych, np.:
Fizjologia treningu w kolarstwie górskim
796.6.015
796.012
Sprawność fizyczna w piłce nożnej
796.332
796.012
 Organizacje sportowe
Kluby sportowe klasyfikuje się symbolem odpowiedniej dyscypliny
sportowej i symbolem 061.2 zapisanym w osobnym polu 080, np.:
Akademicki Związek Sportowy
796-057.875
061.2
Legia Warszawa
796.332
061.2
7

Bractwa kurkowe
799.3
061.2
 Decyzje szczegółowe
796.01 Teoria i metodyka kultury fizycznej i sportu. Filozofia sportu5
796.012 Fizjologia sportu. Sprawność motoryczna
796.017 Sporty ekstremalne, niebezpieczne. Sztuka przetrwania
796.032-056.26/.36 Paraolimpiady. Igrzyska paraolimpijskie6
796.2 Gry ruchowe i zręcznościowe z przyrządami. Ringo
796.41 Gimnastyka. Rytmika7
796.8 Sport zapaśniczy i obronny. Kulturystyka
798 Sport jeździecki. Wyścigi psich zaprzęgów8
Urazy sportowe. Traumatologia sportowa
796
616-001
Ratownictwo górskie
796.52
614.88
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796.011 Philosophical, scientific, theoretical principles of physical culture and sport (MRF)
796.032-056.2/.3 Speciální olympiády (CZENAS)
7
796.412 Rhythmic gymnastic exercises (MRF)
8
798.8 Canine sports. Dog racing etc. (MRF)
6
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