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Aktualności
1. W dniach 28-29 września 2015 r. odbyło się trzynaste spotkanie
Zespołu ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
W trakcie spotkania omówiono zmiany i uzupełnienia w pliku
wzorcowym UKD w obrębie działów:
005 Zarządzanie,
334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej,
658 Zarządzanie biznesem. Organizacja przedsiębiorstwa.
Poddano pod dyskusję wybór symboli UKD z wyżej wymienionych
działów do kolejnej edycji tablic skróconych. Odniesiono się
do problemów metodycznych związanych ze stosowaniem symboli
UKD dotyczących sprawozdań finansowych.
Materiały ze spotkania umieszczono w zakładce Zapis pionowy UKD:
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/zapis-pionowy-ukd
2. Międzynarodowe seminarium “Classification and Authority Control:
Expanding resource discovery”
W dniach 29-30 października 2015 r. w gmachu Biblioteki Narodowej
w Lizbonie odbyło się międzynarodowe seminarium pt. „Classification
and Authority Control: Expanding resource discovery” zorganizowane
przez Konsorcjum UKD i Bibliotekę Narodową Portugalii.
Celem seminarium było zaprezentowanie aktualnego stanu badań
poświęconych tematyce klasyfikacji i kartotek wzorcowych.
Tak pomyślane spotkanie miało też na celu promowanie klasyfikacji
i kontroli bibliograficznej oraz umożliwienie komunikacji pomiędzy
różnymi grupami użytkowników, zarówno bibliologów, bibliotekarzy,
jak też programistów.
Materiały z konferencji udostępniono na stronie UDC Consortium:
http://seminar.udcc.org/2015/programme.php
Relacja z konferencji na blogu Porządek rzeczy
http://porzadek-rzeczy.bn.org.pl/
3. W „Bibliotekarzu” nr 10/2015 ukazał się artykuł autorstwa Jolanty
Hys, Joanny Kwiatkowskiej i Anny Marsuli pt. Plik wzorcowy
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej i jego adaptacja na język polski.
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4. Pracownia UKD skonsultowała wybór symboli UKD z zakresu
surdopedagogiki do wykorzystania w bibliotece szkolnej w Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie.
Pani Anna Antos – nauczyciel bibliotekarz - nadesłała informację
o konkursie MEN "Książki naszych marzeń".
Trzecie miejsce
w kategorii "szkoły ponadgimnazjalne" zajęli uczniowie Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie.
Filmiki zwycięzców konkursu:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/12864.html.
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BIULETYN UKD NR 5 (47)
WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO
504.5 Szkody spowodowane substancjami szkodliwymi, trującymi.
Zanieczyszczenia, np.:
Zanieczyszczenie środowiska dwutlenkiem węgla
504.5
546.1/.2-31
504.6 Szkody spowodowane czynnikami fizycznymi, np.: wibracje, hałas,
ciepło
504.61 Szkodliwy wpływ działalności ludzkiej na środowisko, np.:
działania wojenne, roboty inżynieryjne, roboty budowlane
Symbole UKD wyrażające pojęcia pokrewne:
343.775 Przestępstwa przeciw ochronie środowiska
349.6 Prawo ochrony środowiska
351.777.61 Przepisy administracyjne dotyczące odpadów i ścieków
502.17 Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Kontrola jakości
środowiska. Ochrona gatunków zagrożonych. Rekultywacja. Odzysk.
Technologie czyste. Recykling. Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Renaturyzacja
613.6 Higiena pracy (zawodowa i przemysłowa). Choroby zawodowe
(zagadnienia ogólne). Szkodliwy wpływ kurzu, hałasu, światła itd.
614.7 Higiena powietrza, wody i gleby. Zapylenie powietrza. Opad
radioaktywny
614.87 Narażenia na wpływy otoczenia: zapobieganie, ochrona,
bezpieczeństwo osobiste. Wpływ przemysłu na zdrowie
622.85 Szkody wyrządzone florze i faunie przez roboty górnicze
626.87 Uprawa nieużytków. Bagna. Torfowiska. Nieużytki górskie.
Uprawa hałd nasypowych
628.3.034.2 Ścieki przemysłowe
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628.39 Zanieczyszczenie ściekami środowiska naturalnego (wód, gleby
i powietrza)
628.4.038 Odpady przemysłowe
628.5 Ochrona sanitarna w przemyśle. Ochrona przed szkodliwym
działaniem przemysłu. Urządzenia techniczne. Ochrona przed pyłami,
trującymi wyziewami, dymem, bakteriami, wysoką temperaturą itp.
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