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Aktualności 
 
 

1. Rozszerzono wykaz poddziałów wspólnych formy do stosowania  
w „Przewodniku Bibliograficznym” o dwa poddziały: 
 
(075:78) Podręczniki dla szkół muzycznych  
 
Np.: 
 

Podstawy harmonii funkcyjnej / Jacek Targosz 
781.4 
(075:78) 
 
Zasady muzyki / Franciszek Wesołowski 
781 
(075:78) 

 
 
A także o prezentowany w niniejszym numerze „Biuletynu UKD” 

poddział: 

(075.056.26/.36) Podręczniki dla szkół specjalnych  

 
2. Od września 2018 r. dostępna jest baza UDC Online w języku  

francuskim. Do 1 grudnia 2018 r. istnieje możliwość skorzystania z 
bezpłatnej bazy testowej.  
http://fr.udc-hub.com/fr/login.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.udc-hub.com/fr/login.php


3 
 

BIULETYN UKD NR 5 (65) 
 
(075.056.26/.36) PODRĘCZNIKI DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH1  
 

 Podręczniki dla szkół specjalnych klasyfikuje się za pomocą 

odpowiedniego symbolu głównego oraz poddziału wspólnego 

formy (075.056.26/.36) oraz poddziału wyrażającego podręcznik na 

określonym poziomie nauczania, np.: 

 

 Nasz elementarz: podręcznik do szkoły podstawowej: adaptacja 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: klasa 1 

Dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub w komunikowaniu 

się, w tym niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją 

373.3.046-021.64 

(075.056.26/.36)  

(075.2-021.64) 

 

 Ja też jestem chrześcijaninem: elementarz do religii katolickiej dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną  

Dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną 

272 

(075.056.26/.36)  

(075.3-021.64) 

 

 

                                                           
1 W polskim systemie szkolnictwa funkcjonują: 

 szkoły podstawowe specjalne (z wyróżnieniem kształcenia zintegrowanego dla uczniów klas 
I–III oraz blokowego w klasach IV–VI); 

 gimnazja specjalne; 

 zasadnicze szkoły zawodowe specjalne; 

 licea ogólnokształcące specjalne, 

 szkoły średnie techniczne specjalne, 

 szkoły policealne specjalne. 
https://polki.pl/rodzina/dziecko,szkoly-specjalne-wiedza-w pigulce,10409805,artykul.html  

 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,szkoly-specjalne-wiedza-w%20pigulce,10409805,artykul.html
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 Biologia 1: podręcznik  

Do nauczania biologii na poziomie klasy I gimnazjum specjalnego 

57 

(075.056.26/.36)  

(075.3-021.64) 

 

 Skrypt do nauki języka polskiego w szkole średniej dla 

niesłyszących. Cz. 2, Romantyzm, Młoda Polska  

Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych  

82(091)  

(075.056.26/.36)  

(075.3-021.66) 

 

 Podręczniki dla szkół specjalnych bez określania poziomu 

nauczania, np.: 

 

 Świat uczuć Ani i Kuby: poznać i zrozumieć uczucia: czytanki  

Poziom nauczania: Szkoły specjalne 

37.064.2 

(075.056.26/.36)  

 

 

 


