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Aktualności

1. Nowa edycja tablic skróconych UKD
W grudniu 2019 r. Biblioteka Narodowa opublikowała nowe tablice
skrócone UKD pod tytułem Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie
skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych.
Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na
podstawie licencji PL2019/01. Tablice skrócone UDC-102 zastępują tablice
skrócone UDC-P058 z 2006 r. Tablice do nabycia w Księgarni internetowej
BN.

Tablice skrócone UKD nr 102 (fot. Joanna Kwiatkowska)
Wydaniu tablic towarzyszy wykaz zmian symboli UKD wprowadzonych
do tablic skróconych UKD nr 102 (2019 r.) w stosunku do tablic skróconych
UDC-P058 (2006 r.), tzw. Tablice przejścia.
Spotkania informacyjne UKD 2020
Pracownia UKD przygotowała cykl spotkań informacyjnych
dotyczących nowej edycji tablic skróconych UKD:
28 lutego, 19 marca, 24 kwietnia 2020 – Nowa edycja tablic
skróconych UKD
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2. Nowa kartoteka wzorcowa UKD
Na bazie tablic skróconych UKD nr 102/2019 powstaje Kartoteka
wzorcowa UKD (2020-…).

3. Polska UKD Online – dostęp otwarty
16 grudnia 2019 r. Biblioteka Narodowa otworzyła dostęp do bazy Polska
UKD Online. Baza Polska UKD Online na licencji Konsorcjum UKD jest
kompletną wersją pliku wzorcowego UKD zawierającą 71870 symboli i
prezentuje najnowszą i najbardziej kompletną wersję Uniwersalnej
Klasyfikacji Dziesiętnej w języku polskim.
Więcej informacji o bazie w zakładce Polska UKD Online
Aktualności Konsorcjum UKD
Na stronie Konsorcjum UKD ukazała się informacja o otwarciu polskiej
wersji UDC Online:

3

4. Spotkanie informacyjne Polska UKD Online
14 stycznia 2020 roku odbyło się w Bibliotece Narodowej spotkanie
informacyjne dotyczące bazy Polska UKD Online. Wzięli w nim udział
pracownicy bibliotek publicznych, akademickich i pedagogicznych oraz
pracownicy naukowi szkół wyższych. Na spotkaniu zaprezentowano etapy
realizacji projektu tłumaczenia i adaptacji pliku wzorcowego UKD na język
polski. Omówiono bazę UDC MRF Translator i projekt UDC Online, w
ramach którego działa Polska UKD Online.
Relacja ze spotkania w Aktualnościach BN.
5. Zespół ds. UKD
15 stycznia 2020 r. odbyło się XX spotkanie Zespołu ds. UKD. Na
spotkaniu przedstawiono nowe tablice skrócone UKD nr 102/2019.
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BIULETYN UKD NR 1 (73)
TABLICE SKRÓCONE UKD NR 102
W grudniu 2019 r. ukazała się nowa edycja tablic Uniwersalna Klasyfikacja
Dziesiętna: publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez
Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01. Wydanie skrócone dla
bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych.
Tablice skrocone UKD zostały opracowane przez pracownikow Pracowni
UKD Jolantę Hys i Joannę Kwiatkowską. Za opracowanie komputerowe
odpowiada Zakład Technologii Informatycznych, za skład i korektę
językową odpowiada Wydawnictwo BN1, za projekt graficzny Izabela
Jurczyk ze Studia Design2 w Łodzi. Tablice są dostępne w wersji
drukowanej i w wersji elektronicznej na pendrivie3.
Obecne wydanie tablic skróconych UKD (UDC-102) zastępuje tablice (UDCP058) z 2006 roku. Nowe tablice zawierają 5 219 symboli, w tym 1 425
symboli poddziałów wspólnych. Indeks przedmiotowy do tablic zawiera
ponad 19 000 haseł indeksowych.
W obecnym wydaniu tablic UKD wprowadzono przede wszystkim zmiany
będące odzwierciedleniem zmian w pliku wzorcowym UKD. Należą do nich:
likwidacja symboli, dodanie nowych symboli oraz przesunięcie zakresu
znaczeniowego symbolu w inne miejsce gałęzi klasyfikacyjnej.
W obecnym wydaniu tablic UKD dokonano pewnych zmian w proporcjach
zamieszczania symboli głównych i symboli poddziałów pomocniczych
(wspólnych i analitycznych) oraz zmian w metodzie zapisu symboli. Zmiany
w tym obszarze można sprowadzić do:
Wydawnictwo BN, https://www.bn.org.pl/wydawnictwo
Studio Design, http://studio-design.com.pl/
3 Księgarnia internetowa BN, https://ksiegarnia.bn.org.pl/
1

2
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- zwiększenia liczby zamieszczonych poddziałów analitycznych,
- umieszczenia większości symboli złożonych w kategorii przykłady
lub pozostawienia tylko w zasobie kartoteki wzorcowej UKD,
- ograniczenia rozbudowy równoległej na końcowych stopniach
podziału,
- zastosowania w miarę proporcjonalnej rozbudowy poszczególnych
gałęzi klasyfikacyjnych,
- rezygnacji z symboli bardzo szczegółowych na rzecz szerszych
zakresowo.
Zachowano symbole, które się nie zmieniły w stosunku do tablic
wcześniejszych, choć w pewnych przypadkach rozbudowano nieco zasób
odpowiedników słownych, wprowadzając terminy często występujące w
piśmiennictwie.
Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Konsorcjum UKD w stosunku do
tablic skróconych UKD (UDC-P058)
Częściowa przebudowa Tablicy Ic – Poddziały wspólne języka
Częściowa przebudowa Tablicy Ie – Poddziały wspólne miejsca
Częściowa przebudowa Tablicy Ik – Poddziały wspólne z kreską 0
Częściowa przebudowa działu 004 Informatyka
Nowy dział 07 Mass media
Częściowa przebudowa działu 316 Socjologia, w szczególności 316.36
Małżeństwo i rodzina
Częściowa przebudowa działu 54 Chemia
Częściowa przebudowa działu 582 Botanika systematyczna
Częściowa przebudowa działu 592/599 Zoologia systematyczna
Przebudowa działu 551.7 Geologia historyczna. Stratygrafia
Częściowa przebudowa działu 81 Językoznawstwo. Języki
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Częściowa przebudowa działu 82 Literatura piękna
Częściowa przebudowa działu 94 Historia
Szczegółowy wykaz zmian symboli UKD wprowadzonych do nowej edycji
tablic skróconych UKD (UDC-102) w stosunku do poprzedniej edycji (UDCP058) prezentowany jest w tzw. Tablicach przejścia
Z ukazaniem się nowej edycji tablic związana jest aktualizacja Kartoteki
wzorcowej UKD i Wykazów działów UKD.
Materiały dotyczące bieżącej metody opracowania prezentowane będą
w zakładce Materiały metodyczne UKD.
Zaleca się wprowadzenie aktualnych tablic UKD od stycznia 2020 roku,
bowiem od tej daty będą one stosowane także w bieżącej bibliografii
narodowej.
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