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Aktualności 

 
1. Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 

dla tablic skróconych UKD nr 102/2019 
 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyznał  Nagrody 
Naukowe SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019: 
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22492&prev=1 
 
W kategorii prace o charakterze praktyczno-wdrożeniowym nagroda 
została przyznana Jolancie Hys i Joannie Kwiatkowskiej za opracowanie 
publikacji „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”  

 
2. MRF Translator – nowe funkcje  

 
W bazie dla tłumaczy pliku wzorcowego UKD dodano nowe oznaczenie – 
odpowiedniki słowne do symboli zawierających przykłady oznaczone są na 
żółto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22492&prev=1
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BIULETYN UKD NR 4 (76) 
PODDZIAŁ WSPÓLNY FORMY (075.9) PODRĘCZNIKI DLA RÓŻNEGO 
RODZAJU KURSÓW SZKOLENIOWYCH 
 
Do tablic skróconych UKD nr 102/2019 wprowadzono, zgodnie z plikiem 
wzorcowym UKD, poddział wspólny formy (075.9) Podręczniki dla różnego 
rodzaju kursów szkoleniowych. Poddział ten, uzupełniony o stosowne 
poddziały analityczne, został wprowadzony głównie do klasyfikowania 
dokumentów nt. nauczania pozaszkolnego języków obcych na poziomie 
podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym.  
 
Do wyrażenia poszczególnych poziomów wykorzystano poddziały 
analityczne poddziałów wspólnych formy, tj.: 
(0.062) Dokumenty na poziomie popularnym, elementarnym 
(0.063) Dokumenty na poziomie średnim, przeciętnym 
(0.064) Dokumenty na poziomie wysokim, zaawansowanym  
 

 Z połączenia symbolu (075.9) z poddziałami analitycznymi 
utworzone zostały symbole dla wyrażenia podręczników do 
nauczania języków obcych na poziomach, jak poniżej: 

 
(075.9.062) Podręczniki dla kursów językowych na poziomie 
podstawowym, dla początkujących (Poziom A1; Poziom A2), np.: 
 
  Język rosyjski dla Polaków / Irena Matczyńska 

A2 (poziom biegłości językowej) 
811.161.1 
(075.9.062) 

 
(075.9.063) Podręczniki dla kursów językowych na poziomie średnim, 
średniozaawansowanym (Poziom B1; Poziom B2), np.: 
 

Język angielski: sprawdź umiejętność korzystania z praktycznych 
zwrotów do codziennej komunikacji, czyli funkcji językowych: A2/B1 / 
Małgorzata Szewczak, Anna Wiśniewska.  
A2 (poziom biegłości językowej)  
B1 (poziom biegłości językowej) 
811.111 
(075.9.062) 
(075.9.063) 
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(075.9.064) Podręczniki dla kursów językowych na poziomie 
zaawansowanym (Poziom C1; Poziom C2) 
 

Język niemiecki: poziom zaawansowany: efektywna metoda nauki 
języka niemieckiego dla zaawansowanych 
C1 (poziom biegłości językowej) 
811.112.2 
(075.9.064) 

 
Podręczniki do nauczania języków w szkołach różnych stopni klasyfikuje 
się, jak dotychczas, za pomocą symboli wyrażających język nauczania oraz 
symboli wyrażających poziom nauczania w szkole, np.: 
 

 Teraz egzamin ósmoklasisty: repetytorium z języka angielskiego dla 
szkoły podstawowej / Małgorzata Stępień 
Poziom nauczania: klasa 8 
811.111 
(075.2+076) 
 

 Explora: curso de español: podręcznik do nauki języka hiszpańskiego w 
szkole podstawowej: klasa VII / Xavier Pascual López 
Poziom nauczania: klasa 7 
811.134.2 
(075.2) 
 

 Zaoraj maturę: przewodnik przygotowujący do matury z niemieckiego 
/ Marzena Skupska  
Poziom nauczania:  szkoły średnie 
811.112.2 
(075.3) 
 
 

 
 
 
 
 


