Spotkanie UDC Consortium Executive Committee (1 marca 2021)
Na spotkaniu przedstawiono sprawozdania finansowe za ostatnie pół roku
działalności UDC Consortium oraz budżet na 2021 r. Omówiono bieżące prace
UDC Consortium (program w załączniku).
W części UDCC Members Reports poszczególni członkowie zarządu omówili
bieżące prace na rozwojem i promocją UKD w poszczególnych krajach.
Jolanta Hys z Biblioteki Narodowej w Polsce w wystąpieniu Activities of UDC
Department in the National Library in Poland in 2020/2021 zwróciła uwagę na
najważniejsze osiągnięcia w zakresie UKD w Polsce, w tym: przygotowanie
materiałów metodycznych, Poradnika UKD, Kartoteki wzorcowej UKD, które
po opublikowaniu nowych skróconych tablic UKD nr 102/2019 stały się
priorytetem w działalności Pracowni UKD. W wystąpieniu odniosła się również
do zagadnień, związanych z udostępnieniem bazy Polska UKD Online, pliku
wzorcowego UKD na licencji UDC Consortium.
Jednym z ważniejszych punktów programu było wystąpienie przewodniczącej
UDC Consortium Editorial Team dr Aidy Slavic, której sprawozdanie w
głównej części poświęcone zostało pracom nad plikiem wzorcowym UKD
(UDC MRF). Do prac tych należy ukończenie prac nad UDC MRF w części
poświęconej:
• Protista, Chromista, wirusy i bakterie,
• Poddziały wspólne języka =5, =6, =7 oraz =9,
Zmiany w obrębie tych działów zostaną przedstawione w numerze 38-39
Extensions and Corrections to the UDC.
W numerze 40-41 Extensions and Corrections to the UDC zaprezentowana
zostanie rewizja symboli UKD dotycząca
• obiektów fizjograficznych, w tym: rzeki, góry, lasy obu Ameryk.

• symbolami z działu 71 Planowanie przestrzenne, 72 Architektura, 69
Budownictwo i 624 Technika lądowa.

• 572 Antropologia fizyczna; 57.01/.09 Poddziały analityczne do symbolu
57 Nauki biologiczne; 573/576 Biologia ogólna. Ekologia ogólna.
Genetyka ogólna. Biologia komórki; 577 Biochemia

• 001 Nauka
• (4/9) Kraje świata nowożytnego
Planowane na 2021 prace dotyczą:
• działu 78 Muzyka, w części instrumenty muzyczne, teoria i gatunki
muzyczne,
• 7.01/.09 Poddziały analityczne działu 7 Sztuka
Oraz opóźnione z powodu Covid19 prace nad:

• 61 Medycyna
• 795 Gry komputerowe (rozbudowa poddziałów)
• 002 Dokumentacja
• 02 Bibliotekarstwo
Omówiono prace nad UDC Online Hub i nad linked data service.
Kolejne spotkanie UDCC EC zostało zaplanowane na 11 października 2021
roku

