ISSN2080-7759

Biuletyn
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

R. 14
Nr 5 (83)
Wrzesień - Październik 2021 r.

Seniorzy

Pracownia UKD
Instytut Bibliograficzny
Biblioteka Narodowa

Aktualności
„Wykaz działów katalogu rzeczowego dla małych bibliotek
publicznych”
W Wydawnictwie BN ukazał się Wykaz działów katalogu rzeczowego
dla małych bibliotek publicznych opracowany przez Jolantę Hys i Joannę
Kwiatkowską z Pracowni UKD. Jest to szóste wydanie Wykazu,
zaktualizowane na podstawie najnowszych tablic skróconych UKD nr
102/2019. Wykaz dostępny jest w księgarni internetowej BN.
Jest to już trzeci wykaz działów przeznaczony dla bibliotek
zbudowany na podstawie aktualnych tablic skróconych UKD. W 2020 r.
ukazał się Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych
dla dzieci i młodzieży oraz Wykaz działów UKD dla bibliotek szkolnych.

(fot. Joanna Kwiatkowska)
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BIULETYN UKD NR 5
SENIORZY
Symbole wyrażające zagadnienia dotyczące seniorów z reguły tworzy
się za pomocą poddziału wspólnego osób -053.9 Osoby w wieku starszym.
Ludzie starzy, np.:
314.117-053.9 Demografia ludzi starych. Starzenie się społeczeństwa
316.346.3-053.9 Socjologia osób w wieku starszym
331-053.9 Praca osób w wieku starszym
338.48-2-053.9 Turystyka osób starszych
341.231.14-053.9 Prawa osób w starszym wieku (prawo
międzynarodowe)
342.726-053.9 Prawa osób w starszym wieku (prawo państwowe)
364.4-053.9 Opieka w czasie starości
364.4-54-053.9 Domy seniora. Domy spokojnej starości
364.63-053.9 Osoby w wieku starszym jako ofiary przemocy, znęcania się,
złego traktowania
374.7-053.9 Geragogika. Nauczanie osób w wieku starszym
616-053.9 Choroby wieku podeszłego. Geriatria
np.:
Pielęgniarstwo geriatryczne
616-053.9
616-083
Choroby stawów u osób starszych
616.72
616-053.9
Gerontopsychiatria
616.89
616-053.9
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641.56-053.9 Potrawy dla osób w starszym wieku
 Symbole wyrażające zagadnienia dotyczące seniorów bez użycia
poddziału wspólnego -053.9:
159.922.63 Psychologia osób w starszym wieku. Gerotranscendencja
374.72 Ośrodki kształcenia dorosłych. Uniwersytety trzeciego wieku
612.67 Starzenie się. Starość (Fizjologia)
613.98 Zdrowie i higiena wieku podeszłego. Gerontologia
Symbole UKD wyrażające pojęcia pokrewne
159.9-055.53 Psychologia dziadków, pradziadków, babć, prababć
2-45 Rodzina (Religia)
316.362 Socjologia rodziny
392.3 Życie rodzinne. Pokrewieństwo. Hierarchia rodzinna
347.61/.64 Prawo rodzinne
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