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Miejsce klasyfikacji w programie kształcenia?
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Dzięki temu, że zajęcia dotyczące języków haseł

przedmiotowych bezpośrednio poprzedzają zajęcia

dotyczące klasyfikacji, można wykorzystać analogie z

JHP, pokazując że:

• budowa i pozycyjność symbolu rozwiniętego UKD

przypomina budowę rozwiniętego hasła przedmiotowego;

• niektóre symbole pomocnicze w UKD pełnią tę samą

funkcję, co określniki w hasłach przedmiotowych;

• niektóre odpowiedniki słowne w UKD przypominają

rozwinięte hasła przedmiotowe.



Pomoce dydaktyczne:
1. Podręczniki - przydatne

2. Tablice - konieczne

3. Internet - bezcenny



Podręczniki



TABLICE



A jeśli nie ukażą się drukiem 

kolejne tablice klasyfikacyjne…?

----------------------------------------------------------------

Proces przechodzenia od wersji  drukowanych  do 
wersji elektronicznych dostępnych online obserwujemy 
przede wszystkim na przykładzie podstawowych źródeł 

informacji, takich jak bibliografie i słowniki.

Odnosi się to także do tablic klasyfikacyjnych. Faktem 
jest, że w kolejnych krajach pojawiają się tablice UKD 
w wersji online. Czy zatem wkrótce skończy się epoka 

drukowanych tablic klasyfikacyjnych?





FRA – 2004 ; ENG – 2005 ; HUN – 2005

MAC – 2006 ; POL – 2006 ; BRA – 2007

LIT – 2007 ; HRV – 2007 ; GEO – 2009

RUS – 2010 ; UKR – 2010





Kartoteka wzorcowa UKD w BN w bardzo ograniczonym zakresie może 
pełnić funkcję tablic przydatnych w nauczaniu klasyfikacji.



Analiza symboli umieszczonych w opisach 

w „Przewodniku Bibliograficznym” 

(zarówno w wersji  PDF, jak i online) 

to wygodna metoda prezentacji 

praktycznego zastosowania UKD



Internet 
jest doskonałym narzędziem wzbogacającym metody 

nauczania UKD. Cenna jest przede wszystkim możliwość 

prezentacji symboli w różnych dostępnych online 

bibliografiach i katalogach bibliotecznych. Ciekawym 

doświadczeniem i przyczynkiem do dyskusji może być 

porównywanie symboli klasyfikacyjnych nadanych tym 

samym dokumentom w różnych katalogach.
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Opracowanie formalne i rzeczowe jako przedmioty

w programie studiów bibliotekoznawczych na

pierwszy rzut oka wydają się zagadnieniami mało

intrygującymi i nie pociągającymi. Opowieść o

klasyfikowaniu ograniczona do reguł i cyfr może

skutecznie zniechęcać do przedmiotu.

Można jednak spróbować w sposób dygresyjny

wciągnąć i zaciekawić słuchaczy. Choćby poprzez

wielokrotne stawianie pytania, czy obraz świata,

jaki prezentuje nam klasyfikacja, jest zgodny z

naszymi oczekiwaniami i dotychczasową wiedzą.



656.835 Znaczki pocztowe. Filatelistyka

737 Numizmatyka

769.56 Philately, Postage stamps

760 Graphic arts. Prints

737 Numismatics 

730 Plastic arts, Sculpture

656.8 Poczta

656 Transport

73 Rzeźba

7 Sztuka







Zmiany wprowadzone w 2011 r. przez Bibliotekę

Narodową w sposobie zapisu i zakresie stosowania

symboli UKD są doskonałym przyczynkiem do

dyskusji na zajęciach z UKD, przede wszystkim na

temat szczegółowości symboli klasyfikacyjnych i

funkcjonowania UKD w systemie zautomatyzowanym.

Kwestią oczywistą jest, że ucząc UKD, uczy się jej nie

w wersji BN, ale w wersji International. Ale zmian

wprowadzonych przez BN nie można potraktować

zdawkowo. Koniecznym i korzystnym jest posłużenie

się wieloma przykładami opisów proponowanych

przez BN, w celu przedyskutowania kwestii

funkcjonowania khw UKD kosztem daleko idącego

uproszczenia w klasyfikowaniu.







Poddziały wspólne formy - wskaźnik     (0...)







Warto oczywiście pokazać na przykładach, że

rozwiązanie przyjęte przez BN w 2011 nie jest

traktowane w Polsce jako jedyne słuszne.

Są biblioteki, które w zakresie tzw. zapisu pionowego i

szczegółowości klasyfikowania „mają odwagę”

stosować własne rozwiązania.







Zajęcia z klasyfikowania według UKD tylko z pozoru są

wąskim zakresowo przedmiotem zawodowym.

Odpowiednio prowadzone, mogą być nie tylko

ćwiczeniem logicznego myślenia i analizy treści, ale

też dostarczyć słuchaczom wielu nowych wiadomości

z takich choćby dziedzin jak wiedza o literaturze,

geografia, historia, religia czy językoznawstwo. Bo

klasyfikowanie po prostu rozwija wszechstronnie, a

zajęcia z UKD mogą momentami nabrać charakteru

przedmiotu ogólnokształcącego.




