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Aktualności 
 
1. International UDC Seminar 2015 
29-30 października 2015 r. odbędzie się w Lizbonie kolejne seminarium 
Konsorcjum UKD pt. Classification and Authority Control  
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: 
http://www.udcc.org/  
 
2. IFLA 2014 General Conference and Assembly (Lyon) 
 

 18 sierpnia 2014 r. na sesji poświęconej rozwojowi UKD spotkali 
się członkowie Zespołu redakcyjnego Konsorcjum UKD. Konsorcjum 
UKD poinformowało o zawartości Extensions and Corrections to the 
UDC nr 34 i 35. 
W najnowszych numerach umieszczono informacje o rewizji:  

 symboli poddziałów wspólnych języków afrykańskich i romańskich,  

 poddziałów wspólnych miejsca (Afryka Południowa; Ameryka 
Środkowa; Skandynawia; Arktyka i Antarktyka), 

 symboli głównych w dziale 3 Nauki społeczne i dziale  
61 Medycyna. 

 
Więcej informacji w newsletterze  Konsorcjum UKD przygotowanym  
na spotkanie IFLA 
http://www.udcc.org/files/UDC_Update_2014_IFLA_Lyon.pdf  
  

 W ramach sesji IFLA poświęconej historii bibliotek wygłoszono 
referat: Universal Decimal Classification as a standard for international 
intellectual cooperation: the global network’s project of Paul Otlet and the 
International Institute of Bibliography (IIB) at the beginnings of the 20th 
century / L. Favier, S. Manfroid, W. Mustafa El Hadi 
http://library.ifla.org/915/ 
 
3. Pracownia UKD we współpracy z Zakładem Książki BN opracowała 
układ działowy UKD dla księgozbioru Czesława Miłosza. 
W układzie wykorzystano poddział wspólny formy (0:099.5MIŁOSZ) . 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udcc.org/
http://www.udcc.org/files/UDC_Update_2014_IFLA_Lyon.pdf
http://library.ifla.org/915/
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BIULETYN UKD NR 4 (40)  
 
PODDZIAŁY WSPÓLNE CZASU  ”…”1 

Poddziały wspólne czasu to symbole pomocnicze, czyli kategoria 
wyrażeń składniowo niesamodzielnych. Są przeważnie drugorzędnym 
pojęciem opisowym. Oznaczane są za pomocą cudzysłowu ”…”. Służą 
do określenia momentu, epoki, następstwa chronologicznego, czasu 
trwania omawianego zdarzenia.  

 
Metoda zapisu pionowego  
 

Poddziały wspólne czasu w zapisie pionowym stosuje się: 

 w dziale 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna,  

 w dziale 9 Geografia. Biografie. Historia. 
 

Poddziały wspólne czasu w zapisie pionowym dopisywane są 
bezpośrednio do symboli głównych, np.: 
821.131.1(091)"18" Historia literatury włoskiej 19 wieku 
94(450)”19” Historia Włoch 20 wieku 
 

Stosuje się poddziały wspólne "0/2" Daty i okresy czasu nowej ery 
mierzone sposobem konwencjonalnym według kalendarza 
chrześcijańskiego (gregoriańskiego), tj.: 

 

 stulecia, dla wyrażenia historii literatury i historii powszechnej  
i poszczególnych krajów, np.: 

821.111(091)-2"15" Historia dramatu angielskiego 16 wieku 
94(44)"17" Historia Francji 18 wieku 
 

 daty roczne, dla wyrażenia wydarzeń z historii Polski oraz historii  
I wojny światowej i II wojny światowej, np.: 

94(438).071"1830/1831" Powstanie listopadowe 1830-1831 roku 
94(438).081"1920" Bitwa warszawska 1920 roku 
94(100)"1914/1918":355.4 Historia wojskowa I wojny światowej 
94(100)"1939/1945":355.4 Historia wojskowa II wojny światowej 
 

Nie stosuje się poddziałów wspólnych czasu po symbolu 94(3) 
Historia starożytna. Nie stosuje się poddziałów wspólnych czasu 
poprzedzanych znakiem minus. 

                                                           
1
 J. Hys, J. Kwiatkowska, Poddziały wspólne czasu oraz symbole wyrażające ujęcie historyczne w 

Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, „Poradnik Bibliotekarza” 2014 nr 5, s. 9-12. 
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Nie stosuje się poddziałów wspólnych "3/7" Podział czasu  
z innych punktów widzenia niż z punktu widzenia mierzenia czasu 
sposobem konwencjonalnym według kalendarza chrześcijańskiego 
(gregoriańskiego), z wyjątkiem: 
903/904”631/634” Epoka kamienia 
903/904”636” Epoka miedzi 
903/904”637” Epoka brązu 
903/904”638” Epoka żelaza 
  

 


