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Aktualności 

 
1. W dniach 7-8 marca 2011 r. w Bibliotece Narodowej odbyło się 
czwarte spotkanie Zespołu ds. UKD. Tematem spotkania były hasła 
indeksowe do kartoteki roboczej UKD oraz szczegółowe rozwiązania 
metodyczne w zapisie pionowym UKD. Materiał ze spotkania 
zamieszczono na stronie: 
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd  
 

2. W październiku 2010 r. i w lutym 2011 r. odbyły się spotkania 
informacyjne nt. zmian w zapisie symboli (zapis pionowy UKD).  
W spotkaniach wzięło udział 86 osób (przedstawicieli bibliotek z całej 
Polski). 
 

3. W dniach 8-10 czerwca 2011 r., w Bibliotece Narodowej, w sali  
im. Stefana Dembego, odbędą się Warsztaty JHP BN i UKD. 10 czerwca 
będzie poświęcony Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Informacje  
na stronie http://www.bn.org.pl/wydarzenia  
 

4. W trzecim numerze „Poradnika Bibliotekarza” z 2011 r. ukazał się 
artykuł autorstwa Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej pt. „Zmiany  
w zapisie symboli UKD w Przewodniku Bibliograficznym”.  
 

5. W trzecim numerze „Bibliotekarza” z 2011 r. ukazał się artykuł 
autorstwa Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej pt. „Zapis pionowy UKD  
w Przewodniku Bibliograficznym”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd
http://www.bn.org.pl/wydarzenia
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Zapis pionowy UKD w „Przewodniku Bibliograficznym” 
 

Od 1 stycznia 2011 r. stosowany jest zapis pionowy UKD  
w „Przewodniku Bibliograficznym”.  

 

Zakończono prace nad zmianą zapisu symboli w sześciu 
pierwszych numerach „PB” z 2010 r. (w OPAC-u). Rozpoczęto zmianę 
zapisu z poziomego na pionowy w kolejnych zeszytach „PB” z 2010 r. 
 
Przyjęto ogólne zasady postępowania: 
 

A. Umieszczone w tablicach skróconych UDC-P058 symbole poddziałów 
wspólnych stosowane są w wyborze.  
 

B. Stosowane są wszystkie symbole proste z tablic skróconych. 
 

C. Zapis symboli rozwiniętych i złożonych został częściowo zmodyfikowany. 
 

D. Symbole złożone UKD zapisywane są w osobnych polach, np. 
 

Kodeks karny i cywilny 
343 
347 
 

z wyjątkiem tzw. symboli jednolitych, np. 
 

007.5:681.5 Robotyka 
 
E. Symbole rozwinięte z poddziałami wspólnymi z kreską -02 Własności; -04 
Relacje, metody, działania; -05 Osoby zapisywane są w jednym polu, np. 
 

364.4-053.6 Opieka nad młodocianymi i młodzieżą 
 
F. Symbole rozwinięte z poddziałem wspólnym czasu "…” zapisywane 
są w jednym polu, np. 
 

821.162.1(091)”18” Historia literatury polskiej 19 w. 
 
G. Poddział wspólny formy (0…) zapisywany jest w osobnym polu, np. 
 

Encyklopedia techniki 
62 
(03) 
 

H. Dwukropek podwójny [::] nie jest stosowany. 
 
I. Nawias kwadratowy [ ] nie jest stosowany.  
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J. Nie tworzymy symboli złożonych z użyciem kreski ukośnej /.  
 

W zapisie pionowym są rozdzielane (zapisywane w osobnych polach), 
np. 
 

Historia Polski w latach 960-1763 
94(438).02 
94(438).03 
94(438).04 
NU 94(438).02/.04 
 

Wyjątek stanowią symbole z kreską ukośną / zapisane w tablicach UDC-
P058. 
 

K. Nie tworzymy symboli złożonych z użyciem plusa +. Wyjątek stanowią 
symbole tak zapisane w tablicach UDC-P058. 
 

L. Poddziały wspólne języka =… nie są stosowane. 
 

Służą tylko do rozbudowy symboli poddziałów wspólnych rasy, 
narodowości, grupy etnicznej oraz symboli z działów 811 Poszczególne 
języki i 821 Literatura poszczególnych języków. 
 

Ł. Poddziały wspólne formy (0…) są stosowane w wyborze. Wybrano 19 
poddziałów wspólnych formy. Są to: 
 

(02.053.2) Książki dla dzieci i młodzieży (popularnonaukowe) 
(03) Encyklopedie. Słowniki encyklopedyczne. Wydawnictwa informacyjne 
(036) Przewodniki o charakterze praktycznym lub opisowym 
(038) Słowniki 
(042) Kazania 
(07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki 
(075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych. Elementarze 
(075.2+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 
(075.3) Podręczniki dla szkół średnich 
(075.3+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich 
(075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum 
(075.3-021.64+076) Ćwiczenia i zadania dla gimnazjum 
(075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół ponadgimnazjalnych 
(075.3-021.66+076) Ćwiczenia i zadania dla liceum, technikum, szkół 
ponadgimnazjalnych 
(075.8) Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty 
(075.8+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych 
(076) Materiały do ćwiczeń praktycznych 
(084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustracje. Albumy 
(091) Opracowania historyczne 
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M. Poddziały wspólne miejsca (1…/9…) są stosowane w działach:  
3 Nauki społeczne, 7 Sztuka, 8 Językoznawstwo. Literatura piękna,  
9 Archeologia. Geografia. Historia oraz przy symbolu 008 Kultura,  
1 Filozofia. 
 

Symbole poddziałów wspólnych miejsca dopisywane są do symboli, np. 
 

Stosunki polityczne między Francją a Polską 
327(44) 
327(438) 
 
N. Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…) są 
stosowane w działach: 3 Nauki społeczne, 7 Sztuka, 8 Językoznawstwo. 
Literatura piękna, 9 Archeologia. Geografia. Historia oraz przy symbolu 
008 Kultura, 1 Filozofia. 
 
O. Poddziały wspólne czasu "…" są stosowane tylko w dziale  
8 Językoznawstwo. Literatura piękna i 9 Archeologia. Geografia. Historia.  
 

Poddział wspólny czasu dla wyrażenia okresu p.n.e. nie jest stosowany. 
Stosowane są stulecia dla wyrażenia historii literatury i historii 
powszechnej. 
 

Stosowane są daty roczne dla wyrażenia wydarzeń z historii Polski  
i historii I wojny światowej oraz II wojny światowej. 
 

W dziale 903/904 są stosowane symbole: "631/634”, "636”; "637”; "638”. 
 
P. Podział A/Z nie jest stosowany. 
 
R. Poddziały wspólne z kreską -02 Własności; -04 Relacje, metody, 
działania; -05 Osoby są stosowane 
 
S. Poddziały wspólny z kreską - 03 Materiały nie jest stosowany.  
 


