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Aktualności 

 
1. Pracownia UKD we współpracy z p. Małgorzatą Ziomko-Górską 

z Wydziału Zarządzania Dokumentacją Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych opracowała układ działowy UKD dla biblioteki Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Działy 349.3 oraz 364.3 zostały poddane 
szczegółowej rozbudowie, np.: 
349.3:364.35 Przepisy emerytalne 
349.3:364.37 Prawo ubezpieczeń rodzinnych, rent rodzinnych 
349.3:364.38 Prawo ubezpieczeń dzieci, zasiłków wychowawczych 

 
2. Pracownia UKD we współpracy z Pracownią Bibliografii Poloników  

Zagranicznych zmodyfikowała układ działowy UKD dla Poloników 
Zagranicznych: 
http://www.bn.org.pl/download/document/1483523461.pdf 

 
3. Narzędzie do analizy UKD  

Pod koniec 2016 r. została udostępniona baza  pod nazwą UDC number 
interpreter/parser. Jest to narzędzie do automatycznej analizy symboli 
UKD, w tym symboli złożonych, np. symbol 78.036.9(73)"20" jest 
rozłożony na poszczególne elementy i za pomocą Linked Data łączy z 
UDC Summary, np.: 
- main table number: 78 http://udcdata.info/066027 , Music 
- special auxiliary subdivision .036.9 
- common auxiliary of place: (73) http://udcdata.info/007714 , United 
States of America (USA) 
- common auxiliary of time: "20" 
 
http://piros.udc-interpreter.hu/#  

 
4. W „Poradniku Bibliotekarza” nr 2/2017 ukazał się artykuł 

autorstwa Jolanty Hys i Joanny Kwiatkowskiej pt. Poddziały wspólne 
miejsca w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 
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BIULETYN UKD NR 1 (55) 

7.03 OKRESY I STYLE W SZTUCE 

 

 Poddziały analityczne 7.03 wyrażają okresy, fazy,  

szkoły, style i wpływy artystyczne. 

 

 Historię sztuki w poszczególnych krajach klasyfikuje się za pomocą 

symbolu 7.03 oraz poddziału wspólnego miejsca, np.:  

7.03(44) Historia sztuki francuskiej 

 

 Poszczególne okresy i style klasyfikuje się za pomocą  

szczegółowych poddziałów analitycznych 7.03 oraz za pomocą 

poddziałów wspólnych miejsca, np.:  

7.034.7(4) Historia sztuki europejskiej okresu baroku 

 

7.031 Sztuka przedhistoryczna i prymitywna (dawna i nowoczesna) 

 

7.031.1 Sztuka przedhistoryczna 

Sztukę przedhistoryczną z punktu widzenia archeologii klasyfikuje się 

symbolami z działu 903/904, np.: 

903.2 Malowidła naskalne 

 

7.031.2 Sztuka prymitywna, np.: 

7.031.2(=821.173) Sztuka Majów 

 

7.031.3 Sztuka tubylcza i pierwotna (ogólnie), np.: 

7.031.3(=62) Sztuka tubylcza maoryska  

 

 



4 
 

7.031.4 Sztuka ludowa, np.: 

72.031.4(438) Architektura ludowa polska 

 

7.032 Sztuka cywilizacji antycznych Starego Świata 

Sztukę poszczególnych cywilizacji antycznych Starego Świata klasyfikuje 

się za pomocą poddziału wspólnego miejsca (3) Kraje świata 

starożytnego, np.: 

72.032(37) Architektura starożytnego Rzymu 

 

7.033 Sztuka średniowieczna (sztuka chrześcijańska, sztuka islamu) 

 

7.033.1 Sztuka wczesnochrześcijańska 

Klasyfikuje się tu sztukę zachodnią (łacińską) i sztukę wschodnią 

(grecką). 

 

7.033.2 Sztuka bizantyjska 

 

7.033.3 Sztuka islamu 

Klasyfikuje się tu między innymi sztukę: Umajjadów, Abbasydów, 

Fatymidów, Seldżuków oraz sztukę mauretańską i osmańską, np.: 

72.033.3(460) Alhambra 

 

7.033.4/.5 Sztuka średniowieczna Europy Zachodniej 

 

7.033.4 Sztuka romańska 

Klasyfikuje się tu między innymi sztukę wczesnoromańską  

i późnoromańską, styl karoliński i ottoński oraz sztukę wikingów. 
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7.033.5 Sztuka późnochrześcijańska (Europy Zachodniej). Gotyk, np.: 

72.033.5(44) Architektura gotyku płomienistego we Francji 

 

7.034 Renesans. Barok. Rokoko. Styl kolonialny 

 

7.034.4/.6 Renesans 

Klasyfikuje się tu między innymi styl quattrocento, cinquecento, 

manieryzm, np.: 

7.034.4/.6(410) Styl elżbietański  

 

7.034.7 Barok, np.: 

7.034.7(44) Styl Ludwika XIV 

78.034.7(450) Muzyka barokowa włoska 

 

7.034.8 Rokoko, np.: 

7.034.8 Styl Ludwika XV 

 

7.035 Klasycyzm i romantyzm. Nawrót do sztuki klasycznej, 

średniowiecznej itd. Neogotyk. Eklektyzm. Symbolizm. Secesja. 

Modernizm, np.: 

75.035(410) Malarstwo prerafaelitów 

 

7.036/.038 Sztuka nowoczesna, np.: 

7.036/.038(438) Sztuka polska 20 wieku 

 

7.036 Sztuka nowoczesna do ekspresjonizmu. Realizm. Naturalizm. 

Funkcjonalizm. Ekspresjonizm, np.: 

76.036 Grafika postimpresjonizmu 
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7.036.2 Impresjonizm, np.: 

75.036.2(460) Malarstwo impresjonistów katalońskich 

 

7.037 Okres między ekspresjonizmem a abstrakcjonizmem. 

Fowizm. Kubizm. Futuryzm. Dadaizm. Surrealizm, np.: 

73.037 Rzeźba kubistyczna 

 

7.038 Sztuka abstrakcyjna. Konstruktywizm. Bauhaus. Art deco. 

Taszyzm. Pop art. Strukturalizm. Postmodernizm itd., np.: 

7.038:791(73) Wideo-art w Stanach Zjednoczonych 

 

7.038.531 Happening. Performance, np.: 

7.038.531(438) Body art w Polsce 

 

Symbole poddziałów analitycznych 7.03 z rozbudową stosuje się w 

działach 72 Architektura, 73 Rzeźbiarstwo i sztuki pokrewne, 75 

Malarstwo i 78 Muzyka. 

 

 Za pomocą symbolu 72.03 klasyfikuje się style w architekturze 

ogólnie. Historię architektury w poszczególnych krajach klasyfikuje się  

za pomocą symbolu 72 oraz poddziału wspólnego miejsca, np.:  

72(438) Architektura polska 

 

 Za pomocą symbolu 73.03 klasyfikuje się style w rzeźbie ogólnie. 

Historię rzeźby w poszczególnych krajach klasyfikuje się za pomocą 

symbolu 73 oraz poddziału wspólnego miejsca, np.:  

73(438) Rzeźba polska 
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 Za pomocą symbolu 75.03 klasyfikuje się style w malarstwie  

ogólnie. Historię malarstwa w poszczególnych krajach klasyfikuje się  

za pomocą symbolu 75 oraz poddziału wspólnego miejsca, np.:  

75(438) Malarstwo polskie  

 

 Za pomocą symbolu 78.03 klasyfikuje się style w muzyce ogólnie. 

Historię muzyki w poszczególnych krajach klasyfikuje się za pomocą 

symbolu 78 oraz podziału wspólnego miejsca, np.:  

78(438) Muzyka polska 

 

Natomiast style i kierunki w poszczególnych dziedzinach sztuki 

klasyfikuje się za pomocą właściwych symboli poddziałów analitycznych 

7.03…, np.: 

72.034.4/.6(438) Architektura renesansowa w Polsce 

73.033.5(438) Rzeźba gotycka polska 

75.038(438) Malarstwo abstrakcyjne polskie 

78.034.7(438) Muzyka barokowa polska 

 


