
 
AKTUALNOŚCI 
  

1. Na stronie BN w zakładce dla Bibliotekarzy – UKD do linku: 
Odpowiedzi na pytania użytkowników UKD. Propozycje i 
problemy dołączono Ankietę. 

Podświetlony link Ankieta kieruje do przygotowanej w Pracowni 
UKD ankiety na temat stosowania UKD w bibliotekach polskich.  

Ankieta do poszczególnych typów bibliotek jest i będzie 
rozsyłana. Ponieważ nie mamy możliwości dotarcia do 
wszystkich bibliotek prosimy o jej pobranie, wypełnienie i 
przesłanie na podane w ankiecie adresy. 

2. 15 października 2008 r. w Bibliotece Narodowej odbyło się 
zebranie naukowe Instytutu Bibliograficznego pt. UKD w 
kartotece wzorcowej Biblioteki Narodowej Czech.  
Na zebraniu została przedstawiona prezentacja, będąca 
pokłosiem naszej wizyty w Pradze. 
Od 8 do 12 września 2008 r. przebywałyśmy służbowo w 
Bibliotece Narodowej Czech. Głównym przedmiotem naszego 
zainteresowania była kartoteka wzorcowa Uniwersalnej 
Klasyfikacji Dziesiętnej (spotkania z odpowiedzialną za jej 
kształt p. Marie Baliková miały największą częstotliwość). 
Czeska kartoteka wzorcowa (CZENAS) to kartoteka haseł 
wzorcowych osobowych, korporatywnych, przedmiotowych, 
geograficznych i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna jest w Czechach bardzo 
szeroko stosowana. Natomiast UKD w Bibliotece Narodowej w 
Pradze jest dodawana do wszystkich typów dokumentów. 
Ranga UKD jest niewspółmiernie wysoka do jej pozycji w 
Polsce.  
Zapoznałyśmy się z projektem Multilingual Subject Access to 
Catalogues of National Libraries MSAC (kooperacja na gruncie 
UKD 7 bibliotek narodowych: Biblioteka Narodowa Chorwacji, 
Biblioteka Narodowa Czech, Biblioteka Narodowa Łotwy, 



Biblioteka Narodowa Litwy, Biblioteka Narodowa Macedonii, 
Biblioteka Narodowa Słowacji i Biblioteka Narodowa Słowenii).  
Zachęcamy do zajrzenia na strony WWW CZENAS i MSAC: 
http://sigma.nkp.cz/F 
http://sigma.nkp.cz/eng/auv 

3. W pliku wzorcowym Konsorcjum UKD symbol na historię 
Czech jest rozbudowany z użyciem symboli poddziałów 
wspólnych czasu, natomiast symbol na historię Polski nie jest 
rozpisany z użyciem symboli poddziałów wspólnych czasu. Pani 
Marie Baliková (kierownik Oddziału Opracowania Rzeczowego 
BN Czech i członek zarządu Master Reference File) poprosiła 
nas o uzupełnienie rozbudowy symbolu 94(438) Historia Polski 
w pliku wzorcowym Master Reference File. W 1997 r. 
zrewidowano tekst działu 9 w Extensions and Corrections to the 
UDC zalecając metodę, polegającą na dołączaniu do działu 9 
odpowiednich poddziałów wspólnych czasu. W polskiej 
adaptacji tablic ta metoda nie została przyjęta i nadal do 
opisania historii Polski stosowane są poddziały analityczne. W 
1998 r. zostały wydane przez IINTE tablice pełne - dział 9 
Archeologia. Geografia. Historia (II wydanie pełne w języku 
polskim). W tablicach tych są zaprezentowane dwa 
alternatywne sposoby rozbudowy działu 94(438). Pierwszy z 
użyciem poddziałów wspólnych czasu, np. 94(438)”1386/1572” 
Dynastia Jagiellonów. Drugi z użyciem poddziałów 
analitycznych, np. 94(438).03 Dynastia Jagiellonów. Ponieważ 
w pliku wzorcowym Master Reference File 94(438) Historia 
Polski nie jest rozbudowana, otrzymałyśmy propozycję 
rozbudowy symbolu, zgodnie z obowiązującą praktyką 
Konsorcjum UKD. Tekst za pośrednictwem p. M. Baliková 
został przekazany Konsorcjum UKD w Hadze. Tego efektem 
będzie umieszczenie w Master Reference File działu 94(438) 
Historia Polski z rozbudową, np. 94(438)”1386/1572” The 
Jagiellon dynasty, 1386-1572; 94(438)”1573/1763” Elected 
kings, 1573-1763; 94(438)”1764/1795” The Regin of Stanislaus 
Augustus Poniatowski. 



W okresie stosowania tablic skróconych P058 te zmiany nie 
zostaną wprowadzone do polskiej edycji tablic. 

 
BIULETYN UKD 
 
Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (Biuletyn UKD) 
jest dwumiesięcznikiem, wydawanym w wersji elektronicznej, 
ukazującym się na stronie www.bn.org.pl w zakładce Dla 
Bibliotekarzy. 
Biuletyn UKD jest redagowany przez pracowników Pracowni 
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. 
 
Metoda tworzenia symboli UKD jest prezentowana w MRF, 
"Extensions and Corrections to the UDC" i w wydanym w 2007 
r. podręczniku "The Universal Decimal Classification: a guide to 
its use" autorstwa I.C. McIlwaine. Na tej podstawie budowana 
jest metodyka tworzenia symboli UKD, prezentowana w 
Biuletynie UKD. 
Do umieszczonych w Biuletynie UKD symboli dopisywane są 
odpowiedniki słowne zaczerpnięte z MRF i/lub odpowiedniki 
słowne, równoważne z JHP BN. 
 
Istnieje możliwość przeszukiwania Biuletynu UKD przez 
odpowiedniki słowne i symbole UKD (Ctrl+F) 
 
BIULETYN UKD NR 5 
 
UNIA EUROPEJSKA W UKD 
 
Unia Europejska w Master Reference File (MRF) 
 
061.1EU Unia Europejska  
339.923:061.1UE Unia Europejska 

 
Poniżej umieszczono przyjęte (obligatoryjne) dla 
"Przewodnika Bibliograficznego", a sugerowane 



(postulowane) dla bibliotek rozwiązania dotyczące tematyki 
Unii Europejskiej. 
 
Dla prezentacji tematyki europejskiej używany jest wybrany z MRF 
symbol (4-67) 
(1-6) Państwa i grupy państw z różnych punktów widzenia 
(1-67) Grupy państw z ekonomicznego punktu widzenia 

Do wszystkich symboli wyrażających tematykę europejską 
dodawany jest poddział wspólny miejsca (4-67) 
 
339.923:327.39:061.1A/Z](4-67)"1989/..." Unia Europejska 
339.73:061.1A/Z](4-67)”1989/…” Unia Gospodarcza i 
Walutowa 
336.744(4-67) Euro 
 
Kompetencje Unii Europejskiej 
 
339.923(4-67) Jednolity rynek UE  
341.9:349.2](4-67) Swobodny przepływ osób - kraje Unii 
Europejskiej 
346.7:338.46](4-67) Swobodny przepływ usług - kraje Unii  
Europejskiej 
346:338.242](4-67) Swoboda prowadzenia działalności 
gospodarczej w krajach UE. Wolność ekonomiczna – prawo - 
kraje Unii Europejskiej  
 
Programy i fundusze wspólnotowe 
 
339.7(4-67) Programy UE. Programy i fundusze wspólnotowe 
 
331.5(438):339.7(4-67) Rynek pracy - programy i fundusze 
wspólnotowe - Polska 
338.43(438):339.7(4-67) Rolnictwo - programy i fundusze 
wspólnotowe - Polska 
37.091(438):339.7(4-67) Szkolnictwo - programy i fundusze 
wspólnotowe – Polska 
502.13/.14(438):339.7(4-67) Ochrona środowiska - programy i 
fundusze wspólnotowe – Polska 



658.114-022.51:658.114-022.55](438):339.7(4-67) 
Przedsiębiorstwa małe i średnie - programy i fundusze 
wspólnotowe – Polska 
 
339.92(4-67) Polityka regionalna UE  
 

339.92(1-04) Euroregiony 
339.92(438+476/477]-04)"1989/..." Euroregion Bug 
339.92(438+477]-04)"1989/..." Euroregion Karpaty  
339.92(438+430+437.3]-04)"1989/..." Euroregion Nysa 
 
Poszczególne zagadnienia są klasyfikowane z pomocą symbolu 
etykietującego omawiane zagadnienie z dodaniem symbolu 
poddziału wspólnego miejsca 
711.1/.2(438+476/477]-04)"1989/..."  Euroregion Bug - 
planowanie przestrzenne 
338.48-53:63](438+477]-04)"1989/..." Euroregion Karpaty - 
agroturystyka 
502/504(438+430+437.3]-04)"1989/..." Euroregion Nysa – 
środowisko 
 
(4-67) Kraje Unii Europejskiej 
Poszczególne zagadnienia są klasyfikowane z pomocą symbolu 
etykietującego omawiane zagadnienie z dodaniem symbolu 
poddziału wspólnego miejsca (4-67) 
 
33.012.4(4-67) Instytucje nonprofit - kraje Unii Europejskiej 
331.56/.57(4-67) Bezrobocie - kraje Unii Europejskiej 
332.1:005.56:001.895](4-67) Klastry (ekon.) - kraje Unii 
Europejskiej 
332.14:663/667+671/677:63](4-67) Produkt regionalny - kraje 
Unii Europejskiej 
334.726(4-67) Przedsiębiorstwo wielonarodowe - kraje Unii 
Europejskiej 
378(4-67) Szkolnictwo wyższe - kraje Unii Europejskiej 
658.114-022.51:658.114-022.55](4-67) Przedsiębiorstwa małe i 
średnie - kraje Unii Europejskiej 
 



Polska a Unia Europejska, Unia Europejska a Polska 
 
331.5-055.2(438+4-67) Sytuacja kobiet na rynku pracy w 
Polsce i krajach UE 
02(438:4-67) Unia Europejska - a Polska – bibliotekarstwo 
338.22(438):339.923(4-67) Polska - a Unia Europejska – 
gospodarka 
 
Prawo Unii Europejskiej 
 
341.12(4-67) Prawo Unii Europejskiej. Prawo wspólnotowe 
europejskie. Instytucje europejskie - prawo 
 
341.12(4-67):34(438) Prawo krajowe a prawo wspólnotowe 
europejskie –Polska 
341.24(438:4-67) Unia Europejska -- a Polska -- negocjacje 
akcesyjne 
 
342.72/.73:005.922.1](4-67) Informacje niejawne - ochrona - 
prawo wspólnotowe europejskie  
346.54(4-67) Oznaczenie CE 
346.54:366.5](4-67) Konsumenci (ekon.) - prawo wspólnotowe 
europejskie 
346.54:659.1](4-67) Reklama - prawo wspólnotowe europejskie 
346.7:663/664:614.3](4-67) Żywność - higiena - prawo 
wspólnotowe europejskie 
 
Harmonizacja prawa w Polsce 
 
34(438:4-67) Harmonizacja prawa w Polsce 
 
Poszczególne dziedziny prawa są klasyfikowane z pomocą 
symbolu danej dziedziny z dodaniem poddziałów wspólnych 
miejsca dla konkretnego kraju, np. (438) dla Polski i poddziału 
(4-67) 
336.221.24(438:4-67) Harmonizacja prawa podatkowego w 
Polsce 
343(438:4-67) Harmonizacja prawa karnego w Polsce 



346.61(438:4-67) Harmonizacja prawa celnego w Polsce 
349.2(438:4-67) Harmonizacja prawa pracy w Polsce 
349.6(438:4-67) Harmonizacja prawa ochrony środowiska w 
Polsce 
 
 
 
 
 


