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Aktualności
1. W dniach 22-23 marca 2010 r. w Bibliotece Narodowej
odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. UKD. Tematem
spotkania był pionowy i poziomy zapis symboli UKD.
Przedstawiono postulowane przez Konsorcjum UKD porządki
zapisu symboli, a następnie przywołano przykłady zapisu
symboli z zagranicznych i polskich bibliotek.
Zanalizowano poszczególne przypadki. Ze względów
praktycznych nie ma możliwości przyjęcia jednego standardu
zapisu symboli UKD dla wszystkich bibliotek w Polsce.
Biblioteki pracujące w różnych systemach zintegrowanych w
różnoraki sposób poradziły sobie z prezentowaniem symboli
UKD w rekordach bibliograficznych. Jeszcze większą
umownością obciążone jest budowanie i funkcjonowanie
kartotek wzorcowych symboli UKD w bibliotekach. Znane są
przykłady stosowania wspólnej kartoteki wzorcowej dla symboli
UKD i dla haseł przedmiotowych (np. kartoteka CZENAS). Do
obsługi symboli UKD budowane są tezaurusy (np. Biblioteka
Politechniki Krakowskiej). Najpopularniejsze są kartoteki
wzorcowe UKD, które postulowany przez Network Development
and MARC Standards Office format dla klasyfikacji traktują w
sposób luźny i umowny. Wielokrotnie wykorzystują w rekordzie
bibliograficznym pola lokalne, które wiążą rekord bibliograficzny
z rekordem kartoteki wzorcowej.
Członkowie Zespołu ds. UKD zaprezentowali sposoby zapisu
symboli UKD w indeksach UKD w ich bibliotekach (w systemie
ALEPH; PROLIB; PATRON; ISIS).
Biblioteka Narodowa, która zapisuje symbole w poziomie
przygotowuje się do zmiany sposobu zapisu na pionowy.
Wymusza to przyjęcie sposobu zapisu, najbliższego
postulowanemu przez Network Development and MARC
Standards Office. Z tym związany jest problem przygotowania
zasad, które będą obowiązywały przy tworzeniu zapisów
pionowych symboli UKD i korelacji tych zapisów z kartoteką
wzorcową symboli UKD.

2. Pracownia UKD w ramach współpracy z Konsorcjum UKD
przygotowała wykaz polskich odpowiedników słownych do
wybranych symboli UKD (symboli MRF). Jest to wybór 2376
symboli UKD z odpowiednikami słownymi w języku angielskim,
tzw. UDC Summary. UDC Summary przygotowywane jest w 23
językach, w tym w polskim.
Efekt prac widoczny jest na stronie: UDC Summary [online]
Aby obejrzeć tłumaczenie należy kliknąć polski (polish) [pl] w
prawym górnym rogu.
Kolejny etap prac do których Pracownia UKD przystępuje to
tłumaczenie not stosowania (ok.1000) oraz przykładów użycia
(276).
3. Na stronie UDC Consortium/Blog zamieszczono informację o
próbach mapowania DDC do UDC.
http://universaldecimalclassification.blogspot.com/
4. Przygotowano Alfabetyczny spis odpowiedników słownych do
symboli UKD zamieszczonych w Biuletynach UKD. Spis będzie
aktualizowany. Nie jest to indeks przedmiotowy. Pełni on tylko
funkcję pomocniczą, stąd odesłanie do konkretnych,
zapisanych w nawiasie, numerów Biuletynów UKD. Spis odsyła
do konkretnych numerów Biuletynów UKD, w których znajdują
się reguły pragmatyczne UKD (noty stosowania UKD).
Do umieszczonych w Biuletynie UKD symboli dopisywane są
odpowiedniki słowne zaczerpnięte z MRF i z języka naturalnego
oraz odpowiedniki słowne, równoważne z JHP BN.
Spis dostępny jest w zakładce Biuletyn UKD
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 z języka naturalnego
oraz odpowiedniki słowne, równoważne z JHP BN (zapisywane
kursywą).
W Biuletynie UKD prezentowane są odpowiedniki słowne do
symboli UKD, jako uzupełnienie odpowiedników słownych do
tablic skróconych, np.
w tablicach P058 symbol 001.94 Opisywanie zjawisk
niewyjaśnionych całkowicie, w Biuletynie UKD 001.94
Opisywanie zjawisk niewyjaśnionych całkowicie. Istoty
pozaziemskie.
W Biuletynie UKD umieszczone są reguły pragmatyczne (noty
stosowania, uwagi stosowania, decyzje stosowania) - zalecane
- rozpowszechniane w celu zastosowania. Stanowią one
uzupełnienie do tablic P058.
W Biuletynie UKD przedstawiono przyjęte (obligatoryjne) dla
"Przewodnika Bibliograficznego", a sugerowane
(postulowane) dla bibliotek rozwiązania.
Istnieje możliwość przeszukiwania Biuletynu UKD przez
odpowiedniki słowne i symbole UKD (Ctrl+F).
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33:06.05A/Z Nagrody Nobla z ekonomii
33.012.4 Formy organizacji gospodarczych wg celów
handlowych. Organizacje gospodarcze niedochodowe – ”non
profit”. Instytucje nonprofit
347.191.11 Stowarzyszenia. Organizacje użyteczności
publicznej. Instytucje nonprofit – prawo
330.162 Etyka gospodarcza. Etyka biznesu. Społeczna
odpowiedzialność biznesu
330.162:316.334.2 Ekonomia społeczna
330.4 Ekonomia matematyczna. Przepływy międzygałęziowe
331 Praca
331.101.3 Stosunek do pracy. Motywacja pracy. Satysfakcja
zawodowa1
331.106 Umowy o pracę. Wypowiedzenie umowy o pracę2
331.108 Sprawy organizacyjne personelu. Rozmowa
kwalifikacyjna3. Dokumentacja pracownicza
349.2:331.108 Dokumentacja pracownicza - prawo
331.108.4 Rozwój zawodowy. Szkolenie zawodowe, kursy
zawodowe4
331.53 Pośrednictwo pracy. Urzędy pracy
331.54 Zawody ogólnie. Przydatność zawodowa
374:331 Ochotnicze Hufce Pracy
332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i
nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa
332.6/.7 Nieruchomości – zarządzanie, wycena, handel
334 Formy organizacyjne działalności gospodarczej.
Spółdzielczość
334.726 Przedsiębiorstwa międzynarodowe. Przedsiębiorstwo
wielonarodowe
1

331.101.32 Job satisfaction (MRF)
331.106.44 Termination of contract of employment by employer. 331.106.46 Termination of contract
of employment by employee (MRF)
3
331.108.3 Appointment of new staff. Hiring (MRF)
4
331.108.45 Staff training (MRF)
2

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Bankowość. Pieniądz
336.24 Cło jako źródło dochodu państwa. Celnicy. Służba
celna5
336.7 Pieniądz. System monetarny. Bankowość. Giełdy
336.717 Transakcje bankowe. Czeki
338 Sytuacja gospodarcza. Polityka, kierowanie i planowanie
gospodarcze. Ceny
338.43(4-67) Wspólna Polityka Rolna UE
338.4396 Gospodarka żywnościowa. Marketing artykułów
spożywczych
.

5

6

336.24.08 Customs staff (MRF)
338.439.5 Marketing, trading and distribution aspects in food production and supply (MRF)

