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Wyszukiwanie po częściach pełnego zapisu 

poziomego symboli UKD w systemie PROLIB 

w sieci bibliotek pedagogicznych woj. podkarpackiego 
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego 

• obejmują biblioteki pedagogiczne w Krośnie (+ 5 filii),  

Przemyślu, (+ 3 filie), Rzeszowie (+ 7 filii), Tarnobrzegu 

(+ 2 filie) 

• od 2004 r. funkcjonują w sieci ze wspólną bazą  

w systemie PROLIB i wspólnym katalogiem OPAC 

• od 2008 r. dane są wprowadzane w formacie MARC 21 
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego – 

zapis UKD 

• stosowany jest zapis poziomy UKD 

• poszczególne placówki stosują różny stopień 

szczegółowości zapisu symboli UKD 

• nie została podjęta decyzja o stosowaniu po 1 stycznia 

2011 r. zapisu pionowego symboli UKD wg metodyki 

Biblioteki Narodowej 
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego – 

zapis UKD 

• system PROLIB wyszukuje po frazie w każdym indeksie – w tym 
po częściach symboli UKD traktując je jako frazę ; wyszukuje 
przez symbole podane po znakach łączących : (dwukropku) 
bądź + (plusie) 

• frazę do wyszukiwania może stanowić jedna dowolna cyfra np. 
symbol 1 Filozofia. Psychologia 

• pojedyncze znaki w symbolach UKD są pomijane ; system 
odczytuje taki zapis jako całość np. 

    002.2 Książka w ogólności 

    821.162.1 (091) Historia literatury polskiej 

    37.064.2 Nauczyciele a uczniowie. Wychowanie w szkole 

    159.9-055.2 Psychologia kobiet           
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego – 

zapis UKD 

• pojedyncze znaki na początku symbolu UKD są pomijane 

np. 

    =161.1 poddział wspólny języka rosyjskiego, ale wyszukuje 

                po zapisie 161.1       

 (075.2) poddział wspólny formy - Podręczniki dla szkół     

              podstawowych. Elementarze, ale wyszukuje po 

              zapisie 075.2       
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego 
wyszukiwanie po częściach pełnego zapisu 

poziomego symboli UKD 

• podwójne znaki w zapisie symbolu UKD rozdzielają frazy 

• można wyszukiwać wg poddziałów wspólnych z kreską zero  

   -05 Osoby po nawiasie kwadratowym grupującym symbole 

 np.     -055.2  Kobiety 

• wyszukiwane są  symbole przed znakiem łączącym / (kreska 

    ukośna)  

     np.      343.3/.7   Rodzaje czynów karalnych   
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego 
wyszukiwanie po częściach pełnego zapisu 

poziomego symboli UKD 

Trafność wyszukiwania po frazie jest zbyt szeroka np. 

• fraza zawierająca symbol 111 ukazuje w wyniku 
wyszukiwawczym rekordy z poddziałem wspólnym 
języka angielskiego  oraz z zakresu metafizyki ogólnej i 
ontologii  

 

   =111 poddział wspólny języka angielskiego  

   111   Metafizyka ogólna. Ontologia 
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego 
wyszukiwanie po częściach pełnego zapisu 

poziomego symboli UKD 

Trafność wyszukiwania po frazie jest zbyt szeroka cd. 

• fraza zawierająca symbol 26 ukazuje w wyniku 

wyszukiwawczym rekordy z poddziałem wspólnym 

miejsca Oceany. Morza i z zakresu judaizmu  

 

   (26)  poddział wspólny miejsca Oceany. Morza  

   26     Judaizm 
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego 
wyszukiwanie po częściach pełnego zapisu 

poziomego symboli UKD 

Wyszukiwanie po początku symbolu 

• jest możliwe w sytuacji, gdy symbol zakończymy 

znakiem *  

    np.    314* 

   028*:159.9* 
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Biblioteki pedagogiczne woj. podkarpackiego 
wyszukiwanie po częściach pełnego zapisu 

poziomego symboli UKD 

Wnioski: 

• trafność wyszukiwania – zbyt szeroka 

• konieczna jest pomoc bibliotekarza w wyszukiwaniu po 

UKD 

• w przyszłości ewentualne podjęcie decyzji o stosowaniu 

zapisu pionowego UKD 
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