Spotkanie Zespołu UKD (19-20 maja 2014 r.)

W dniach 19-20 maja 2014 r. odbyło się dziesiąte spotkanie Zespołu
ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.
Spotkanie, dzięki uprzejmości Dyrekcji Biblioteki Politechniki
Białostockiej (PB), odbyło się w budynku Centrum Nowoczesnego
Kształcenia Politechniki Białostockiej.
Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB powstało w 2012 r. W gmachu
mieści się Biblioteka Główna, Centrum Kształcenia Zdalnego, Naukowe
Centrum Badawczo-Rozwojowe, Studium Języków Obcych oraz
nowocześnie wyposażone laboratoria.
Budynek został zaprojektowany przez architektów z pracowni GroupArch. Elewację budynku zdobi ażurowa wycinanka, nawiązująca
do podlaskich motywów ludowych.
http://www.polskawschodnia.gov.pl/Projekty/Strony/Centrum_Nowoczes
nego_Ksztalcenia_Politechniki_Bialostockiej.aspx
W Bibliotece Głównej PB zastosowano wolny dostęp do półek. Zbiory
zostały uporządkowane zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną.
Książki w strefach wolnego dostępu są podzielone na 9 działów UKD.
http://biblioteka.pb.edu.pl/mirror_libra/plakat_rozmieszczenia_ksiegozbio
ru.pdf
W Bibliotece Głównej Politechniki Białostockiej dokumenty klasyfikuje się
według UKD. Od wielu lat prowadzona jest kartoteka wzorcowa symboli
UKD. Symbole UKD są wyszukiwane za pomocą indeksu UKD.
Zespół ds. UKD został serdecznie przyjęty przez całą kadrę kierowniczą
biblioteki na czele z p. dyrektor Joanną Putko. Uczestnicy Zespołu
ds. UKD zostali oprowadzeni po strefie wolnego dostępu i czytelniach.
Problematykę wolnego dostępu przedstawiły p. Elżbieta Kierejczuk
(kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów) oraz p. Elżbieta Mickiewicz
(czuwająca nad kartoteką wzorcową UKD, członek Zespołu ds. UKD).
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W trakcie spotkania omówiono kwestie klasyfikowania następujących
zagadnień:
- dziecko trudne,
- terminologia,
- wpływ przemysłu na środowisko i zdrowie,
- animacja kultury,
- finanse kościelne,
- zagadnienia dotyczące szkoleń,
- zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa.
Podjęto następujące decyzje szczegółowe:
Majątek kościelny
272-7
332.2
Wydatki na kościół 1
272-7
336
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
327.56/.57
338.22
Bezpieczeństwo żywnościowe państwa
327.56/.57
338.439
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
327.56/.57
620.91
376-058.53
Dziecko trudne – nauczanie; Dziecko o specjalnych
potrzebach edukacyjnych – nauczanie
81’276-053.22 Język dziecka. Dziecko – język. Mowa niemowlęca lub
dziecięca
81’373.463 Słownictwo fachowe z punktu widzenia językoznawstwa.
Język techniczny; terminy, np. terminy techniczne.
82-24:394.2 Scenariusze imprez okolicznościowych
1

2-735:336 Temporal goods, wealth of the church (MRF)
=133.1`276.3-053.2 French infant or child talk. Mothers' or nurses' baby talk prattle (MRF)
3
81`373.46 Special subject words (MRF)
4
82-292 Theatre of the people. Folk dramas; 82-254 Plays for presentation on festive occasions.
Occasional plays (MRF)
2
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