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Aktualności 

 

1. W dniach 8-9 października 2014 r. w Ostromecku k. Bydgoszczy 
odbyła się konferencja pt. „Nowe oblicza przestrzeni informacyjnej w 
dobie WEB 2.0” 
 
Prezentacja poświęcona klasyfikacjom, w tym UKD: 
Klasyfikacje w dobie Internetu (Jolanta Hys – Biblioteka Narodowa) 

http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/program-konferencji/ 

 
2. 1 listopada 2014 r. odbyły się w Seattle (USA) warsztaty SIG/CR 
Classification Research Workshop i ASIST Annual Meeting 

Sesja  pt. Universal Classification in the 21st Century poświęcona została 
klasyfikacjom uniwersalnym. 

https://www.asis.org/asist2014/seminars_workshops_SIG_CR.html 

 

3. W dniach 13-14 listopada 2014 r. odbyło się w Sulejówku szkolenie 
dla nauczycieli-bibliotekarzy i bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych pt. 
„Perspektywy rozwoju języków informacyjno-wyszukiwawczych przy 
charakterystyce źródeł edukacyjnych”. 
 
Prezentacje poświęcone UKD: 

 Prace bieżące w Pracowni UKD. Poradnik UKD. UDC online. 
Propozycje zmian w działach 159.9 Psychologia, 316 Socjologia,  
37 Pedagogika pod kątem nowej edycji tablic skróconych (Joanna 
Kwiatkowska, Anna Marsula – Biblioteka Narodowa) 
 
Materiały ze szkolenia:  
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=cat
egory&id=15:informacja-pedagogiczna&Itemid=1115  
 
4. W dniach 20-21 listopada 2014 r. w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej w Warszawie odbyły się warsztaty „Języki informacyjno-
wyszukiwawcze stosowane w bibliotekach. Przyszłość charakterystyki 
rzeczowej zbiorów bibliotecznych”. 
 
Prezentacje poświęcone UKD: 

 Schemat UKD jako narzędzie do internetowej prezentacji kolekcji 
bibliotecznej (Szymon Kiełpiński – Książnica Kopernikańska) 

http://www.konferencja.kinib.ukw.edu.pl/program-konferencji/
https://www.asis.org/asist2014/seminars_workshops_SIG_CR.html
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15:informacja-pedagogiczna&Itemid=1115
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=15:informacja-pedagogiczna&Itemid=1115
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 Kartoteka haseł wzorcowych UKD – metody tworzenia i stosowania 
(Elżbieta Mickiewicz – Biblioteka Politechniki Białostockiej) 

 
Materiały z warsztatów:  
http://www.sbp.pl/artykul/?cid=13807&prev=1  

 

5. W dniach 27-28 listopada 2014 r. w Katowicach odbyła się 
konferencja pt. „Zarządzanie informacją w nauce” 

 
Prezentacja poświęcona UKD: 
Plik wzorcowy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – tłumaczenie  
czy adaptacja (Jolanta Hys – Biblioteka Narodowa) 
http://www.ptin.org.pl/konferencje/Z2014/index.html 
 
6. Ukazała się publikacja pt. Informacja i język. Księga pamiątkowa 
poświęcona Profesorowi Eugeniuszowi Ściborowi (1929-2003),  
pod redakcją Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes, Katowice: 
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej,  2013. 
 

W kręgu zainteresowań prof. dr. hab. Eugeniusza Ścibora mieściły się 
języki informacyjno-wyszukiwawcze, w tym szczególnie Uniwersalna 
Klasyfikacja Dziesiętna. Był redaktorem wielu artykułów dotyczących 
UKD oraz redaktorem tablic pełnych UKD wydawanych przez Instytut 
Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Był członkiem 
Centralnego Komitetu Klasyfikacji FID/CCC, zajmującego się 
planowaniem rewizji UKD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=13807&prev=1
http://www.ptin.org.pl/konferencje/Z2014/index.html
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BIULETYN UKD NR 6 (42)  

 

ANIMACJA KULTURY 

 

Animator kultury – głównym celem jego pracy jest upowszechnianie 
kultury. Animator kultury różnymi metodami aktywizuje społeczeństwo, 
rozbudza zainteresowania, pokazuje nowe metody spędzania wolnego 
czasu, włącza ludzi w działania, wykorzystuje potencjał i stara się 
zaspokoić potrzeby kulturalne innych ludzi, ponieważ rozumie, że jedną 
z potrzeb człowieka jest potrzeba ciągłego rozwijania się  
i samorealizacji. 1 

Animacja społeczno-kulturowa podejmuje wychowawcze 
pośrednictwo między nowymi technikami przekazu, wartościami  
i dobrami kultury.2 

 

374 Nauczanie i wychowanie pozaszkolne. Oświata pozaszkolna. 
Działanie na rzecz kultury (pedagogika). Animacja kultury (pedagogika). 
Animatorzy kultury (pedagogika)3 

316.7 Socjologia kultury. Kulturowy kontekst życia społecznego. 
Rozprzestrzenianie się kultury4. Popularyzacja kultury. Aktywność 
kulturalna (socjologia)5 

 

Symbole UKD wyrażające pojęcia pokrewne dla animacji kultury: 

008 Cywilizacja. Kultura 

330.163 Potrzeby kulturalne 

351.85 Nadzór administracyjny nad kulturą i nauką  

355.233/.234 Życie kulturalne w wojsku 

37.013.43 Pedagogika kultury 

379.82 Wyjścia kulturalne. Zajęcia kulturalne 

Np.: Zwiedzanie muzeum, spektakle itd. Amatorskie zajęcia twórcze 

                                                           
1
 Animator kultury http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_kultury  

2
 Animacja społeczno-kulturalna http://pl.wikipedia.org/wiki/Animacja_spo%C5%82eczno-kulturalna  

3
 Zob. sprawozdanie ze spotkania Zespołu ds. UKD (26-27 marca 2012) http://www.bn.org.pl/dla-

bibliotekarzy/ukd/zapis-pionowy-ukd  
4
 316.734 Diffusion of culture (MRF) 

5
 316.734:005 Animace kultury (CZENAS) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_kultury
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animacja_spo%C5%82eczno-kulturalna
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/zapis-pionowy-ukd
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/zapis-pionowy-ukd

