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Aktualności 

1. Wykaz działów katalogu rzeczowego w bibliotekach publicznych 

dla dzieci i młodzieży 

W Wydawnictwie BN ukazał się „Wykaz działów katalogu rzeczowego 

w bibliotekach publicznych dla dzieci i młodzieży" opracowany przez 

dr Grażynę Lewandowicz-Nosal z Zakładu Katalogowania 

Dziedzinowego BN. Wykaz dostępny jest w  Księgarni internetowej BN .  

 

2. UDC Consortium Executive Committee meeting – online 

12 października 2020 r. odbyło się online (za pomocą aplikacji Zoom) 

spotkanie UDC Consortium Executive Committee.  

W części UDCC Members Reports poszczególni członkowie zarządu omówili 

bieżące prace na rozwojem i promocją UKD w poszczególnych krajach. 

Kwestie dotyczące aktywności na polu UKD w Bibliotece Narodowej w 

Polsce omówiła dr Jolanta Hys z Biblioteki Narodowej.  

Dr Aida Slavic, przewodnicząca UDC Consortium Editorial Team, 

przedstawiła plan prac nad plikiem wzorcowym UKD (UDC MRF).  

Na ukończeniu prace w klasach:  

 Protista, Chromista, wirusy i bakterie 

 Poddziały wspólne języka =5, =6, =7, =8 

Zmiany w obrębie tych działów zostaną przedstawione w numerze 38-39 

Extensions and Corrections to the UDC.  

W numerze 40-41 Extensions and Corrections to the UDC zaprezentowana 

zostanie rewizja symboli UKD dotycząca obiektów fizjograficznych, w tym: 

rzeki, góry, lasy obu Ameryk.  

 

 

 

https://bn.org.pl/aktualnosci/4057-wykaz-dzialow-katalogu-rzeczowego-w-bibliotekach-publicznych-dla-dzieci-i-mlodziezy.html
https://bn.org.pl/aktualnosci/4057-wykaz-dzialow-katalogu-rzeczowego-w-bibliotekach-publicznych-dla-dzieci-i-mlodziezy.html
https://ksiegarnia.bn.org.pl/478/WYKAZ-DZIALOW-KATALOGU-RZECZOWEGO-W-BIBLIOTEKACH-PUBLICZNYCH-DLA-DZIECI-I-MLODZIEZY.html
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Planowane są również prace nad:  

 symbolami działu 78 Muzyka, w szczególności instrumenty 

muzyczne, teoria i gatunki muzyczne,  

 symbolami z działu 7 Sztuka, 69 Budownictwo i 624 Inżynieria 

lądowa.  

Od 2021 r. rewizji zostaną poddane następujące działy:  

 (4/9) Kraje świata nowożytnego 

 001 Nauka  

 57 Biologia 

 61 Medycyna  

 795 Gry komputerowe (rozbudowa poddziałów) 
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BIULETYN UKD NR 6 

PORADNIK UKD 

 

W sierpniu 2020 r. ukazało się przygotowane przez Jolantę Hys  

i Joannę Kwiatkowską elektroniczne wydanie „Poradnika UKD” 

przygotowane na podstawie tablic skróconych UKD „Uniwersalna 

Klasyfikacja Dziesiętna: wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii 

narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 

autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01”. 

Jest to zweryfikowane i zaktualizowane wydanie „Poradnika UKD” z 2013 r., 

opartego na wydaniu tablic skróconych UKD nr UDC-P058 z 2006 r.  

„Poradnik UKD” jest dostępny on-line w sekcji „Dla bibliotekarzy/UKD ”. 

 

Publikacja ma charakter poradnikowy, jest przeznaczony dla 

bibliotekarzy, a jej celem jest przedstawienie zasad zapisu pionowego UKD 

stosowanego w „Urzędowym Wykazie Druków wydanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniku Bibliograficznym”. 

 

W poradniku umieszczono zarówno informacje ogólne, takie jak 

historia UKD, słownictwo i gramatyka UKD w ujęciu teoretycznym, jak też 

reguły pragmatyczne, w tym wypadku konkretne rozwiązania praktyczne 

wypracowane w Bibliotece Narodowej.  

 

 

https://ksiegarnia.bn.org.pl/468/Uniwersalna-Klasyfikacja-Dziesietna.html
https://ksiegarnia.bn.org.pl/468/Uniwersalna-Klasyfikacja-Dziesietna.html
https://ksiegarnia.bn.org.pl/468/Uniwersalna-Klasyfikacja-Dziesietna.html
https://ksiegarnia.bn.org.pl/468/Uniwersalna-Klasyfikacja-Dziesietna.html
https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/poradnik-ukd
https://bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/urzedowy-wykaz-drukow-wydanych-w-rzeczypospolitej-polskiej.-przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania
https://bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa/urzedowy-wykaz-drukow-wydanych-w-rzeczypospolitej-polskiej.-przewodnik-bibliograficzny/numery-do-pobrania
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W poradniku omówiono również słownictwo UKD, tj. poddziały 

wspólne oraz działy główne 0-9 oraz gramatykę UKD. W poszczególnych 

rozdziałach zaprezentowano ogólną charakterystykę opisywanych 

poddziałów wspólnych albo działów głównych UKD wraz z prezentacją 

głównych poddziałów specjalnych i sposobów ich rozbudowy. Ten materiał 

o charakterze uniwersalnym wyróżnia żywa pagina na niebiesko-

pomarańczowym tle. 

 

W poszczególnych rozdziałach w części praktycznej, sensu stricto 

poradnikowej, umieszczono przykłady zastosowań UKD zgodne z metodą 

zapisu pionowego. Część ta została wyróżniona za pomocą żywej paginy na 

zielono-pomarańczowym tle.  
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„Poradnik UKD” jest wydawnictwem towarzyszącym tablicom 

skróconym UKD nr 102/2019 i uzupełniającym wobec Kartoteki wzorcowej 

UKD. Linki odsyłające do zaktualizowanego „Poradnika UKD” zostały 

również dopisane w Kartotece wzorcowej UKD do symboli o najszerszym 

zakresie. 

 

Uzupełnieniem „Poradnika UKD” jest dwumiesięcznik Biuletyn UKD 

oraz ukazujące się sukcesywnie Materiały metodyczne UKD. 

 

 

 

 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=60
http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=60
https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/biuletyn-ukd
https://bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/materialy-metodyczne-ukd

