
ZAPIS PIONOWY UKD
(metoda stosowana

w „Przewodniku 
Bibliograficznym”)                          

                       



Zapis pionowy UKD 

• Od 1 stycznia 2011 r. stosowany w 
„Przewodniku Bibliograficznym” („PB”) 
zapis poziomy UKD został zmieniony 
na zapis pionowy UKD.

• 373.3.016::003-028.31:159.922.7](083.1) - UKŁAD POZIOMY 

• 37.016:003-028.31

                                     - UKŁAD PIONOWY
• 159.922.7 



Zapis pionowy UKD

 Zmiany zapisu nastąpiły pod wpływem głosu 
bibliotekarzy, którzy komputeryzując zbiory swoich 
bibliotek doszli do wniosku, że symbole UKD należy 
dostosować tak do bibliotecznych systemów 
komputerowych, żeby spełniały swoją rolę jako 
narzędzie wyszukiwawcze. Stąd zapis pionowy symboli 
UKD ( w sposób najbardziej uproszczony) oraz ich 
obudowa określnikami słownymi. Opisy słowne bazujące 
na języku paranaturalnym (język naturalny stworzony dla 
potrzeb UKD) są bardziej przyjazne dla użytkownika niż 

same symbole. 



Zapis pionowy UKD

Symbole w zapisie pionowym stanowią klucze 
wyszukiwawcze. Każdy symbol elementarny 
stanowi wejście do indeksu.

 37.016:003-028.31

  159.922.7



Zapis pionowy UKD

   Wprowadzenie zapisu pionowego jest 
warunkiem koniecznym funkcjonowania kartoteki 
wzorcowej symboli UKD

Kartoteka wzorcowa jest to znormalizowany 
wykaz punktów dostępu obejmujący nazwy w 
słowniku



Zapis pionowy UKD

• Od grudnia 2011 r. kartoteka jest udostępniona  
do przeglądania na stronie BN/Dla 
bibliotekarzy/UKD oraz na stronie Katalogi 
Biblioteki Narodowej. Bazy BN w systemie MAK

 http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=50
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• Wszelkie dane na temat UKD znajdują się na 
stronie BN w dziale UKD

 http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/
aktualnosci-ukd

http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd
http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/ukd/aktualnosci-ukd


Zapis pionowy UKD 
Zapis pionowy UKD – dla bibliotekarzy pracujących w 
zintegrowanych systemach bibliotecznych w formacie 

MARC21

Pole 080 będzie odwzorowywało zawartość pola 
153 w kartotece wzorcowej

  Wiązanie pola 080 z polem 153 pozwoli na 
bezpośrednie pobieranie klasyfikacji z rekordu 
wzorcowego do rekordu bibliograficznego, 
wyeliminowanie błędów, kontrolę i ujednolicenie 
rekordów.
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• MARC (MAchine-Readable Cataloging) 
jest formatem służącym do zapisu i 
wymiany danych zgodnie z normą 
ISO 2709:1996 (PN-ISO 2709:1998), 
używanym w bazach katalogowych i 
bibliograficznych. Dane te są 
uporządkowane, ujednolicone tak, by 
odpowiednio zaprojektowane 
oprogramowanie mogło je prawidłowo 
zinterpretować. 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=7675
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=465552&page=1
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ETYKIETA REKORDU I POLA DANYCH KONTROLNYCH

• Etykieta

• 001 Numer kontrolny rekordu
• 005 Data ostatniej modyfikacji rekordu )
• 008 Dane kontrolne
• 020 Międzynarodowy znormalizowany numer książki - ISBN

• 080 Symbol UKD
• 100-130 Hasła główne
• 240-260 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, strefa
• wydania, strefa adresu wydawniczego, odmiany tytułu
• 240 Tytuł ujednolicony
• 245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności
• 246 Wariant tytułu
• 250 Strefa wydania
• 260 Strefa adresu wydawniczego
• 300 Strefa opisu fizycznego
• 490 Strefa serii i książki wielotomowe j
• 5XX Strefa uwag
• 6XX Hasła przedmiotowe
• 700-740 Hasła dodatkowe
• 800-830 Hasła dodatkowe opisu książki wielotomowej i serii
• 980 Symbol UKD + opis słowny



Zapis pionowy UKD
 dla pełniejszego zrozumienia odwzorowywania zawartości 

pól w zapisie pionowym UKD

 Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności / pod red. Barbary 
Chyrowicz.WydanoLublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, cop. 2005.Opis fiz.201, [10] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.Hasła 

dodatkoweChyrowicz, Barbara (1960- ). Red.Hasło przedm.Eutanazja.UKD 179 

http://karo.umk.pl/K_2.01/Exec/z2w_f.pl?kl=8040-1334042352&al=x&priority=&uid=&dist=2&lok=all&liczba=5&pubyearh=&pubyearl=&lang=pl&bib=BN&detail=5&pp=1&qt=F&pm=b&st1=teEutanazja&di=tEutanazja%20
http://karo.umk.pl/K_2.01/Exec/z2w_f.pl?kl=8040-1334042352&al=x&priority=&uid=&dist=2&lok=all&liczba=5&pubyearh=&pubyearl=&lang=pl&bib=BN&detail=5&pp=1&qt=F&pm=b&st1=aeChyrowicz%20Barbara&di=aChyrowicz%2C%20Barbara
http://karo.umk.pl/K_2.01/Exec/z2w_f.pl?kl=8040-1334042352&al=x&priority=&uid=&dist=2&lok=all&liczba=5&pubyearh=&pubyearl=&lang=pl&bib=BN&detail=5&pp=1&qt=F&pm=b&st1=aeChyrowicz%20Barbara&di=aChyrowicz%2C%20Barbara
http://karo.umk.pl/K_2.01/Exec/z2w_f.pl?kl=8040-1334042352&al=x&priority=&uid=&dist=2&lok=all&liczba=5&pubyearh=&pubyearl=&lang=pl&bib=BN&detail=5&pp=1&qt=F&pm=b&st1=KeEutanazja&di=KEutanazja%2E
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 Przykład rekordu wzorcowego

008   051115s2005 pl a |000 0dpol c
015 _ _ $a PB 8256/2008
020 _ _ $a 8373062424 
040 _ _ $a LUBL KUL/IP $c LUBL KUL/IP $d LUBL 
KUL/IP $d LUBL KUL/SKs $d WA U/UKP
041 0 _ $a pol $b eng $h ger
080 _ _ $a 179 
245 0 0 $a Eutanazja : $b prawo do życia, prawo do 
wolności / $c pod red. Barbary Chyrowicz.
260 _ _ $a Lublin : $b Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, $c cop. 2005. 



Zapis pionowy UKD 
(przykład z kartoteki wzorcowej)

• Symbol UKD 179 Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. 
Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wiwisekcja. Odwaga. 
Tchórzostwo. Wady i błędy. Cnoty i zalety. Poszanowanie życia 

ludzkiego. Pojedynek. Samobójstwo. Zabójstwo. Eutanazja itd. 

• 153%a 179 %j Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. 
Okrucieństwo (wobec dzieci i zwierząt). Wiwisekcja. Odwaga. 
Tchórzostwo. Wady i błędy. Cnoty i zalety. Poszanowanie życia 
ludzkiego. Pojedynek. Samobójstwo. Zabójstwo. Eutanazja itd. 



Zapis pionowy UKD 
Przykład z naszej bazy

 TYTUŁ:   Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności / pod red. Barbary 
Chyrowicz.

ADRES WYDAW.:   Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2005.

OPIS FIZ.:   201 s. : wykr. ; 21 cm.

SERIA:   Etyka i Technika ; T. 6 

  Prace Wydziału Filozoficznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 1233-782X ; 100 

NUMER ZNORM.:   ISBN 83-7306-242-4 

HASŁO PRZEDM.:  Eutanazja
KLASYF. LOKALNA:   # lit. naukowa. 

UKD:   179 

WSPÓŁTW.:   Chyrowicz, Barbara (1960- ). Red.
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Przykład z naszej bazy w formacie Marc

• Szablon z etykietami WWWOpis formalnyMARCHasła związaneLDR 01569nam|a2200301|i|4500
001 0812000232180
003 RAD 015
005 20120410104927.5
008 090608s2005####|||||||g#|||||000#||pol#|
020 %a 8373062424
035 %a IDWydania43452
040 %a RAD 015 %c RAD 015 %e PNN

080 %a 179
24500%a Eutanazja : %b prawo do życia, prawo do wolności / %c pod red. Barbary Chyrowicz.
260 %a Lublin : %b Katolicki Uniwersytet Lubelski, %c cop. 2005.
300 %a 201 s. : %b wykr. ; %c 21 cm.
4901 %a Etyka i Technika ; %v T. 6
4901 %a Prace Wydziału Filozoficznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, %x 1233-782X ; %v 
100
504 %a Bibliogr. po niektórych pracach.
650 9%a Eutanazja
7001#%a Chyrowicz, Barbara %d (1960- ). %e Red.
830 0%a Etyka i Technika %v T. 6
830 0%a Prace Wydziału Filozoficznego - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego %x 1233-782X %v 100
85640%u http://katalog.bp.radom.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo_ropis.p?IDRek=0812000232180 %z Rekord w 
katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC
920 %a ISBN 83-7306-242-4

980 %a 179 %y Różne zagadnienia etyczne. Moralność prasy. Okrucieństwo 
(wobec dzieci i zwierząt). Wiwisekcja. Odwaga. Tchórzostwo. Wady i błędy. 
Cnoty i zalety. Poszanowanie życia ludzkiego. Pojedynek. Samobójstwo. 
Zabójstwo. Eutanazja itd



Zapis pionowy UKD 
(metody stosowania)

• Symbole UKD w kartotece i indeksie UKD:
  Symbole proste stanowiące zawsze osobny klucz 

wyszukiwawczy
  Symbole wybranych poddziałów wspólnych formy
  Symbole rozwinięte stanowiące osobny klucz 

wyszukiwawczy
  Symbole złożone tylko wtedy, gdy dane nierozdzielne 

pojęcie nie może być wyrażone w inny sposób. Są to 
tzw. symbole jednolite



Zapis pionowy UKD
Najważniejsze zmiany w zapisie pionowym w stosunku 

do zapisu poziomego

• Dwukropek podwójny :: nie będzie stosowany, 
np.: 343::336 U 343:336 Prawo karne skarbowe

• Nie będą tworzone symbole złożone z użyciem 
plusa +.

• Wyjątek stanowią symbole tak zapisane w 
tablicach UDC-P058, np.:

 U 050+070 Czasopisma (Tablice UDC-P058)

•  Nawias kwadratowy [ ] nie będzie stosowany.
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• Nie będą tworzone symbole złożone z użyciem 
kreski ukośnej / np.:

 Historia Polski w latach 960-1763
 94(438).02
 94(438).03
 94(438).04
 NU 94(438).02/.04
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• Poddziały wspólne formy (0…) są stosowane w 
wyborze. Wybrano 19 poddziałów wspólnych formy. 
Są to.:

 (02.053.2) Książki dla dzieci i młodzieży (popularnonaukowe)
 (03) Encyklopedie. Słowniki encyklopedyczne. Wydawnictwa 

informacyjne
 (036) Przewodniki o charakterze praktycznym lub opisowym
 (038) Słowniki
 (042) Kazania
 (07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki
 (075.2) Podręczniki dla szkół podstawowych. Elementarze
 (075.2+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych
 (075.3) Podręczniki dla szkół średnich
 (075.3+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół średnich
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 (075.3-021.64) Podręczniki dla gimnazjum
 (075.3-021.64+076) Ćwiczenia i zadania dla gimnazjum
 (075.3-021.66) Podręczniki dla liceum, technikum, szkół 

ponadgimnazjalnych
 (075.3-021.66+076) Ćwiczenia i zadania dla liceum, technikum, 

szkół ponadgimnazjalnych
 (075.8) Podręczniki dla szkół wyższych. Skrypty
 (075.8+076) Ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
 (076) Materiały do ćwiczeń praktycznych
 (084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustracje. Albumy
 (091) Opracowania historyczne
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• Poddziały wspólne formy (0…) zapisuje się w 
osobnym polu 080 na ostatnim miejscu w 
kolejności zapisu, np.:

 Encyklopedia botaniki 
 58
 (03)
 Ćwiczenia i zadania do biologii dla gimnazjum
 57
 (075.3-021.64+076)
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• (036) Przewodniki o charakterze praktycznym 
lub opisowym np.:

 Przewodniki turystyczno-krajoznawcze po Wielkopolsce
 913(438)
 (036)

 (038) Słowniki np.:
 Słownik techniczny angielsko-polski
 62
 (038)
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• (042) Kazania np.:
 Kazania – katolicyzm
 272-475
 (042)
 Kazania o świętych
 27-36
 (042)
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• (075.3-021.64+076) Ćwiczenia i zadania dla 
gimnazjum. np.:

 Podręcznik do biologii dla gimnazjum
 57
 (075.3-021.64)
 Ćwiczenia i zadania do biologii dla gimnazjum
 57
 (075.3-021.64+076)
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• (084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustracje. 
Albumy, np.:

 Album malarstwa polskiego
 75(438)
 (084.1)
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• Poddziały wspólne miejsca (1…/9…) będą 
stosowane w dziale 3, 7, 8, 9 oraz przy symbolu 
008 i 1.

•  Symbole poddziałów wspólnych miejsca 
dopisywane będą do symboli (symbole 
jednolite), np.:

 Stosunki polityczne między Francją a Polską
 327(44)
 327(438)
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• Poddziały wspólne rasy, narodowości i grupy 
etnicznej (=…) będą stosowane w dziale 3, 7, 8, 
9 oraz przy symbolu 008 i 1.

• Symbole główne z poddziałami rasy, 
narodowości, grupy etnicznej zapisywane są w 
jednym polu, np.:

 398(=214.58) Folklor cygański
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• Poddziały wspólne czasu "…” zapisywane będą 
w jednym polu.

• Będą stosowane tylko w dziale 8 i 9.
• Daty p.n.e. nie będą stosowane.
• Stosowane są stulecia "xx” (dla wyrażenia 

historii literatury i historii powszechnej).
 821.162.1(091)”18” Historia literatury polskiej 19 w.

 94(438).071"18"  Zabór rosyjski 19 wieku 
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• Stosowane są daty roczne "xxxx” (dla wyrażenia 
wydarzeń z historii Polski i historii I oraz II wojny 
światowej).

 94(100)"1939/1945":355.49  Wojna morska - II wojna 
światowa
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• Podział A/Z nie jest stosowany. np.:
 Poszczególne jednostki geograficzne Polski
 913(438)
 NU 913(438)A/Z
 Poszczególni pisarze polscy
 821.162.1(091)
 NU 821.162.1(091)A/Z
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• Poddziały wspólne z kreską -02; -04; -05 
zapisywane będą w jednym polu (symbole

• jednolite), np.:
 002.1-028.26 Dokumenty audiowizualne

• Poddział wspólny z kreską - 03 Materiały nie 
będzie stosowany, np.:

 75.05 Malarstwo na szkle
 NU 75.05-033.5
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• Poddziały z kreską -05, stosuje się w działach: 
• 0 np.: 050+070-053.2  Czasopisma dziecięce 

• 159.9 np.: 159.9-053.9 Psychologia ludzi starych 

• 3 np.: 376-056.26/.36  Nauczanie niepełnosprawnych 

fizycznie i umysłowo 
• 6 np.: 616-053.2  Choroby dziecięce. Pediatria 
• 7 np.: 7.07-053.2  Sztuka dziecka 
• 9 np.: 929-051"20"  Pamiętniki 21 wieku 

            929-052"18"  Biografie 19 wieku 
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dla pełniejszego zrozumienia stosowania poddziałów 

wspólnych w zapisie pionowym UKD, prześledźmy jeszcze 
raz zasady ich stosowania

Dział 0
• Stosuje się poddziały wspólne:
 Z kreską -02, -04, -05.
 Formy (0…). 
 Muzea etnograficzne. Skanseny
 39
 069 
 Power Point - podręcznik
 004.42
 004.4’27 
 (07)
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Nie stosuje się poddziałów wspólnych:

 miejsca (1…/9…), z wyłączeniem symbolu 008

 poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy 
etnicznej (=…) z wyłączeniem symbolu 008

 poddziałów wspólnych czasu "…"
 Kultura polska
 008(438) 
 Kultura żydowska
 008(=411.16)
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Dział 1 

• Stosuje się poddziały wspólne:
  formy (0…).
 Filozofia – podręczniki akademickie
 1

 (075.8) 
• Nie stosuje się poddziałów wspólnych: 
 miejsca (1…/9…) oraz rasy, narodowości, grupy 

etnicznej (=…) z wyłączeniem symbolu 1
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 Historia filozofii polskiej
 1(438)
 z kreską -02; -04
 z kreską -05 z wyłączeniem symbolu 159.9
 Psychologia kobiet
 159.9-055.2
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Dział  2 

• Stosuje się poddziały wspólne: 
 formy (0…).

 Kazania katolickie wielotematyczne 
 272-475
 (042)

• Nie stosuje się poddziałów wspólnych:
miejsca (1…/9…) 
czasu ˝…″
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rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) 
z kreską zero -02, -04, -05.
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Dział 3 
• Stosuje się poddziały wspólne:
  miejsca (1…/9…)

 Stosunki między Polską a Francją od 1989 r.
 327(438)
 327(44)
 rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…)
 Emigracja polska
 314.15-026.49(=162.1)
 



Zapis pionowy UKD

 formy (0…)
 Finanse - Podręczniki akademickie 
 336 
 (075.8) 
 z kreską -02; -04; -05
 Postawy młodzieży 
 316.64
 316.346.3-053.6

• Nie stosuje się poddziałów wspólnych:
 czasu "…”
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Dział 37
 W dziale 37 stosujemy poddziały wspólne miejsca np..

      37.014.531(438) Obowiązek szkolny w Polsce 
• Dla wyrażenia przedmiotów nauczania bez względu na 

poziom szkoły używa się symbolu 37.016, np.:

 37.016:54 Nauczanie chemii w gimnazjum
 NU 373.5.016.046-021.64:54
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 Nauczanie informatyki w szkole podstawowej 37.016:004
• Ze względu na profil zbiorów i zastosowaną politykę 

indeksowania poszczególne biblioteki mogą dopisać do 
zastosowanego symbolu przez PB informacje dodatkowe 
w postaci symbolu wyrażającego poziom nauczania

 373.3
 37.016:004
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• W naszej bazie zastosowaliśmy ten drugi sposób.
• Przykład:
• związaneLDR 01266nam|a2200289|i|4500

001 0812000247202
003 RAD 015
005 20120410114424.8
008 090608s2004####|||||||g#|||||000#||pol#|
020 %a 8302090883 (książka)
020 %a 8302090891 (CD-ROM)
035 %a IDWydania62603
040 %a RAD 015 %c RAD 015 %e PNN
080 %a 373.3
080 %a 37.016:004
1001 %a Jochemczyk, Wanda.
24510%a Lekcje z komputerem : %b informatyka : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w szkole 
podstawowej (klasy 4/6) / %c Wanda Jochemczyk [et al.].
260 %a Warszawa : %b Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, %c cop. 2004.
300 %a 159, [1] s. : %b il., tab. ; %c 24 cm + %e dysk optyczny (CD-ROM).
650 9%a Informatyka %x nauczanie %x szkoły podstawowe
85640%u http://katalog.bp.radom.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/WService=wsbroker1/wo_ropis.p?
IDRek=0812000247202 %z Rekord w katalogu OPAC WWW biblioteki %9 LinkOPAC
920 %a ISBN 83-02-09088-3 (książka)
920 %a ISBN 83-02-09089-1 (CD-ROM)
980 %a 373.3 %y Szkolnictwo podstawowe
980 %a 37.016:004 %y Nauczanie informatyki
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• Nauczanie języka polskiego na rożnych 
poziomach.

Nauczanie języka polskiego (zagadnienia 
językoznawcze i historia literatury) na poziomie 
szkoły podstawowej wyraża się z pomocą 
symbolu:

 37.016:811.162.1



Zapis pionowy UKD

Nauczanie języka polskiego (zagadnienia 
językoznawcze) na poziomie gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej wyraża się z pomocą 
symbolu:

 37.016:811.162.1

Nauczanie języka polskiego (historia literatury i 
historia literatury polskiej) na poziomie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wyraża 
się z pomocą symbolu:

 37.016:82(091)



Zapis pionowy UKD

• 376 Szkolnictwo specjalne.
  Dla wyrażenia przedmiotów nauczania w szkole 

specjalnej stosuje się symbol 376 i w osobnym 
polu symbol wyrażający nauczanie przedmiotu, 
np.:

 Nauczanie języka polskiego dziecka głuchego
 376-056.263
 37.016:811.162.1



Zapis pionowy UKD

• Różne aspekty zawodu nauczycielskiego 
klasyfikuje się symbolem złożonym np.:

 37.091.2-057.16  Nauczyciele wszystkich poziomów 
nauczania i przedmiotów. Wychowawcy. Status 
zawodowy nauczyciela. Rozwój zawodowy. Awans 
zawodowy nauczyciela 

 37.091.2-057.16  Nauczyciele chemii

• NU 37.091.2-057.6:54



Zapis pionowy UKD

 Płace nauczycieli
 37.091.2-057.16
 331.2
 Karta Nauczyciela
 349.2(438)
 37.091.2-057.16(438)



Zapis pionowy UKD

Dział 5 

• Stosuje się poddziały wspólne: 
 formy (0…).
 Fizyka – materiały pomocnicze dla szkół
 53
 (075.3) 
 z kreską -02; -04.



Zapis pionowy UKD

• Nie stosuje się poddziałów wspólnych:
 miejsca (1…/9…)
 rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) 
 czasu "…”
 z kreską -05



Zapis pionowy UKD

Dział 6 

• Stosuje się poddziały wspólne:
 formy (0…)
 Atlasy anatomiczne 
 611
 (084.4)
 z kreską -02; -04; -05.
 Małe i średnie przedsiębiorstwa. Sektor MSP
  658.11-022.5 



Zapis pionowy UKD

• Nie stosuje się poddziałów wspólnych:
 miejsca (1…/9…) 
 rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) 
 czasu "…”



Zapis pionowy UKD

Dział 7 

• Stosujemy poddziały wspólne:

 miejsca (1…/9…) oraz rasy, narodowości, grupy 
etnicznej (=…) z wyłączeniem działu 796/799 Sport.

 Fotografia polska 
 77(438)
 Sztuka Majów 
 7.031.2(=821.173) 



Zapis pionowy UKD

 formy (0…).
 Film – historia

 791(091) 
 z kreską -05.
 Teatr studencki 

 792.077-057.875 
• Nie stosujemy poddziałów wspólnych:
 czasu”…”.
 z kreską -02; -04.



Zapis pionowy UKD

Dział 8 
Poddziały wspólne miejsca (1…/9…) stosuje 

się dla oznaczenia dokładniejszego języka lub 
literatur.

Język amerykański 811.111(73)
Do symbolu 80 dopisywane są poddziały 

wspólne rasy, narodowości i grupy etnicznej 
(=…).

Filologia polska
 80(=162.1)



Zapis pionowy UKD

• Stosuje się poddziały wspólne:
 Czasu „…” – tylko stulecia.
 Język polski w okresie międzywojennym
 811.162.1”19”
 formy (0…).
 Język angielski 
 Ćwiczenia i zadania 
 811.111(076) 
• Nie stosuje się poddziałów wspólnych:

z kreską -02; -04; -05



Zapis pionowy UKD

Dział 9 
• Stosuje się poddziały wspólne: 
 miejsca (1…/9…) 
 Historia Paragwaju w 20 w.
 94(893)”19”

 rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) 
 Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego  
 94(=411.16) 



Zapis pionowy UKD

 czasu "…”
 II wojna światowa
 94(100)”1939/1945”
 formy (0…)
 Przewodnik turystyczny po Hiszpanii
 913(460)
 (036) 

 z kreską -05 
 Biografie polskie 
 929-052(438) 



Zapis pionowy UKD

• Nie stosuje się poddziałów wspólnych 
 z kreska -02; -04

Dział 94
• Stosuje się:
 stulecia „XX” dla wyrażenia historii powszechnej, z 

wyjątkiem symboli I i II wojny światowej
 Austria - od 1945 r.
 94(436)”19”



Zapis pionowy UKD

Dział 94(438)
• Stosuje się:
 Daty roczne dla wojen, bitew, wydarzeń, ruchów 

społecznych w Polsce
 Bitwa pod Grunwaldem – historia Polski
 94(438).03”1410”
 Powstanie 1830 r. listopadowe
 94(438).071"1830"



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Oprac. Tomasz Reszko

e-mail. bialobrzegi@bp.radom.pl
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