STROKOVNE TEME

Četrta elektronska
izdaja tabel Univerzalne
decimalne klasifikacije
– UDCMRF12
Od 29. februarja 2020 je na razpolago nova, četrta elektronska izdaja tabel
Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12. Do nje lahko dostopajo vsi
naročniki elektronske izdaje UDK na povezavi http://udcmrf.nuk.uni-lj.si/.

S

lovenski prevod je narejen po angleškem
izvirniku srednje izdaje UDCMRF12 in
zajema 72.000 vrstilcev UDK.
Prenovljen uporabniški vmesnik
UDCMRF12 se v osnovi ni spremenil.
Izboljšali smo samo nekatere
funkcionalnosti pri iskanju. Iskanje je kot
do sedaj razdeljeno na iskanje po vrstilcih
UDK in na iskanje po opisu (po besedilu)
3.�izdaja�UDK�
vrstilca UDK. Iščemo lahko samo po
=124�Latinš�ina�
vrstilcih UDK ali samo po besedilu
Primeri:�124'01�Latinš�ina,�stara�
ali pa s kombinacijo obeh. Iskanje po
���������������124'06�Latinš�ina,�moderna�
izboru vrstilcev UDK s pomočjo znaka
� za razširitev »/«, za razliko v tretji izdaji,
=...'01/'08�Posebni�privesni�vrstilci�za�
zopet pravilno deluje, npr. 021/022; tako
se izpišejo vsi vrstilci UDK, ki pripadajo
izvore�in�dobe�ter�razvojne�stopnje�
� navedeni razširitvi. Črna črta ob vrstilcih

UDK v glavnih tabelah označuje posebne
privesne vrstilce in nas, kot že v prejšnjih
izdajah UDK, opozarja, da jih smemo
uporabljati le v omejenem obsegu. Še
vedno je omogočena uporaba t. i. e-beležke UDK. Tako lahko sami sestavite,
shranite vrstilce UDK, k vrstilcem pišete
komentarje in dodatna pojasnila k uporabi,
jih razvrščate, gradite nove itd. E-beležka
UDK je vezana na uporabniško ime in
4.�izdaja�UDK�
geslo, ki si ju ob registraciji določite sami.
124.1�Stara�latinš�ina�
Do e-beležke lahko dostopate samo z
124.6�Moderna�latinš�ina�
uporabniškim imenom in geslom, ki vam
v novi izdaji ostaneta enaka. Seveda pa vse
vas, ki že uporabljate e-beležko, vabimo na
ažuriranje obstoječih vrstilcev v lastnem
uporabniškem pro�lu in uskladitev z izdajo
UDCMRF12.
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Od leta 1993 naprej je UDK doživljal večje
revizije. V tem času so se številne skupine
v celoti prestrukturirale in posodobile.
Dodano je bilo na tisoče novih konceptov
in mnoge zastarele skupine so bile izbrisane.
Četrta izdaja bo vsebovala tudi seznam
izbrisanih vrstilcev UDK in bo zajemala
izdaje od leta 1993 do leta 2018. Tako bomo
lahko sledili vrstilcem, ki so bili preklicani/
izbrisani, premeščeni v druge skupine, nove
skupine. Po izbrisanih vrstilcih bo moč tudi
iskati in pri vsakem vrstilcu bo zapisano, kdaj
je bil ukinjen oz. spremenjen.
Od tretje do četrte slovenske izdaje
UDK
Slovenski prevod UDK za četrto
elektronsko izdajo UDK upošteva
nadgradnjo izvirnika v obdobju 2012‒2019
in je tako nadgradnja tretje elektronske
izdaje z letnico izida 2011. Uredništvo

Graf Pokritost skupin UDK (Vir: UDCC: http://www.udcc.org) prikazuje
pokritost posameznih skupin in privesnih vrstilcev. Zaradi analitično-sintetične
narave število podskupin UDK ne daje resnične podobe, s katero je mogoče
opisati vsebino dokumenta. Šele z grafičnim prikazom (1) dobimo pravo
predstavo o tem, koliko prostora v sistemu npr. zavzemajo čiste znanosti in
tehnologija, to sta skupini 5 in 6. Sivo barvo predstavljajo privesni vrstilci, ki jih
je mogoče kombinirati z vsemi področji znanja. Tako je kombinacij in opisov
vsebine še veliko več.
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Od leta 1993 naprej je UDK doživljal večje revizije. Dodano je bilo na
tisoče novih konceptov in mnoge zastarele skupine so bile izbrisane.
Četrta izdaja bo vsebovala tudi seznam izbrisanih vrstilcev UDK in bo
zajemala izdaje od leta 1993 do leta 2018.

izvirnika, Konzorcij UDK s sedežem v
Haagu, je v preteklosti pripravljalo letne
tiskane izdaje, v katerih so obravnavali
novosti in dopolnitve glede na stanje
v prejšnjem letu, hkrati pa so vsako
leto izdali tudi datoteko za nacionalne
distributerje z vsemi spremembami. Za
obdobje 2012‒2019 je Konzorcij konec
leta 2018 izdal dve dopolnitvi v dvojnih
številkah, tj. E34/35 in E36/37. Teoretično
bi celotna datoteka sprememb zahtevala
le prevod iz angleščine v slovenščino, a
je semantika elektronskih tabel nekoliko
bolj kompleksna. Pri nastajanju slovenske
elektronske izdaje v celoti upoštevamo
vse spremembe izvirnika in praviloma
s slovenskim prevodom ne posegamo
v strukturo formata izvornega UDK.
Speci�čnih slovenskih vsebin, ki bi bile
dobrodošle slovenskemu uporabniku
tabel, kot so npr. imena krajev ali rek,
neposredno v slovensko izdajo tabel ne
dodajamo slovenski uredniki, ampak jih
samo pripravimo in pošljemo neposredno
Konzorciju z opombami v angleškem
jeziku in po potrditvi vključimo v novo
slovensko izdajo. Izvozni podatki matične
datoteke so po reviziji iz leta 2012 za
prevajanje po standardu ISO 2709
strukturirani s podatki, ki vsebujejo:
vrstilec UDK;
pripadajočo osnovno razlago;
ID-ključ;
oznako tabele, v katero spada vrstilec
UDK;
oznako za posebni privesni vrstilec;
opombo »vrstilec x se deli kot vrstilec
y«;
opombo o obsegu konceptov in stvari, ki
pripadajo vrstilcu in jih bo morda uredništvo
kasneje razvilo v samostojne vrstilce;

opombo o obsegu rabe vrstilca glede na
druge vrstilce pri morebitnih razhajanjih v
naravi vsebine in semantiki sistema UDK;
tehnične opombe o sintaksi vrstilca in
navodilo k sestavljanju vrstilca; različne
tipe primerov k vrstilcu;
povezane podskupine ali vodilke »glej
tudi«;
številko publikacije Extensions &
Corrections, v kateri je bil vrstilec
prvič objavljen ali brisan (npr. E&C16)
– podatek nameravamo uporabiti pri
nadgradnji slovenske izdaje;
rabo posebnih znakov, kot so grške črke,
podpisano besedilo, nadpisano besedilo itd.;
revizijske in uredniške opombe
Konzorcija ter dodatne vsebinske
(leksikografske) napotke glede snovanja
vrstilca; slednjo opombo smo v četrti
izdaji izpostavili zamaknjeno v desno, v
sivi barvi z iztočnico »Opomba ur.«; gre
za manj pomembne podatke, ki bi jih po
navodilih Konzorcija lahko izpustili ali
objavili v »opombah pod črto«, kar smo
tudi upoštevali.
Vse katalogizatorje želimo posebej
opozoriti, da se z uporabo četrte
elektronske izdaje v podpolju 675$v
kot podatek o izdaji UDK navaja
UDCMRF12, saj je glede na spremembe
v zgodovini UDK in staranje kataloga
COBISS le tako možna kasnejša natančna
identi�kacija, konverzija ali analiza
podatkov po vseh podpoljih polja 675.
Po podrobnem pregledu sprememb
in primerjavi z obstoječim šifrantom v
podpolju 675$c predvidevamo nekaj
manjših popravkov šifranta in predvsem
uvedbo nekaterih novih vrstilcev (npr.
070 Medij. Množični mediji. Množična

komunikacija. Študije medijev in
komunikacij; morda tudi uvedba bolj
podrobnega vrstilca 077.5 Študije
družbenega omrežja. Pojavi družbenih
medijev). V redakcijski skupini že
preučujemo spremembe in novosti, ki jih
prinaša nova izdaja UDK. O morebitnih
spremembah in dopolnitvah šifranta 675$c
boste pravočasno obveščeni.
Glede na prejšnje izdaje UDK opažamo
v četrti slovenski izdaji predvsem
dva izrazita trenda. Prvi je temeljita
hierarhična razširitev že obstoječih vsebin
in podskupin, drugi trend pa se kaže v
temeljiti prenovi obstoječe semantične
strukture izvirnika, pri kateri želimo
opozoriti na povzemanje že obstoječih
vsebin z uvajanjem novih vrstilcev UDK
z razširitvijo. Takšne na novo uvedene
povzete vsebine predstavlja kar 147
vrstilcev UDK, npr.:
=411.15/.16 Kanaanski jeziki
Iskanje takšnih vrstilcev UDK v iskalniku
pomožnih tabel vrne zgoraj navedeni
rezultat, kadar iščemo po poljubnem ali
natančnem nizu iskanja, in vrne vse vrstilce
UDK za navedene razširitve v primeru
iskanja po začetnem nizu znakov, npr.
hebrejščina, izumrli kanaanski jeziki itd.
Pri splošnih privesnih vrstilcih za jezik =...
(tabela 1c) so bili v tretji izdaji nekateri
jeziki tvorjeni po navodilu iz privesnih
vrstilcev in prikazani v primerih, v četrti
izdaji pa so de�nirani in samostojno
izraženi na novo, kar ponazarja primer 1.
Podobno so preurejeni tudi vrstilci UDK
za grščino in hebrejščino.
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3.�izdaja�UDK�
4.�izdaja�UDK�
=124�Latinš�ina�
124.1�Stara�latinš�ina�
Primeri:�124'01�Latinš�ina,�stara�
124.6�Moderna�latinš�ina�
���������������124'06�Latinš�ina,�moderna�
�
=...'01/'08�Posebni�privesni�vrstilci�za�
izvore�in�dobe�ter�razvojne�stopnje�
�
Primer 1: Posebni privesni vrstilci za jezik v tabelah splošnih privesnih vrstilcev =…’01/’08 so v četrti izdaji še vedno v veljavi in uporabi. Tako zasledimo

tudi obraten pojav. Pri splošnem privesnem vrstilcu za nemščino =112.2 se v četrti izdaji UDK pojavijo primeri vrstilcev:
=112.2’01 Stara visoka nemščina med 8. in 14. st.
=112.3’04 Srednje nizka nemščina (12.�17. st.)
=112.4’04 Srednja frizijščina (16.�19. st.)
Podskupina =112 v tretji izdaji UDK ni predvidevala navedenih primerov, hkrati pa opažamo razširitev podskupine =112 iz 11 v tretji izdaji na 14 v četrti
izdaji eksplicitno izraženih splošnih privesnih vrstilcev za zahodnogermanske jezike. Ob novih izdajah opažamo tako hierarhično razširjanje tabel za bolj
pogosto rabljene vrstilce UDK kot tudi uvajanje novih možnosti, pa tudi navodil in primerov za tvorbo faset. Glede na številne navedene primere v tabelah
vsakršno preurejanje vrstilca UDK hkrati pomeni preurejanje celotne podskupine ali določenega pravila, kar posledično zahteva poseg na več vrstilcih v
različnih tabelah. V preteklih izdajah smo tako opažali porast navedbe primerov določenega pravila ali ilustracijo določene vsebine, v naslednjih izdajah so
predvsem črtali kompleksne primere in se posvečali pretežno fasetnemu razvoju klasifikacije. Izhodišče matičnega uredništva Konzorcija UDK v Haagu je v
tem smislu predvsem ponuditi številne možnosti v izražanju vsebin s klasifikacijskimi oznakami, medtem ko je prioriteta slovenskega uredništva ponuditi
kvaliteten prevod in hkrati izkoristiti vse bogate možnosti UDK z enostavno in pregledno rabo v elektronskem okolju.
Največ sprememb v zadnji izdaji UDK je v pomožnih tabelah med novimi vrstilci za jezik in kraj. V tabeli 1 navajamo le večjespremembe, ki omogočajo
natančnejšo določitev vsebine in največkrat razširjajo manj razdeljen vrstilec iz prejšnjih izdaj UDK.
V glavnih tabelah so zanimivi posamezni na novo uvedeni vrstilci, ki so odraz razvoja znanosti in pomanjkljivosti vsebin v prejšnjih izdajah UDK. V zadnji
izdaji tako najdemo poglobljene vsebine za prenosne računalnike, socialne in druge množične medije, številne vrstilce za različne oblike spolnega življenja,
brezpilotnike in digitalno fotografijo.

�

Obširne in zanimive novosti glavnih vrstilcev UDK skupin od 0 do 9 in posebnih privesnih vrstilcev UDK
�
Vrstilec/skupina�vrstilcev�UDK�
�
004.382.73/.77�Prenosni�ra�unalniki�in�
mobilne�naprave�
�

004.76�Ra�unalništvo�v�oblaku�
�
004.773.4�Internetna�in�širokopasovna�
�
telefonija.�Glasovni�protokoli�IP�(VoIP)�
004.774.1�Socialni�splet/splet�
�
sodelovanja�
004.96�Oblikovanje�video�iger�
�
07�Množi�ni�mediji.�Študije�medijev�in�
�
komunikacij�
075�Radio�in�televizija�(kot�sredstvi�
�
obveš�anja)�
�
077�Internet�
�

128.5�Filozofska�antropologija�
�
23…�Hinduizem�
�
24…�Budizem�
�
26…�Judovstvo�
�
�
27�452.2�Poro�ni�sporazum�v�krš�anstvu�
�
�
�
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Novosti,�spremembe,�dopolnitve�
Nov�vrstilec�UDK�kot�prikaz�razširitve,�v�kateri�je�7�novih�vrstilcev�za�prenosne,�
peresne,�tabli�ne�ra�unalnike,�pametne�telefone,�mobilne�podatkovne�terminale�
ipd.�
Novi�vrstilci�UDK�za�programje,�infrastrukturo�in�storitve�ra�unalništva�v�oblaku�
Nov�vrstilec�UDK.�Vsi�novi�vrstilci�UDK�iz�ra�unalništva�so�popolnjene�in�
razširjene,�hierearhi�no�nakazane�vsebine�v�3.�izd.�
Nov�vrstilec�UDK�
Nov�vrstilec�UDK�
Nov�vrstilec�UDK.�Bolj�splošni,�glavni�vrstilec�od�že�obstoje�ega�070��asopisi.�Tisk.�
Novinarstvo�
Novi�vrstilci�UDK.�Ostajajo�veljavni�vrstilci�UDK�za�radijski�in�TV�prenos�signala�na�
654.19�
Novi�vrstilci�UDK�za�internet�kot�medij,�površinski�vidni�splet,�globoki�splet,�
študije�družbenih�omrežij�in�pojav�družbenih�medijev.�Ostaja�vrstilec�004.738.5�
za�internet�kot�ra�unalniško�omrežje�
Nov�vrstilec�UDK�
Novi�posebni�privesni�vrstilci�za�duhovna�bivališ�a,�verske�kraje,�obredno�
umivanje,�uporabo�olja,�odpoklic�božanstva�v�hinduizmu�
Novi�posebni�privesni�vrstilci�za�kitajski�budizem�in�budo�v�kitajskem�budizmu�
Novi�samostojni�posebni�privesni�vrstilci�za�judovsko�poroko,��aš�enje�v�
judovstvu,�sinagogo,�rabinsko�sodiš�e�in�pravne�zadeve.�Delna�preureditev�
verstev�glede�na�3.�izd.�
Nov�vrstilec�UDK.�Prej�27�452.5�Poro�ne�pogodbe�
�
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Vrstilec/skupina�vrstilcev�UDK�
28…�Islam�

304.35�Dobro�po�utje�kot�na�in�življenja�
336.7…�Denar.�Denarni�sistem.�
Ban�ništvo.�Trg�vrednostnih�papirjev�

Novosti,�spremembe,�dopolnitve�
Novi�in�delno�preurejeni�vrstilci�UDK�za�pridiganje,�branje�besedil,�religijsko�
pravo,�izobraževanje,�misijonarsko�dejavnost,�spreobrnitev�v�islam,�džihad�in�
sekte,�ki�se�razhajajo�z�islamom�
Nov�vrstilec�UDK.�Obširno�opisan�pomen�vrstilca�
Številni�novi�vrstilci�UDK�za�ustanoviteljske�delnice,�trgovanja�z�opcijami,�prenos,�
te�ajni�odbitek,�trgovanje,�borzne�posle,�blokirane�ra�une,�odlog�pla�ila,�pla�ilne�
storitve�ipd.�
Novi�posebni�privesni�vrstilci�za�ra�unsko�in�bralno�pismenost�

37.011.2…�Pismenost.�Sposobnosti.�
Kompetence.�Veš�ine�
Nov�vrstilec�UDK�z�opisanimi�primeri�
37.013.321�Neformalno�izobraževanje�
37.091.12�Organizacija�u�iteljev,�drugih�
zaposlenih�
37.091.267�Evidence,�kartoteke�u�encev�
…�
395.5…�Pozdravljanje�
Novi�vrstilci�UDK�za�rokovanje,�poljubljanje,�priklanjanje�
512.7…�Algebrai�na�geometrija�
Številni�novi�vrstilci�UDK�s�podro�ja�algebrai�ne�geometrije�(uporaba,�algebrai�ne�
raznoterosti,�klasi�na�in�kvantna�topologija�itd.)�
536�2…�Procesi�prenosa�toplote�
Novi�vrstilci�UDK,�premaknjeni�iz�54�v�53;�prej�v�fizikalni�kemiji�544�971…�
(endotermni,�eksotermni)�
54�30…�Organske�spojine�brez�kisika�
Novi�vrstilci�UDK.�Prej�547�30…�
54�311…�Oksi�spojine�v�organski�kemiji�
Novi�vrstilci�UDK.�Prej�547�311…��
54.022.1…�Struktura�organskih�spojin�
Novi�vrstilci�UDK.�Prej�547.022.1…�
546.798.37…�Supertežki�sinteti�ni�
10�novih�vrstilcev�UDK�za�nove�kemijske�elemente�
elementi�z�atomskim�številom�110�in�ve��
549.91…�Dragi�kamni.�Gemologija�
Novi�vrstilci�UDK�za�lastnosti,�obdelavo,�razvrš�anje,�metode�preverjanja�dragih�
kamnov�
58…�Botanika�
Preurejeno�s�številnimi�novimi�vrstilci�UDK,�skupaj�152�novih�vrstilcev�UDK�in�236�
popravkov�na�obstoje�ih�vrstilcih�
582.28…�Glive�
74�novih�vrstilcev�UDK�s�številnimi�navedbami�latinskih�imen�rodov�v�opombi�
rabe�obsega,�kar�velja�tudi�za�slede�e�vrstilce�podskupin�58�in�59�
582.3…�Rde�e�in�zelene�alge.�Bryophyta.� 72�novih�vrstilcev�UDK,�tudi�izumrle�praproti�
Pteridophyta�
582.63…�Šipkovci�
Nova�vrstilca�UDK�za�fikus�benjamin�in�gumovec�
59…�Zoologija�
Preurejeno�s�številnimi�novimi�vrstilci�UDK,�skupaj�359�vrstilcev�in�266�popravkov�
na�obstoje�ih�vrstilcih�
593.4…�Porifera�(spužve)�
8�novih�vrstilcev�UDK�
593.5/.7�Cnidaria�(ožigalkarji)�
25�novih�vrstilcev�UDK�(klobu�njaki,�koralnjaki,�trdoživnjaki)�
594.1…�Školjke�
Školjke:�39�novih�vrstilcev�UDK,�npr.�ostrige,�leš�urji,�pokrova�e,�morska�kopita,�
venerke,�koritnice,�volovska�srca,�živi�svedri�…�
594.3�Gastropoda.�Polži�
41�novih�vrstilcev�UDK,�npr.�predškrgarji,�blatarji,�plju�arji�…�
595.1…�Platyhelminthes.�Annelida.�
36�novih�vrstilcev�UDK,�npr.�tri�revniki,�pijavke,�maloš�etinci,�kota�niki,�
Aschelminthes.�Sipuncula.�Nemertea.�
nematode,�mahovnjaki,�podkovnjaki,�š�etino�eljustnice�…�
Lophophorata.�Chaetognatha�
595.2/.7�Arthropoda�(�lenonožci)�
157�novih�vrstilcev�UDK�(raki,�pajkovci,�stonoge,�šesteronožci�…)�
595.8�Echinodermata�(iglokožci)�
23�vrstilcev�UDK,�npr.�morske�zvezde,�morski�ježki,�morske�lilije�…�
613.88/.89�Seksologija.�Spolno�življenje.� 59�novih�vrstilcev�UDK,�npr.�pomanjkanje�privla�nosti�do�moških,�
Spolna�higiena.��loveška�spolnost�na�
heteroseksualnost,�homoseksualnost,�spolna�fantazija,�spogledovanje,�sadizem,�
splošno�
spolno�zdravje�in�celibat�…�
�
�
�
�
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Vrstilec/skupina�vrstilcev�UDK�
616.89�008.441.2�Narcisizem.�
Narcisti�na�osebnostna�motnja�
616.89�008.441.32�Patološki�sadizem�
616.89�008.441.33�Patološki�mazohizem�
621.874.04…�Posebni�privesni�vrstilci�za�
mostne�žerjave�in�dvigala�
626/627.01/.09�Posebni�privesni�vrstilci�
za�hidroinženirstvo�in�gradbeništvo�
629.014.9�Brezpilotniki.�Vozila�brez�
pilota.�Droni�
779�Digitalno�slikanje.�Digitalna�
fotografija�
793.21�Cirkusi.�Razstave.�Menažerije.�
Predstave.�Potujo�i�sejmi,�šovi�
795�Elektronske�igre�
811.84/.88�Srednje��in�južnoameriški�
domorodni�jeziki�
82.01�Literarna�teorija�
821.134.2(720)�Španska�književnost�v�
Mehiki�
821.411.46�Književnost�v�gizu�
821.432.4�Književnost�v�jezikih�kwa�in�
ijoid�
821.432.54�Književnost�v�jezikih�gbe�
821.432.57�Književnost�v�jezikih�igboid�
821.432.58�Književnost�v�jezikih�edoid�
821.433�Književnost�v�jezikih�mande�
902.3�Metode�in�tehnike�terenske�
arheologije�
902.33�Izkopavanje�
903.36�Tipologija.�Primerjalna�študija�
forme.�Združenja�
94(467)� Zgodovina�Andore�
94(720)� Zgodovina�Mehike�
�

Novosti,�spremembe,�dopolnitve�
Preurejeno,�patološki�pojavi�pri�616.89�Psihiatrija;��
v�3.�izd.:�
616.89�008.442.332�Sadizem�
616.89�008.442.335�Mazohizem�
6�novih�vrstilcev�UDK�za�dvigala,�vozi�ke,�verižne�poteznike�itd.�
29�novih�vrstilcev�UDK�za�opremo,�metode�dela,�inženirske�konstrukcije,�vodne�
poti,�pristaniš�a�itd.�
Nov�vrstilec�UDK�
Nov�vrstilec�UDK�
Nov�vrstilec�UDK�
Nov�vrstilec�UDK�
Dodani�vrstilci�UDK�
Dodani�vrstilci�UDK�
Novi,�dodani�kot�glavni�vrstilci�UDK�v�4.�izd.,�ki�se�sicer�sestavljajo�po�opisanem�
navodilu�iz�glavnega�vrstilca�za�književnost�in�splošnega�privesnega�vrstilca�za�
jezik�

3�novi�vrstilci�UDK�za�iskanje,�dolo�itev�arheološkega�najdiš�a,�izkopavanje�in�
stratigrafijo�
Nov�vrstilec�UDK�
Nov�vrstilec�UDK�za�prazgodovinska�bivališ�a�
Novo�definirana�vrstilca�UDK�v�glavnih�tabelah�

�
Bolj obširne in zanimive novosti pri splošnih privesnih vrstilcih za jezik (tabela 1c) in splošnih privesnih vrstilcih za kraj (tabela 1e), na koncu tabele
še� nekaj o novostih pri splošnih privesnih vrstilcih s črtico. Lastnosti. Materiali. Osebe -0... (tabela 1k)
Vrstilec/skupina�vrstilcev�UDK�
�
=432�Nigrsko�kongovski�jeziki�
�

Novosti,�spremembe,�dopolnitve�
V�4.�izd.�razširjena�podskupina�z�ve��kot�100�novimi�vrstilci�UDK�(bantujski�jeziki,�
igboidski�jeziki,�gurski�jeziki�itd.)�

�
=433�Mandeski�jeziki�
(364…�Obmo�ja�Keltov.�Transalpinska�
�
Galija�
(37…�Italija�
�

V�4.�izd.�razširjena�podskupina�z�novimi�vrstilci�UDK�
V�4.�izd.�je�5�novih�vrstilcev�z�uredniškimi�opombami�zgodovinskega�razvoja�
politi�ne�definicije�ozemlja�
V�4.�izd.�so�novi�vrstilci�UDK�za�italijanska�ozemlja,�za�Ligurijo,�Galijo,�Starodavno�
Venetijo,�Umbrijo�itd.�
V�4.�izd.�novi�vrstilci�UDK�za�Kanarske�otoke�
V�4.�izd.�nov�vrstilec�UDK,�v�3.�izd.�primer�(470.23�25)�
V�3.�izd.�(470.23)�Leningradska�oblast�

�
(460.41…�Kanarski�otoki�
(470.231)�Sankt�Peterburg�
�
(470.232)�Leningrajska�oblast�
10 (pokrajina)�
(470.310)�Moskva�
(476.12)�Minsk�
(477.411)�Kijev�

Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(282.247.412.2)�in�kot�primer�(470�25)�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(476.1)�Minsk�s�pokrajino�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(477.41)�Kijevska�pokrajina�

Vrstilec/skupina�vrstilcev�UDK�
=432�Nigrsko�kongovski�jeziki�

STROKOVNE TEME
Novosti,�spremembe,�dopolnitve�
V�4.�izd.�razširjena�podskupina�z�ve��kot�100�novimi�vrstilci�UDK�(bantujski�jeziki,�
igboidski�jeziki,�gurski�jeziki�itd.)�

=433�Mandeski�jeziki�
(364…�Obmo�ja�Keltov.�Transalpinska�
Galija�
(37…�Italija�
Vrstilec/skupina�vrstilcev�UDK�
=432�Nigrsko�kongovski�jeziki�
(460.41…�Kanarski�otoki�
(470.231)�Sankt�Peterburg�
(470.232)�Leningrajska�oblast�
=433�Mandeski�jeziki�
(pokrajina)�
(364…�Obmo�ja�Keltov.�Transalpinska�
(470.310)�Moskva�
Galija�
(476.12)�Minsk�
(37…�Italija�
(477.411)�Kijev�

V�4.�izd.�razširjena�podskupina�z�novimi�vrstilci�UDK�
V�4.�izd.�je�5�novih�vrstilcev�z�uredniškimi�opombami�zgodovinskega�razvoja�
politi�ne�definicije�ozemlja�
V�4.�izd.�so�novi�vrstilci�UDK�za�italijanska�ozemlja,�za�Ligurijo,�Galijo,�Starodavno�
Venetijo,�Umbrijo�itd.�
Novosti,�spremembe,�dopolnitve�
V�4.�izd.�razširjena�podskupina�z�ve��kot�100�novimi�vrstilci�UDK�(bantujski�jeziki,�
V�4.�izd.�novi�vrstilci�UDK�za�Kanarske�otoke�
V�4.�izd.�nov�vrstilec�UDK,�v�3.�izd.�primer�(470.23�25)�
igboidski�jeziki,�gurski�jeziki�itd.)�
V�3.�izd.�(470.23)�Leningradska�oblast�
V�4.�izd.�razširjena�podskupina�z�novimi�vrstilci�UDK�
V�4.�izd.�je�5�novih�vrstilcev�z�uredniškimi�opombami�zgodovinskega�razvoja�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(282.247.412.2)�in�kot�primer�(470�25)�
politi�ne�definicije�ozemlja�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(476.1)�Minsk�s�pokrajino�
V�4.�izd.�so�novi�vrstilci�UDK�za�italijanska�ozemlja,�za�Ligurijo,�Galijo,�Starodavno�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(477.41)�Kijevska�pokrajina�
Venetijo,�Umbrijo�itd.�
Nov�vrstilec�UDK.�Obstoje�im�štirim�vrstilcem�dodana�razlaga�
V�4.�izd.�novi�vrstilci�UDK�za�Kanarske�otoke�
Številni�novi�vrstilci�UDK�za�finske,�norveške,�danske�pokrajine,�podpokrajine,�
V�4.�izd.�nov�vrstilec�UDK,�v�3.�izd.�primer�(470.23�25)�
ob�ine�in�mesta,�otoke�in�zgodovinska�okrožja�
V�3.�izd.�(470.23)�Leningradska�oblast�

(477.54/.62)�Vzhodna�Ukrajina�
(460.41…�Kanarski�otoki�
(480…�Finska�
(470.231)�Sankt�Peterburg�
(481…�Norveška�
(470.232)�Leningrajska�oblast�
(489…�Danska�
(pokrajina)�
(649.8)�Madeira�kot�oto�je�in��
(470.310)�Moskva�
(649.81)�Madeira�(otok)�
(476.12)�Minsk�
(649.9)�Azorsko�oto�je�
(477.411)�Kijev�
(680…�Južna�Afrika�
(477.54/.62)�Vzhodna�Ukrajina�
(480…�Finska�
(720…�Mehika�
(481…�Norveška�
(728…�Gvatemala,�Belieze,�Honduras,�
(489…�Danska�
Salvador,�Nikaragva,�Kostarika�in�
(649.8)�Madeira�kot�oto�je�in��
Panama�
(649.81)�Madeira�(otok)�
(729…�Karibske�države�in�ozemlja.�Antili�
(649.9)�Azorsko�oto�je�
(829.1)�Falklandski�otoki�
(680…�Južna�Afrika�
(992…�Subantarkti�ni�otoki�
(720…�Mehika�
(995…�Antarkti�na�ozemlja�
(728…�Gvatemala,�Belieze,�Honduras,�
�026.781…�Kislost�
Salvador,�Nikaragva,�Kostarika�in�
Panama�
�026.786…�Koncentracija,�nasi�enost�
(729…�Karibske�države�in�ozemlja.�Antili�
(829.1)�Falklandski�otoki�
�028.274�Digitalno�elektronsko�(binarno)�

Nov�vrstilec�UDK.�Za�pokrajino�v�3.�izd.�že�obstajajo�vrstilci�UDK,�novi�so�za�oto�je�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(282.247.412.2)�in�kot�primer�(470�25)�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(476.1)�Minsk�s�pokrajino�
Nov�vrstilec�UDK.�V�3.�izd.�(477.41)�Kijevska�pokrajina�
Številni�novi�vrstilci�UDK�za�pokrajine,�ob�ine,�mesta�Južne�Afrike�z�obširnimi�
Nov�vrstilec�UDK.�Obstoje�im�štirim�vrstilcem�dodana�razlaga�
navedbami�krajev�k�osnovni�razlagi�
Številni�novi�vrstilci�UDK�za�finske,�norveške,�danske�pokrajine,�podpokrajine,�
72�novih�vrstilcev�za�mesta�držav,�pokrajine�…�
ob�ine�in�mesta,�otoke�in�zgodovinska�okrožja�
Razširjeno�z�ve��novimi�vrstilci�UDK�za�pokrajine,�mestna�okrožja,�glavna�mesta�in�
kantone�
Nov�vrstilec�UDK.�Za�pokrajino�v�3.�izd.�že�obstajajo�vrstilci�UDK,�novi�so�za�oto�je�
211�novih�vrstilcev�UDK�za�manjša�ozemlja�
Razširjen�z�dodatnimi�4�vrstilci�UDK�in�s�pojasnilom�(prej:�(Velika�Britanija)�zdaj�
Številni�novi�vrstilci�UDK�za�pokrajine,�ob�ine,�mesta�Južne�Afrike�z�obširnimi�
(Velika�Britanija;�argentinske�ozemeljske�zahteve)�
navedbami�krajev�k�osnovni�razlagi�
Razširjeno�s�47�novimi�vrstilci�UDK�
72�novih�vrstilcev�za�mesta�držav,�pokrajine�…�
Razširjeno�z�52�novimi�vrstilci�UDK�za�otoke�in�oto�ja�
Razširjeno�z�ve��novimi�vrstilci�UDK�za�pokrajine,�mestna�okrožja,�glavna�mesta�in�
Splošni�privesni�vrstilec�za�lastnost;�splošni�privesni�vrstilec�za�kislost�je�razširjen�z�
kantone�
vrstilci�UDK�za�kisel,�bazi�en,�nevtralen�

Nov�UDK�z�bolj�razdeljenimi�vrstilci�za�razred�eno,�koncentrirano,�nasi�eno,�
211�novih�vrstilcev�UDK�za�manjša�ozemlja�
prenasi�eno�
Razširjen�z�dodatnimi�4�vrstilci�UDK�in�s�pojasnilom�(prej:�(Velika�Britanija)�zdaj�
Razširjen��028.27�Elektronsko�
(Velika�Britanija;�argentinske�ozemeljske�zahteve)�
�028.4�Lastnosti�predstavitvenega�sloga� Novi�dodani�vrstilci�UDK�za�nau�eno,�kriti�no,�nekriti�no,�radikalno,�alternativno�
(992…�Subantarkti�ni�otoki�
Razširjeno�s�47�novimi�vrstilci�UDK�
�055.1/.4�Osebe�glede�na�spol,�spolno�
V�3.�izd.�10�vrstilcev�UDK,�v�4.�izd�še�9�novih�splošnih�privesnih�za:�interspolne�
(995…�Antarkti�na�ozemlja�
Razširjeno�z�52�novimi�vrstilci�UDK�za�otoke�in�oto�ja�
usmerjenost,�spolno�identiteto�
osebe,�cisspolnost,�nebinearne�osebe,�osebe�brez�spola,�transseksualce,�evnuhe,�
�026.781…�Kislost�
Splošni�privesni�vrstilec�za�lastnost;�splošni�privesni�vrstilec�za�kislost�je�razširjen�z�
tretji�spol�itd.�
vrstilci�UDK�za�kisel,�bazi�en,�nevtralen�
�056.845�Vegani�
Nov��vrstilec�UDK�
�026.786…�Koncentracija,�nasi�enost�
Nov�UDK�z�bolj�razdeljenimi�vrstilci�za�razred�eno,�koncentrirano,�nasi�eno,�
�056.843�Vegetarijanci�
V�3.�izd.�samo��056.84�Vegetarijanci��
prenasi�eno�
�056.84�Osebe�s�posebno�prehransko�
�028.274�Digitalno�elektronsko�(binarno)� Razširjen��028.27�Elektronsko�
držo,�izbiro�in�navadami�
�028.4�Lastnosti�predstavitvenega�sloga�
Novi�dodani�vrstilci�UDK�za�nau�eno,�kriti�no,�nekriti�no,�radikalno,�alternativno�
�
Vabimo vas k rabi vrstilcev UDK, tudi
�055.1/.4�Osebe�glede�na�spol,�spolno�
V�3.�izd.�10�vrstilcev�UDK,�v�4.�izd�še�9�novih�splošnih�privesnih�za:�interspolne�
�
vse tiste, ki ste morda doslej menili, da
usmerjenost,�spolno�identiteto�
osebe,�cisspolnost,�nebinearne�osebe,�osebe�brez�spola,�transseksualce,�evnuhe,�
jih ne potrebujete. Poleg najbolj pogoste
tretji�spol�itd.�
�
uporabe v označevanju knjižničnih polic,
�056.845�Vegani�
Nov��vrstilec�UDK�
omenimo še rabo v razvoju terminologije,
�056.843�Vegetarijanci�
V�3.�izd.�samo��056.84�Vegetarijanci��
načrtovanju knjigotrštva, oblikovanju, pri
�056.84�Osebe�s�posebno�prehransko�
statističnih meritvah in njegov osnovni
držo,�izbiro�in�navadami�
univerzalno prepoznavni mednarodni
�
značaj.

V glavnih tabelah so zanimivi posamezni
na novo uvedeni vrstilci, ki so odraz razvoja
znanosti in pomanjkljivosti vsebin v prejšnjih
izdajah UDK.
�
�
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