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Příloha: 
Report on application of UDC Classification in Czechia  
by Marie Balikova (Marie.Balikova@nkp.cz) 
 
It is well known that UDC classification scheme is widely used among libraries in Czechia. The UDC 
classification scheme forms part of the main subject organization tool - Czech Subject Authority File 
consisting of/created by three subfiles: topical, geographical, and genre/form. 

 
Each authority term is mapped to the equivalent UDC notations. 

 
UDC notation represents one of the basic elements of Minimal record of MARC 21 for Union 
Catalogue of the Czech Republic as well. 
Notations of UDC classification system applied in the authority records play an important role in 
other subject access systems, e. g.  

1. Topical searching/Topic map of library collections  
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Example of UDC classification applied in bibliographic record in (Topical searching/Topic map 
of library collections  
 
 

1. Portal of Czech libraries  

 

 
 
 

Czech UDC Online – České MDT online 
The most important prerequisite for the use of the classification system in current information 
environment is its online availability. 
Since 2015, the Czech MDT Online has been operating on the Consortium UDC Hub platform as a free 
service for Czech librarians, library schools and researchers  
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Users’ statistics on the Czech MDT Online in 2017 and 2018: 
In 2017 there were total of 1,101 individual user accounts, in 2018 1,454 user accounts.  
 
Further indicators of the usage (monthly number of queries) shows an average of 9.841 accesses per 
month in 2017 and 10,943 accesses in 2018 

2017 ACTIVITY PER MONTH  

(number of queries on the system) 

2018 ACTIVITY PER MONTH  

(number of queries on the system) 

 January 12889  January 33023 

February 7911 February 11406 

March 9545 March 9918 

April 10930 April 10760 

May 12684 May 10472 

June 9001 June 7598 

July 5464 July 7322 

August 8301 August 8845 

September 8749 September 7655 

October 9879 October 9045 

November 12865 November 6914 

December 9879 December 8362 

AVERAGE 9,841 AVERAGE 10,944 

The reasons for the use of the MDT Online declared in the registration form are stated as follows 
REASONS FOR USING UDC       NUMBER OF 

USERS 

I work with UDC 685 

I am teaching UDC 24 

I am a student in library 
school 

589 

I am a researcher 58 

Other 94 

Total 1450 
 
In April, 2019, the plan is to implement user management through library accounts - allowing 1 
subscription account (licence) per library with a specified number of concurrent users per library. 
This will allow better monitoring of usage and users need per type of library.  
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VINITI RAS (Russian Academy of Science)  
VINITI RAS continues to maintain and update the Russian-language version of the UDC tables and  
UDC editorials team is in the process of preparing the next issue of changes and additions 
(corrections & extensions) to the Russian edition of the UDC tables. Specialists in VINITI RAS continue 
to work towards the integration of various classification schemes and maintain (and update) the 
original "System of classification schemes", which makes semantic connections between the UDC 
classes and the national classification of GRNTI (State Scientific and Technical Information Classifier). 
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VINITI RAS is actively promoting the UDC use in neighbouring countries. Libraries in the Republic of 
Kazakhstan have recently completely switched to the use of UDC tables. 
 
Aenor 
P. Jiménez reported on sales statistics and further stated that the abridged edition, due to its low 
price, is very popular among students. AENOR is expecting some increase in the sale of CDU Online 
Español in 2019, planning a discount for Latin America. The service is trying to find a publisher for an 
abridged edition in Argentina and is collaborating with the National Library of Spain in the MRF12 
translation. The release of MRF12 in the Spanish Online edition is planned before summer 2019. 
 
Slovenian National Library 
I.Sešek reported on the work starting on the MRF12 translation and plan for the MRF12 release in 
the Slovenian UDC online service. Libraries are requested to provide UDC numbers in the process of 
cataloguing (from the set of 1000 UDC numbers). They expect an increase in school libraries using the 
service. In collaboration with the UDC editor-in-chief the National library plans a workshop on UDC in 
September 2019.  
 
National and University Library in Zagreb 
National Library reported on the increase in use of the Croatian UDC Online service and efforts the 
Library puts towards supporting users, in terms of guidelines and a UDC Authority File ready to be 
released.  
 
National Szechenyi Library 
A. Hajdu-Barát provided an update on the work taking place in the National Szechenyi Library currently 
focused on publishing a subject authority file containing UDC data linked to their thesaurus. They opted 
for the linked data infrastructure, and for UDC the UDC numbers will depend on the UDC namespace. 
They are currently aligning MRF12 with the old UDC data and are preparing translation work. 
 
National Library of Poland 
Jolanta Hys from the National Library of Poland reported on a remarkable level of support that UDC 
editorial team provides to UDC users as well as their efforts in publishing both Polish UDC Online as 
well as an abridged UDC edition in 2019.  
 
National Library of Serbia 
Stevanović provided an overview of the steps they undertaken to proceed with the Consortium 
membership and UDC translation. She described a recently initiated project of the UDC translation into 
the Serbian language and the enthusiasm with which the voluntary work was embraced by around 30 
librarians from several large libraries in Serbia. They all attended a January workshop on UDC revision 
and translation delivered in Belgrade by A. Slavic which kick-started the translation work.  

 
In the discussions that followed, members reported on shared issues with respect to UDC use in their 
countries caused by the lack of funding for professional work and training that leads to a decrease of 
numbers in UDC experts and a reliance on voluntary work. M. Balíková pointed out that there is an 
urgent need to promote UDC on all levels in both libraries and library schools in Czechia. These seems 
to be pervasive issues in other countries as well. A. Hajdu-Barát pointed out that in Hungary there is a 
lack of training in classification in library schools and a lack of transfer of expertise from the older to 
new generation of librarians. She pointed out that in Hungary also libraries expect everything to be 
provided by the national library. She agrees that there is a need to motivate libraries to learn and pass 
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on expert knowledge on UDC. Due to low salaries in libraries the most talented students from library 
schools choose to seek work in the private sector. G. Riesthuis added that in the Netherlands public 
libraries have all professionally prepared data provided for them and cataloguing is done centrally. 
However, there has recently been a request for formalized training/schooling of public librarians.  
 
 
 


