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Сажетак:
Крајем 2018. године Народна библиотека Србије покренула је пројекат превођења
најновије верзије МРФ УДК и миграцију класификационог система у онлајн окружење.
Заједничким напором колегиница и колега из Народне библиотеке Србије, Библиотеке
Матице српске и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ настала је онлајн
платформа Српски УДК Онлајн која је од децембра 2019. године отворена за све
професионалце, истраживаче и едукаторе у области библиотечко-информационе
делатности.
Српски УДК Онлајн је прва ћирилична платформа тог типа у свету и није везана ни за
један систем каталогизације. Конципирана је тако да омогућава општи преглед таблица
и детаљну претрагу на основу текста или УДК броја. Садржи и отписане бројеве на
основу којих се могу пратити промене и развој класификационог система који
представља.
Година 2020. била је прва година коришћења сервиса који је, услед увођења ванредног
стања у Републици Србији, као и других мера донетих како би се спречило ширење
вируса корона, успео да одговори на захтеве корисника и омогући употребу УДК у
измењеним околностима. Услед новонастале ситуације, планиране промоције Српског
УДК Онлајн и радионице које су се односиле на коришћење самог сервиса су изостале,
али су објављена Најчешће постављана питања и детаљно Упутство за регистрацију.
У току 2020. године креирано је 87 налога, првенствено за библиотеке на територији
РС. Највећи број налога на платформи креиран је у августу – 18, септембру – 17 и марту
– 13. Укупан број библиотека које имају налоге до новембра 2021. износио је 123, што уз

индивидуалне кориснике и налоге за едукацију укупно чини 516 корисника. На основу
статистичких података може се приказати употреба сервиса: нпр. 2020. највише је
коришћен у децембру (1096 улазака, 12 427 претрага појмова, УДК бројева или нотација),
док је, до новембра 2021. најактивнији месец био октобар.
Превод најновије верзије МРФ и прелазак у дигитално окружење представља тек
почетак процеса прилагођавања сервиса потребама библиотечко-информационе
заједнице у Србији.

Serbian UDC Online: possibilities, usage, and perspectives

Summary:
At the end of 2018, National Library of Serbia initiated a project of translation of the latest
version of UDC MRF and migration of the classification system into digital environment.
Online service Serbian UDC Online was the result of joint efforts by colleagues from National
Library of Serbia, Matica Srpska Library and University Library “Svetozar Marković“. Since
December 2019 the platform has been open for library professionals, researchers, and
educators.
Serbian UDC Online is the first online platform with classification scheme in Cyrillic script.
It is not part of any cataloguing system. The concept enables general overview of the
classification scheme as well as detailed search by text or UDC number. Cancelled UDC
numbers are also part of the platform, which enables historical overview making all the changes
of the classification scheme visible.
2020 was the first year of Serbian UDC Online usage and the service responded well to the
new circumstances caused by worldwide pandemic and all the restrictions, changes, and
modifications it brought. Because of the situation, planned promotions and workshops were
cancelled. However, the list of Frequently asked questions and detailed Instructions about
registration were published.
During 2020, 87 account were created, mostly for libraries. August was the busiest month
with 18 accounts created, then September – 17, and March – 13. By November 2021 - 123
library accounts were created, and along with personal accounts and accounts for education,
Serbian UDC Online is used by 516 librarians, researchers, and educators. Statistics shows that,
for instance, in 2020, users were active the most in December (1096 logins, 12 427 searches
and browsing by text or numbers) and, in first ten months of 2021 - in October.

Translation of the latest version of UDC MRF and migration to digital environment is just
the beginning of the process of customizing and developing Serbian UDC Online to all users
in Serbia.

