Методически указания в таблиците на УДК
Методическите указания имат съществена роля в УДК. Според характера на
съдържащите се в тях сведения те могат да се разделят на две групи. Едните уточняват
съдържанието на делението и служат като пояснение към описанието му, а другите
определят методите на по-подробно подразделяне на делението на УДК чрез средствата
и инструментите, заложени в класификацията. В деленията на помощните таблици
методическите указания разкриват предназначението, начините на означаване и
методите на използване на всеки вид определители. В записите на по-големите деления,
с които започват самостоятелни отдели на УДК понякога се включват по-широки
методически указания, които са съставени от отделни части, отделени със собствени
заглавия.
В много от деленията на УДК има указания за наличие на друго деление със
сродно съдържание както на по-горни, така и на по-долни йерархични степени. Тези
указания са два вида – препратка Виж и и забележка за отразяване на друг аспект на
понятието на друго място в класификацията.
Препратката Виж и насочва към сродно деление в друг клон на
класификационната йерархия, от съдържанието, на което може да се получи
допълнителна информация за предмета. Тези препратки започват с израза Виж и и
изброяване на код или кодове на сродни деления. Например, към делението 022.7
Осветление има препратка Виж и 628.9, която означава, че тематиката за осветление
на библиотеките (022.7) може да бъде допълнена с информация от областта на
светотехниката, която има отделно място в отдела за техника (628.9 Осветление.
Светотехника).
Изразът Виж и се използва и за насочване към деление(я), в кое(и)то се отразява
определен(и) аспект(и) на понятието, за чието местоположение потребителят може да
не подозира.
339.3 Вътрешна търговия
Виж и 347.7, 657, 658
Този запис означава, че правните проблеми на вътрешната търговия се отразяват
в делението 347.7 Търговско право. Фирмено право, счетоводното отразяване в
делението 657 Счетоводство, а управлението и организацията – в делението 658
Управление и администрация на предприемачеството. Организация на търговията
Методическите указания, които определят начините на подразделяне на
деленията, често са съпроводени от примери за комбинация. Например, в делението
004.81 Модели на когнитивни процеси има следното методически указание:
Подразделя се със знак за отношение и деление на 159.9
Примери за комбинация:
004.81:159.942 Модел на чувство
004.81:159.953 Модел на учене

Тези примери трябва да се разглеждат като пълноценни деления на еталонните таблици
и да се прилагат задължително в посочения в таблицата вид. Обикновено разполагането
на примерите в таблицата съответства на структурата на техния йерархичен код.

