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В статье поднимаются вопросы использования про-
фессионального (специального) языка издательской сферы, 
анализируются его функции, в частности как средства 
коммуникации, рассматриваются место и роль языковой 
компетентности в профессиональном становлении и росте. 

The article analyzes a usage of professional (special) 
language in publishing sphere. It is analyzed its function as a 
communication, the place and role of language competence in 
professional development and growth. 

Надійшла до редакції 10 листопада 2014 року 
 

 
 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА 

УДК  025.4.036.05(477-25) 

 
 
 
 
 
 

Олег Сербін, 
кандидат історичних наук,  
директор наукової бібліотеки 
імені М. Максимовича  
КНУ імені Тараса Шевченка 

 
 
 
 
 
 

 
Ірина Багрій, 

науковий співробітник 
відділу наукового опрацювання 

документів НБУВ  

Таблиця мовних т ипових поділів із серії " Рубрикат ор НБУВ"   
у конт екст і сучасного лінгвіст ичного забезпечення наукової бібліот еки 

"Мовні т ипові поділи" є невід'ємною складовою част иною "Рубрикат ора НБУВ" як базової інформаційно-пошукової 
мови Національної бібліот еки України ім. В. І. Вернадського. Вони відповідают ь рівню сучасного лінгвіст ичного знання, 
призначені для сист емат изації літ ерат ури за мовною ознакою, організації відповідного фрагмент а сист емат ичного 
кат алогу і забезпечення ефект ивного пошуку в карт кових т а елект ронних кат алогах документ ів мовознавчої т емат ики. 
Також , завдяки наявност і довідково-енциклопедичних додат ків, МТП є віт чизняним мовознавчим друкованим т а інт ернет -
ресурсом, який надає різнобічні відомост і про мови т а писемност і світ у. 

Ключові слова: "Рубрикат ор НБУВ", т аблиці мовних т ипових поділів, мови світ у, сім'я мов, писемніст ь. 

Роботи зі створення власного рубрикатора як основної 
бази для систематизації документів та інформаційно-
пошукової мови систематичного каталогу було розпочато 
Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського 
(НБУВ) на початку 90-х рр. XX ст. Фундаментальною 

основою послугували робочі таблиці класифікації НБУВ, 
які, зі свого боку, було укладено на основі повного варіанта 
таблиць "Бібліотечно-бібліографічної класифікації" (ББК) 
для наукових бібліотек. У них акумульовано в єдиний 
інформаційно-пошуковий масив поняття, рішення та 
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відповідні індекси або комбінаційні індексування, що 
групуються на методичних рішеннях фахівців-системати-
заторів внаслідок аналізу змістового наповнення фондів 
бібліотеки, запитів користувачів і нових надходжень у 
фонди НБУВ [1]. 

"Мовні типові поділи" [2] (МТП) входять до серії 
видань Рубрикатора НБУВ (РНБУВ) та є однією з 
допоміжних таблиць у його складі. Вони є третім з випусків 
допоміжних таблиць РНБУВ після "Таблиць територіальних 
типових поділів" [3] (2004) та "Таблиць етнічних типових 
поділів" [4] (2007). Тому тема висвітлення історико-техно-
логічних передумов, структурних особливостей та значення 
використання МТП вирізняється актуальністю в контексті 
аналізу та впровадження сучасних лінгвістичних рішень 
систематизації інформаційних ресурсів.  

Об'єкт ом публікації є МТП, предмет ом — змістове 
вдосконалення лінгвістичного забезпечення сучасної бібліо-
теки засобами МТП. Мет ою дослідження є аналітичний 
огляд історико-технологічних передумов створення, струк-
турних особливостей МТП та обґрунтування необхідності 
використання таблиць. 

Першочергове призначення МТП — забезпечити 
ефективну систематизацію літератури за мовною ознакою 
для відображення в систематичному каталозі безпосередньо 
пов'язаної з лінгвістичною тематикою частини фонду 
універсальної наукової бібліотеки як акумулятора знань [5]. 
Також їх можна застосовувати, наприклад, для створення 
тематичних добірок і, завдяки наявності інформаційних 
додатків про мови та писемності світу, для надання довідок і 
зазначення мови документа в бібліографічних записах, 
визначення мови, наприклад, за виглядом шрифту тощо. 
Основою для їх створення слугували "Языковые типовые 
деления" (ЯТД) [6], опубліковані у випуску XX ББК, 
відповідні допоміжні таблиці інших класифікацій, зокрема 
"Загальні визначники мов" Універсальної десяткової 
класифікації (УДК) [7], та власні напрацювання. Також 
МТП узгоджені за вмістом та індексами з підрозділом 
РНБУВ "Ш1 Мовознавство" й іншими допоміжними 
таблицями РНБУВ: "Територіальні типові поділи" та 
"Етнічні типові поділи". Традиційно до МТП як розділу 
РНБУВ увійшли систематична та абеткова частини 
українською мовою, а також алфавітні покажчики 
англійською та російською мовами й інформаційні додатки 
(рис. 1). Крім того, в процесі роботи над МТП виявилося 
доцільним для створення єдиного та комплексного 
відображення в РНБУВ тематики мов світу ввести до складу 
видання інформаційні додатки щодо мов світу та сімей мов, 
а також кілька додатків, змістовно пов'язаних з мовами 
світу, проте які є власне додатками до підрозділу "Ш1 
Мовознаство", а не до МТП як таких. 

Разом з тим при укладанні МТП застосовувалися 
друковані та інтернет-джерела, необхідні для осучаснення та 
розширення списку мов і сімей, створення абеткового 
покажчика англійською мовою для укладення 
інформаційних додатків. 

Насамперед це енциклопедичні ресурси на кшталт 
Encyclopedia Americana, Enciclopaedia Britannica Online тощо 
та найпотужніші світові бібліотечні класифікації, зокрема 
УДК (насамперед її україномовне видання) [7], Кла-
сифікація Бібліотеки Конгресу (КБК) та Десяткова 
класифікація Дьюї (ДКД). Також застосовувалися 
лінгвістичні сайти: Ethnologue: Languages of the World 
(http://www.ethnologue.com/) — енциклопедичний інтернет-
довідник, котрий надає повну генеалогічну класифікацію та 
опис живих мов світу, Omniglot (http://www.omniglot.com/) — 
інтернет-енциклопедія писемностей і мов, ScriptSource 
(http://scriptsource.org) — ресурс, присвячений письмовим 

системам світу, Ancient Scripts (http://www.ancientscripts.com/) 
— інтернет-джерело про стародавні системи письма, Rosetta 
Project (http://rosettaproject.org/) — архів зі збереження усіх 
мов світу, Лингвистический энциклопедический словарь 
(http://lingvisticheskiy-slovar.ru/) — джерело інформації про 
мови народів світу, сайт Ігоря Гаршина (http://garshin.ru/), 
що надає відомості про мови світу та системи письма, 
LINGUIST List (http://linguistlist.org/) — сайт Інституту 
мовної інформацій Університету Східного Мічигану, 
присвячений мовам світу. Також при роботі над МТП 
використовувалися окремі проекти цього університету в 
рамках LINGUIST List, зокрема MultiTree Project 
(http://multitree.org/), присвячений взаємозв'язкам між 
окремими мовами та їх об'єднанню в групи. Також було 
використано спеціалізовані лінгвістичні та енциклопедичні 
ресурси, що містять відомості стосовно мов певних 
територій, груп мов, окремих мов, серед яких: "Электронная 
библиотека Marco Binetti" (http://www.binetti.ru/collectio/ 
philologia/index.shtml#links), Encyclopеdia Iranica (http:// 
www.iranicaonline.org/), Afrikanistik online (http:// 
www.afrikanistik-online.de/), Sinoglot languages in China, 
eclectically (http://sinoglot.com/), "Электронная еврейская 
энциклопедия" (http://www.eleven.co.il/) та багато інших, а 
також окремі сайти зі спеціалізованою інформацією та 
офіційні сайти міжнародних організацій: The Unicode 
Consortium (http://www.unicode.org/charts/), International 
Organization for Standardization (ISO) (http://www.iso.org/ 
iso/home.html), The Library of Congress (http://www.loc.gov/ 
standards/iso639-2/php/English_list.php), UNESCO (http:// 
www.unesco.org/culture/languages-atlas/) тощо. 

 
Систематичну частину МТП, як і ЯТД та відповідні 

допоміжні таблиці інших класифікацій, побудовано згідно з 
генеалогічною класифікацією: розташування сімей і груп 
мов у таблиці здійснено з урахуванням міжсімейних і 
міжгрупових зв'язків і відношень. За основу масиву було 
взято перелік мов, запропонований ЯТД, який увійшов до 
масиву МТП повністю. Якщо в процесі розширення 
переліку мов на основі сучасних інформаційних джерел в 
окремих випадках виникала розбіжність таких належностей, 
зберігався порядок розташування мов у класифікації 
відповідно до джерела, зокрема ЯТД. 

Рис. 1. Зміст  МТП 
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Варто зауважити, що ЯТД вийшли друком ще у 1988 р. 
Їх укладачі з об'єктивних причин фізично не мали доступу 
до сьогоднішніх та більшості тогочасних іноземних наукових 
джерел лінгвістичної інформації. Невдовзі відбулися великі 
геополітичні та суспільні зміни, що паралельно супро-
воджувалися фундаментальним стрибком у розвитку техніки 
та технологій, а також принциповими новаціями в галузі 
використання інформації, що, цілком природно, відбилося 
на якісних можливостях доступу до знань і, як наслідок, на 
стані бібліотечної справи. 90-ті рр. ХХ ст. були складними і 
визначальними, адже постало питання про модернізацію 
ББК, на той час орієнтованої на зміст вітчизняної літератури 
70—80-х рр. і морально застарілої [8]. Тому добірку індексів 
МТП було певною мірою розширено відносно ЯТД 
відповідно до наповнення фондів НБУВ. До нього додано 
живі та зниклі мови, якими спілкувалися та сьогодні 
застосовують люди, які проживають у межах теперішніх 
кордонів України, а також мови з понад трьома мільйонами 
активних носіїв, котрі, відповідно до відомостей на момент 
укладання МТП РНБУВ, надали ресурси на кшталт 
Ethnologue: Languages of the World [9], Wikipedia [10], 
LINGUIST List [11] мовами, що мають статус держав-
них/офіційних/національних і т. ін. Окремо до основного 
переліку увійшла новостворена підмножина штучних мов. 
Основною назвою мови/групи в МТП вважається 
україномовний відповідник російськомовної назви в ЯТД. 

Для зручності користування й розширення словникової 
бази пошуку лінгвістичної інформації (враховуючи наявні 
каталоги та нові надходження до НБУВ) абеткові покажчики 
до систематичної частини було укладено трьома мовами. У 
них відображено наявні в тексті систематичної частини 
основні та альтернативні назви мов і сімей, а також 
зроблено необхідні посилання та згрупування для 
підвищення швидкості та ефективності користування. 

Додатки містять довідкову інформацію щодо мов та 
сімей/груп мов, а також до окремих спеціальних типових 

поділів розділу РНБУВ "Ш1 Мовознавство", пов'язаних із 
процесами утворення нових мов: креолізацією, піджі-
нізацією, койнізацією тощо — та писемностями. Інфор-
мацію в додатках згруповано в інформаційні блоки. 
Мінімально вони містять назву однієї окремої мови/групи, її 
переклади російською та англійською мовами, причому 
англійською мовою наводяться найпоширеніші синонімічні 
назви відповідно до джерела "Ethnologue: Languages of the 
World" та індекс РНБУВ, а також перелік країн/місцевостей 
поширення цієї мови/сім'ї. Додатково, окрім зазначеного, 
може наводитися відповідний індекс ББК. Також до 
інформаційних блоків уміщено за наявності індекси інших 
найпоширеніших у світі бібліотечних класифікацій УДК та 
ДКД [12], КБК [13]. Щоб зібрати під однією обкладинкою 
всю використану в практиці бібліотек інформацію щодо 
мов, наводяться коди ISO 639-2 відповідно до міжнародного 
стандарту ISO 639-2 Codes for the representation of names of 
languages [14], які використовуються в бібліографічних 
записах для зазначення мови/мов документа. Крім того, 
блоки можуть містити історичну інформацію про мови, 
відомості про писемності, статус використання мов в 
окремих державах і міжнародних організаціях тощо. В 
інформаційних блоках немає дерева генеалогічної 
належності мови до певної мовної сім'ї — підсім'ї — групи 
— підгрупи і т. д., щоб не перевантажувати додаток, а також 
тому, що ця належність відображена в систематичній 
частині та є основним принципом її структурної побудови. 

Додаток "Мовні сім'ї, підсім'ї, великі штучно утворені 
спільності" присвячено верхнім ієрархічним рівням 
класифікації мов. Найвищий — це сім'я мов, тобто група 
споріднених мов, наступний — підсім'я. До штучно 
утворених мовних спільностей належать мови, які не мають 
генеалогічного зв'язку між собою, проте об'єднані за іншими 
ознаками (територією та/або часом їх використання тощо). 
Матеріал має ієрархічну побудову та згрупований за сім'ями 
мов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Приклад част ини додат ку  
"Мовні сім’ї, підсім’ї, великі шт учно ут ворені спільност і" 
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Найбільший за обсягом додаток — "Мови світу". Він 
містить інформацію про кожну з мов, згаданих у систематичній 
частині, а також про невеликі мовні підсім'ї/підгрупи. Для 
зручного користування інформацію в кожному блоці подано у 
певному комплексі (рис. 3), який складається з назви/назв, 
поширення (із зазначенням офіційного/державного/ національ-
ного/регіонального статусу мови в певній державі, а також 
стану її існування, якщо такий наближається до критичного 
або є таким (мова на межі зникнення/зникла мова), індексу 
РНБУВ, а також за наявності відповідних індексів ББК, ДКД, 
КБК, УДК та тризначного коду ISO 639-2. Наводяться також 
дані (за наявності інформації) про походження мови, її перше 
писемне фіксування, можливість запису шрифтом Брайля, 
особливості вжитку (мова широкого спілкування, мова 
застосовується в усіх сферах життя, мова торгівлі, мова 
богослужінь, мова домашнього спілкування, використо-
вується тільки чоловіками, засіб спілкування між різними 
мовними групами тощо), як називаються активні носії мови 
(наприклад, франкофони, лузофони) і т. ін.  

Решта — це власне додатки до підрозділу РНБУВ "Ш1 
Мовознавство". В інформаційних блоках як основні 

зазначено не індекси МТП, а індекси з підрозділу Ш1, до 
яких структурно вбудовано індекси МТП-мов, від яких 
утворилися відповідні мови. 

"Креольські мови. Піджинізовані мови" винесено окре-
мим додатком (окрім мов, які було від початку віднесено 
ЯТД до основного масиву), що містить інформацію про 
мови, утворені в середовищі змішаного населення. 

"Змішані мови. Койне. Лінгва франка" — це окремий 
додаток, присвячений мовам, що утворюються, коли люди, 
які розмовляють різними мовами, перебувають у постійному 
контакті та демонструють високий рівень білінгвізму. 

Ці додатки мають ієрархічну побудову, тобто 
інформацію в них організовано відповідно до відношень 
підрядності [1]: мови, що утворилися, згруповано 
навколо мов, від яких вони ведуть походження. Індекси в 
цих додатках сконструйовано за аналогією з відпо-
відними індексами УДК, котрі охоплюють усі індекси 
мов, з яких утворилася змішана. У цих додатках 
містяться відомості про поширення креольських/піджи-
нізованих/змішаних мов, особливості їх утворення та 
застосування (рис. 4, 5). 

 

 

Рис. 4. Приклад част ини додат ку "Креольські мови. Підж инізовані мови" 

Рис. 3. Приклад част ини додат ку "Мови світ у" 
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До переліків мов койне та лінгва франка належать мови 

або їх діалекти, які увійшли до основного переліку мов або 
додатку "Креольські мови. Піджинізовані мови", де наведено 
їх класифікаційні індекси та коди ISO 639-2. Інформаційні 
блоки в додатку "Койне" містять назву мови та її синоніми 

українською та англійською мовами, яка виконує функцію 
койне або її наддіалектної койнізованої форми, утвореної на 
базі одного або кількох діалектів, індекс РНБУВ, а також 
інформацію щодо її функціонування як койне, особливостей, 
статусу, писемності, території та носіїв (рис. 6). 

 
Окремий додаток присвячено мовам-жаргонам, арго, 

сленгам, більшість з яких утворилися на основі мови, якою роз-
мовляє населення конкретного географічного регіону (рис. 8). 
Інформаційні блоки містять індекси підрозділу "Ш1 Мо-
вознавство" (рис. 4—6, 8), а в абеткових покажчиках замість 
індексу наводиться посилання на відповідний додаток (рис. 7). 

Додаток "Жестові мови" містить відомості про жестові 
мови людей, що чують, а також абеткові жестові мови 
глухих і понятійні жестові мови глухих. Інформаційні блоки 
містять інформацію про походження, поширення, державну 
підтримку, викладання, а також індекси інших класифікацій 
(рис. 9). 

Рис. 6. Приклад част ини додат ку "Змішані мови. Койне. Лінгва франка" 

Рис. 5. Приклад част ини додат ку "Креольські мови. Підж инізовані мови" 
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Рис. 7. Приклад част ини англомовного абет кового покаж чика 

Рис. 8. Приклад част ини додат ку "Професійні діалект и. Сленг. Жаргони. Арго" 

Рис. 9. Приклад част ини додат ку "Жест ові мови. Свист ячі мови" 
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Мета розробки додатка "Письмо. Графіка" — надати 
підказку для визначення мовної належності документа за 
виглядом тексту, якщо неможливо визначити мову в 
інший спосіб. Одним із джерел послугувала книга 
Р. Гіляревського та В. Гривніна "Определитель языков 
мира по письменностям" [15], видана в Москві у 1961 р. 
Вона містить доволі розлогі зразки вигляду систем 
письма, проте їх кількість у сучасній практиці (приміром, 
для ідентифікації мови за виглядом письма/шрифта) є 
недостатньою. Тому були також використані численні 
інтернет-джерела, які надавали сучасну інформацію про 
запис мов світу притаманними їм письмовими системами, 
зокрема OMNIGLOT: writing systems & languages of the 
world [16], ScriptSource: writing systems, computers and 
people [17], Ancient scripts [18], Все алфавиты мира [19] 
та ін. У додатку знайшли відображення всі писемності, 
згадані в "Мовах світу".  

Кожен інформаційний блок містить назву писемності 
українською та англійською мовами (а також основні сино-
німи), графічне зображення накреслення кількох символів 
письма (найчастіше це перші кілька літер/ідеограм), тип 

письма (абетка, силабічне письмо, ідеографічне письмо 
і т. ін.), відомості про батьківські та дочірні писемності, 
період застосування, а також мови, які записуються цим 
письмом. За наявності інформації наводяться: напрямок 
письма та кількість символів, відомості про створення та 
створювачів системи письма, описи різновидів (з відповід-
ною системою посилань), особливості застосування тощо. 
Для можливості, наприклад, створення бібліографічного 
опису мовою оригіналу, наводяться діапазони Unicode 
відповідно до Unicode 5.1.0 [20]. Також до інформаційних 
блоків цього додатку уміщено коди назв писемностей 
відповідно до ISO 15924 Codes for the representation of 
names of scripts [21]. Деякі системи письма згруповано в 
єдиний запис за часом та місцем їх використання з 
відповідною системою посилань на нього, типом графіки, 
а також за метою і способом розробки та використання. У 
разі існування поширених варіантів накреслення окремих 
видів письма (як-от устав для кирилиці, готичне письмо 
для латиниці, сіндхі для арабського письма і т. ін.), вони 
знайшли відображення у блоках основних писемностей і 
системі посилань (рис. 10). 

 
Також окремим записом наводяться відомості, 

оздоблені графічними зразками, про деякі спеціальні 
алфавіти, як-от: абетки глухонімих/жестові абетки, шрифти 
Брайля, міжнародна фонетична абетка, міжнародні 
сигнальні морські прапори, абетка Морзе, семафорна абетка, 
стенографії та ін. (рис. 11). 

Підсумовуючи, варто зауважити, що всі складники та 
додатки МТП цілісно представляють усю змістову палітру 
різновидів мов та письма. Це фактично фундаментальна 
праця з огляду на підходи та можливості систематизації 
інформаційних ресурсів, які визначаються особливістю 
мовного аспекту представлення предмета останніх. Це 
дозволить здійснити ще один вагомий крок на шляху до 
реалізації окресленої раніше концепції конгломерації 

інформаційно-пошукових мов [22] задля консолідованого 
представлення та пошуку інформаційних ресурсів. 
Незабаром буде реалізовано проект представлення бази 
даних у відкритому доступі, змістовим наповненням якої 
будуть саме аналізовані таблиці МТП. 

Таким чином, МТП є органічною складовою частиною 
РНБУВ як сучасної інформаційно-пошукової мови наукової 
бібліотеки. Водночас вони посилюють позиції РНБУВ як 
інформаційно-пошукової мови, що відповідає як сучасному 
рівню розвитку класифікаційних систем, так і рівню 
лінгвістичного знання, а також, завдяки наявності 
довідково-енциклопедичної частини, поповнюють лінійку 
вітчизняних лінгвістичних ресурсів, присвячених мовам і 
писемностям світу. 

Рис. 10. Приклад част ини додат ку "Письмо. Графіка" 
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"Языковые т иповые деления" являют ся неот ъемлемой 
сост авляющей "Рубрикат ора НБУВ" как базового инфор-
мационно-поискового языка Национальной библиот еки Ук-
раины им. В. И. Вернадського. Они соот вет ст вуют  совре-
менному уровню лингвист ических знаний и предназначены 
для сист емат изации лит ерат уры по языковому признаку, 
организации соот вет ст вующих фрагмент ов сист емат и-
ческого кат алога и обеспечения эффект ивного поиска в 
элект ронных и карт очных кат алогах документ ов языковед-
ческой т емат ики. Кроме т ого, в силу наличия справочно-
энциклопедических прилож ений "Языковые т иповые деления" 
являют ся украинским от ечест венным лингвист ическим 
печат ным и инт ернет -ресурсом, кот орый предост авляет  
информацию о многих языках и письменност ях мира. 

"Language subdivisions" is an essential integral part of 
the "Rubricator of Vernadsky National Library of Ukraine" as 
the VNLU basic information retrieval query language. They 
are correspond to the modern level of linguistic knowledge and 
intended to systematize the documents by language, to 
organize appropriate fragments of a systematic catalogue and 
provide effective search of linguistic topics literature in 
electronic and card catalogues. Also, by virtue of presence of 
the reference and encyclopedic applications "Language 
subdivisions" is Ukrainian-language linguistic printed and 
online resource, which provide information about many 
languages and writing systems of the world. 
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Особливості використання загальних типових поділів у радянській 
ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу 

У статті розглянуто особливості змісту ББК радянського періоду. Проаналізовано методику використання 
загальних типових поділів у цій бібліотечній класифікації. Продемонстровано специфіку відображення історичних реалій 
Новітньої історії в ББК під час систематизації інформації. Здійснено порівняння методичних рішень, що 
використовувалися при відтворенні хронології процесів у СРСР та решті країн світу. Відзначено прояви наслідків 
ідеологічного впливу на зміст радянської ББК. 
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Потреба вивчення бібліотечно-бібліографічної класи-
фікації (ББК) радянського періоду знаходиться не лише у 
площині її аналізу як безпосереднього інструменту наукової 
систематизації фондів бібліотек. Обрана тема актуальна з 
огляду на необхідність постійного удосконалення бібліо-
течних класифікаційних таблиць, що широко використо-
вують вже понад півстоліття для забезпечення максимально 
зваженої і коректної систематизації інформаційних масивів. 
Важливим є аналіз особливостей роботи з ББК у радянський 
період, адже її модернізований після розпаду СРСР варіант 
успішно застосовують у вітчизняній бібліотечній практиці 
[10, с. 24—25]. Прикладом можна вважати Рубрикатор НБУВ1. 

Об'єктом дослідження є ББК радянського періоду, 
предметом — особливості використання загальних типових 
поділів радянської ББК. 

Метою статті є аналіз та узагальнення особливостей 
відображення історичних реалій Новітнього часу радян-
ської ББК. 

В основі радянської хронологічної історії, як відомо, 
лежав принцип формаційної періодизації. Найбільш яскраві 
наслідки ідеологічних мотивів такого розподілу доречно 
шукати у відображенні процесів Новітнього часу. Саме тоді 
відбувається виникнення і становлення формації, що, на 
думку радянської історіографії, була найвищим ступенем 

                                                           
1   Фундаментальною основою для нього стали робочі таблиці 
класифікації НБУВ. Дані таблиці, в свою чергу, укладено на основі 
повного варіанта таблиць ББК для наукових бібліотек [12, с. 80]. 

розвитку людства — соціалістичної. Водночас визнавалось 
існування капіталістичної формації, що позиціонувалася як 
антагоністична. Відповідно, рубіж між Новим та Новітнім 
часом важливий для сучасних вітчизняних дослідників не 
лише як факт розмежування двох історичних періодів. 
Зацікавлення викликає також початок протиставлення в 
радянській історіографії капіталістичної та соціалістичної 
формацій, адже виникнення останньої нерозривно 
пов'язувалося зі створенням СРСР. 

З огляду на це, завдання вітчизняного бібліотеко-
знавства в процесах систематизації інформаційних масивів 
ускладнювалося, адже поставала потреба розмежування за 
допомогою загальних типових ділень з історії певного 
періоду Новітнього часу в межах двох паралельно виділених 
формацій — капіталістичної та соціалістичної [3, с. 67]. 

Згаданий рубіж був важливим в ідеологічному плані 
для утвореного у тому часовому проміжку СРСР з огляду на 
практичну можливість імплементації обґрунтування взаємо-
зв'язку або й взагалі ототожнення початку Новітнього часу 
(у значенні історичного періоду розвитку людства) з 
початком будівництва соціалізму. Особливість такого 
підходу полягала в тому, що Новітній час у світовій 
історіографії традиційно прийнято розпочинати з 1918 р., 
тобто рубежем визначався кінець Першої світової війни, а 
не Жовтнева революція 1917 р. Автори радянської ББК 
фактично були змушені поєднувати ці дві дати, адже 
таблиця загалом базувалася на марксистсько-ленінській 
класифікації наук [12, с. 3]. 
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