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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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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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Рішення було знайдено завдяки використанню загаль-
них типових поділів "7" для систематизації літератури 
стосовно історичних реалій Новітнього часу в соціалістич-
них країнах і "6" щодо літератури про капіталістичні країни 
світу. Тематичний репертуар Новітнього часу, в котрому 
йшлося про періоди, що передували "перемогам соціалістич-
них революцій", систематизувався загальним типовим 
поділом "6" [8, с. 47]. 

Варто відзначити, що використання останнього поділу 
супроводжувалося ідеологічною критикою і виражалося у 
неодмінно негативному відтінку заголовків. Наприклад, у 
радянській таблиці ББК з історії Новітнього часу загального 
типового поділу "6" на початку кожного внутрішнього 
хронологічного підрозділу окремим спеціальним типовим 
поділом неодмінно створювалася рубрика "—091". 
Внаслідок такого комбінування перша рубрика кожного 
розділу загального типового поділу "6" була тенденційно 
негативною: "Т3(0)61 — 091 — Перший етап загальної 
кризи капіталізму. Період 1917—1939", "Т3(0)63 — 091 — 
Подальше поглиблення загальної кризи капіталізму. Період 
з 1945" і т. д. Таким чином нав'язувалося переконання про 
безперервну кризу капіталізму Новітнього часу. До того ж 
читач міг навіть не цікавитися цією темою, а просто вести 
пошук у систематичному каталозі за роздільниками рубрик. 

Загалом, література стосовно історичних процесів 
Новітнього часу в капіталістичних країнах ("Т3(0)6 — 
Новітня історія (1917—)" [4, с. 107]), що позначалася 
загальним типовим поділом "6", мала такі розділи і похідні 
від них розділи систематичних каталогів: "61" — "Т3(0)61 — 
Період 1917—1939 рр." [4, с. 112], "62" — "Т3(0)62 Період 
Другої світової війни (1939—1945)" [4, с. 112], "63" — 
"Т3(0)63 — Період з 1945 р." [4, с. 112]. 

Література стосовно історичних процесів Новітнього 
часу в Радянському Союзі та державах соціалістичного 
табору позначалася загальним типовим поділом "7" — 
"Т3(2)7 — Епоха соціалізму та розгорнутого будівництва 
комунізму (1917—)" [4, с. 120]). Його розділи і похідні від 
них розділи систематичних каталогів, в свою чергу, мали 
вигляд: "71" — "Т3(2)71 — Період перемоги пролетарської 
революції та побудови соціалізму в СРСР (1917—1937)" 
[4, с. 120], "72" — "Т3(2)72 — Період завершення будів-
ництва соціалістичного суспільства. Поступовий перехід до 
комунізму (1938—1958)" [4, с. 124], "73" — "Т3(2)73 — Період 
розгорнутого будівництва комунізму (1959—)" [4, с. 125]. 

Особливо деталізованими були розділи "71" та "72", у 
котрих збиралася література про події 1917—1920 рр. та 
Другу світову війну. Перелік рубрик першого розділу 
охоплював 16 сторінок [4, с. 101—116], а другого — 10 
[4, с. 116—125]. Для порівняння: перелік рубрик з усієї 
історії загалом від формації первісного суспільства до 
ХХ століття усіх разом республік СРСР становив 21 сторін-
ку [4, с. 128—148]. 

Для окремих республік СРСР відображення реалій 
історичного процесу періоду Новітнього часу здійснювалося 
з певними особливостями. 

Так, історичні процеси в РСФРР окремо не розгля-
далися взагалі. Відповідно, у таблиці містилася примітка — 
"Історія російського народу див. у підрозділах "Т3(2)0/7". 
Таким чином, загальна історія СРСР та РСФРР не розме-
жовувалися, а фактично прирівнювалися одна до одної. 

Винятками стали лише деякі національні республіки у 
складі РСФРР. Наприклад, із загальним типовим поділом 
"7" було створено рубрику "Т3(2Р — 6Кар)7 — Період 
соціалізму та розгорнутого будівництва комунізму в 
Карельській АРСР (1917—)" [1, с. 131]. Обрана дата початку 
періоду дещо дискусійна, адже в 1919—1920 рр. у Карелії 
були досить активні націоналістичні рухи, а відгук 

соціалістичного будівництва взагалі доречно вести хіба що з 
1920 року. До того ж у таблиці першим місцевим радян-
ським адміністративно-територіальним утворенням зазначе-
но Карельську трудову комуну, організовану в 1920 році 
[1, с. 131]. 

Цікавою є хронологія історичних процесів Новітнього 
часу в Тувинській АРСР. Якщо для СРСР період перемоги 
пролетарської революції, виділений розділом "71", згідно з 
радянською ББК закінчився у 1937 р., а загалом тривав 
двадцятиліття (з 1917 р.), то в цій республіці його було 
пройдено за три роки, адже з використанням розділу "71" 
утворено рубрику "Т3(2Р — 6Ту)71 Тува в 1917—1920" 
[1, с. 132]. Разом з тим, період розгорнутого будівництва 
комунізму, що позначався розділом "73" тут розпочався 
лише з офіційним вступом держави до складу СРСР 
"Т3(2Р — 6Ту)73 — Тува після входження до складу СРСР 
(1944—)" [1, с. 132]. Безпосередньо ж історія Туви як 
відносно самостійного утворення виділялася рубрикою 
"Т3(2Р — 6Ту)72 Тувинська народна республіка (1921—
1944)" за допомогою використання підподілу "72" [1, с. 132]. 

Як зазначалося, загальний типовий поділ "6" для 
позначення процесів у СРСР загалом не використовувався. 
Проте варто віддати належне упорядникам радянської ББК, 
котрі передбачили можливість певних винятків, що 
застосовувалися в додатковому плані розміщення матеріалу 
в межах окремих народів та місцевостей СРСР — "Т3(2…) — 
Історія даного народу з 1917 р. до вступу до складу СРСР" 
[4, с. 126]. 

Йдеться про ті рубрики систематичного каталогу, де 
акумулювався матеріал стосовно історичних процесів у 
республіках європейської частини СРСР або їхніх частинах: 
"Т3(2Л)6 — Латвія з 1917 р. до вступу до складу СРСР 
(липень 1940 р.)" [4, с. 131], "Т3(2Ли)6 — Литва з 1917 р. до 
вступу до складу СРСР (липень 1940 р.)" [4, с. 131], 
"Т3(2Е)6 — Естонія з 1917 р. до вступу до складу СРСР 
(липень 1940 р.)" [4, с. 134], "Т3(2М)6 — Бессарабія під 
гнітом королівської Румунії (1918—1940). Боротьба 
трудящих Бессарабії за об'єднання з СРСР" [4, с. 132], 
"Т3(2БЗ)6 — Західна Білорусь під гнітом буржуазно-помі-
щицької Польщі (1918—1939)" [4, с. 129], "Т3(2Ук33)6 — 
Західноукраїнські землі (з 1918 р. до об'єднання з УРСР у 
1939 р." [4, с. 133], "Т3(2Ук331)6 — Галичина під гнітом 
буржуазно-поміщицької Польщі (1918—1939)" [4, с. 133]. 

Проаналізувавши зміст таблиць ББК, доречно виділити 
особливості використання загального типового поділу "7" 
для республік СРСР. 

Розділ "72" у додатковому плані розміщення матеріалу 
в межах окремих народів та місцевостей СРСР на відміну 
від СРСР загалом ("Т3(2)72 — Період завершення 
будівництва соціалістичного суспільства. Поступовий 
перехід до комунізму (1938—1958)" [4, с. 124]) винятково 
для прибалтійських республік називався так: "Т3(2Л)72 — 
Латвія в період з 1940 до 1958 р." [4, с. 131], "Т3(2Ли)72 — 
Литва в період з 1940 до 1958 р." [4, с. 131], "Т3(2Е)72 — 
Естонія в період з 1940 до 1958 р." [4, с. 134]. Дворічне 
"запізнення" у хронологічному початку цього історичного 
етапу об'єктивно зумовлено тим, що ці республіки увійшли 
до складу СРСР лише у 1940 р. 

Розділ "71" ("Т3(2)71 — Період перемоги пролетар-
ської революції та побудови соціалізму в СРСР (1917—
1937)" [4, с. 120]) для позначення історичних процесів у 
Молдавській РСР мав назву: "Т3(2М)71 Молдавія в 1917—
1937 рр." [4, с. 132]. Хоча для рубрик систематичного каталогу 
щодо літератури з історичних процесів того періоду у решті 
республік СРСР розділ "71" не виділявся взагалі. 

Доречно відзначити хронологічну розбіжність двох 
історичних періодів у рубриках, що стосувалися Молдови 
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Новітнього часу в радянській ББК. Вона була допущена 
між двома різними загальними типовими поділами "6" і "7", 
а отже, і цілими формаціями, котрими їх позначали, — 
капіталістичною та соціалістичною. Так, рубрика 
"Т3(2М)6 — Бессарабія під гнітом королівської Румунії 
(1918—1940). Боротьба трудящих Бессарабії за об'єднання з 
СРСР" [4, с. 132] хронологічно починалася у 1918, а рубрика 
"Т3(2М)7 — Період соціалізму та розгорнутого будівництва 
комунізму (1917—)" [4, с. 132], тобто у 1917. Використо-
вувався один і той самий територіально-типовий поділ 
"(2М)", а отже, в обох випадках йшлося саме про Молдову, 
територія котрої позначалася цим індексом. 

Паралельне існування в одному регіоні двох непри-
миренних формацій частково пояснюється тим, що під 
загальним типовим поділом "71" малася на увазі Мол-
давська АРСР у складі УРСР, а під загальним типовим 
поділом "6" — територія Молдови, що на той момент до 
складу СРСР не входила. Проте в такому разі не зрозумілий 
згаданий вище рубіж "автономії" у 1937 р., адже Молдавська 
РСР була утворена у 1940 році після приєднання Бессарабії 
до СРСР. 

Звісно, не можна оминути увагою специфіку відоб-
раження у радянські ББК деяких історичних процесів, що 
відбувалися на території України. 

Незважаючи на загальновідомий вплив ідеології 
практично на всі сфери життя в СРСР, у радянській ББК 
все ж передбачалися тематичні рубрики, в котрих збиралася 
література про національно-визвольні змагання в Україні 
1917—1920-х рр..: "Т3(2)711.29—497.1 — Українська 
центральна рада" [1, с. 106], "Т3(2)712.1 — Перший період 
інтервенції та громадянської війни (літо 1918 — весна 1919 р.) 
5 Буржуазно-націоналістична директорія на Україні" [4, с. 122], 
"Т3(2)712.111 — Націоналістичні уряди. (Гетьманщина та ін.)" 
[1, с. 107]. 

Подальший розгляд особливостей відображення реалій 
періоду Новітнього часу доречно структурувати за конти-
нентами. 

Окрім СРСР, 1917 р. прямо позначений як рубіжний 
при систематизації літератури стосовно історичних процесів 
у Польщі — "Т3(4П)6 — період загальної кризи капіталізму 
у Польщі (1917—1944)" [4, с. 140]. Такий початок 
загального типового поділу "6" не зовсім коректний. 
Незалежна Польська республіка виникла в 1918 р. і, 
відповідно, саме відтоді й слушно вести відлік нового етапу. 

Подібні неточності, швидше за все, стали наслідком 
прагнення піднести значення саме 1917 р., дистанцію-
вавшись від 1918. При цьому, керуючись змістом радянської 
ББК щодо систематизації літератури з історичних процесів у 
Німецькій Демократичній Республіці, зрозуміємо, що 
будівництво формації соціалізму там так і не розпочалося, 
оскільки загальний типовий поділ "7" для цієї країни 
відсутній взагалі. 

Щодо семи європейських держав при позначенні 
історичних процесів у систематичному каталозі радянська 
ББК оперувала загальним типовим поділом "7": Албанія, 
Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина, Чехословаччина, 
Югославія [4, с. 136—143]. Для решти європейських держав 
(17) використовувався загальний типовий поділ "6". 

Певні особливості були притаманні радянській ББК і у 
відображенні в предметних рубриках історичних процесів у 
державах Азії. 

Загальний типовий поділ "7" застосовувався для 
позначення історичних процесів у чотирьох державах: 
Китайській народній республіці (КНР), Корейській народно-
демократичній республіці (КНДР), Монгольській Народній 
Республіці (МНР) та Демократичній Республіці В'єтнам 
(ДРВ). 

Доречно зосередити увагу на прикладі порівняння 
рубрик, створених для групування літератури з історії КНДР 
та ДРВ на прикладі таблиць ББК 1972 року видання. 
Цікавість полягає в тому, що фактичний розподіл Кореї на 
момент видання вже відбувся, а війна у В'єтнамі ще тривала. 

Утворення КНДР згідно з текстом радянської ББК 
констатувалося як факт, що вже остаточно відбувся, — 
окремою рубрикою виділявся матеріал стосовно "Т3(5Ко)71 — 
Боротьба корейського народу за створення та зміцнення 
КНДР (1945—1950)" [4, с. 147], з чим можна погодитися, 
адже КНДР була утворена в 1948 році [7, с. 180]. Фіксуючи 
факт війни в окремій рубриці "Т3(5Ко)72 — Період Віт-
чизняної війни корейського народу (1950—1953)" [4, с. 147], 
у наступній підсумовувалась завершеність процесу 
утвердження КНДР як держави і відзначалась обрана нею 
соціалістична орієнтація — "Т3(5Ко)73 — Період віднов-
лення та розвитку народного господарства та будівництва 
соціалізму (1953)" [4, с. 147]. 

Стовно В'єтнаму ситуація дещо інша. Відлік незалеж-
ності ДРВ згідно з радянською ББК починається з 1945 р., 
що доводить наявність рубрики "Т3(5ВД)71 — Серпнева рево-
люція в Демократичній Республіці В'єтнам (1945)" [4, с. 145]. 

З одного боку, кінцем війни у В'єтнамі вважається 
1954 рік, про що можна зробити висновок із рубрики 
"Т3(5ВД)72 — Період війни спротиву в'єтнамського народу 
(1945—1954)" [4, с. 145]. З іншого, в наступній рубриці не 
констатується традиційний для всіх соціалістичних країн 
етап початку побудови соціалізму, що в радянській ББК 
неодмінно позначався загальним типовим поділом "73". 
Відповідна рубрика "Т3(5ВД)73 — Період з 1954 р." 
[4, с. 145] обмежується лише хронологічним окресленням 
етапу, оскільки війна у цій індокитайській країні на момент 
виходу видання ББК ще не закінчилась [6]. Наслідки її не 
були зрозумілими, тож і про початок побудови соціалізму в 
цій країні у 1972 р. говорити було б передчасно. 

Серед переліку держав відсутня рубрика для позна-
чення історичних процесів в Ізраїлі. Парадокс, проте у 
цьому самому XIV виданні радянської ББК 1964 р., але в 
таблиці з етнографії (Т5) держава фігурує у двох рубриках — 
"Т52(53І) — Євреї Ізраїлю. Ізраїль", "Т52(53І=6А/Я) — Інші 
народи Ізраїлю. Араби та ін." [2, с. 107]. 

Специфічною є хронологія історичних процесів 
Новітнього часу в Монголії. Таблиця радянської ББК 
побудована для демонстрації своєрідного революційного 
стрибка держави з періоду Середніх віків у Новітню історію 
ХХ століття. Здійснювалося це за допомогою використання 
загальних типових поділів "4" (у всесвітній історії рубрика, 
створена із загальним типовим поділом "4", має вигляд: 
"Т3(0)4 — Середні віки (V ст. — 1640 р.)" [4, с. 107]) та "7". 
Загальні типові поділи "5" і "6" не використовувалися. Так, 
після рубрики "Т3(5Мо)4 — Період феодалізму (ХІІ ст. — 
1921 р.)" у систематичних каталогах відразу починалася 
рубрика "Т3(5Мо)7 — Період народної республіки(1921—)" 
[4, с. 148]. 

Історичні процеси в африканських державах виділя-
лися в окремі періоди переважно після закінчення Другої 
світової війни, коли більшість країн здобули політичну 
незалежність. Особливо популярним у радянській ББК для 
виокремлення історичних періодів цього континенту був 
поділ "63". Ним позначалися рубрики в часовому проміжку 
1960 р. — "Року Африки", коли 17 африканських країн 
здобули незалежність [5]. Наприклад: "Т3(6Г)63 — Період 
політичної незалежності Габону (1960—)" [4, с. 150], 
"Т3(6Ма)63 — Період політичної незалежності Мавританії 
(1960—)" [4, с. 152], "Т3(6Ча)63 — Період політичної 
незалежності Чаду (1960 — )" [4, с. 154] і т. д. 
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Загальний типовий поділ "7" для країн Африки не 
використовувався. 

Література з історичних процесів Новітнього часу в 
Америці (малися на увазі і Північна, і Південна) групувалася 
у рубриці "Т3(7)6 — Новітня історія Америки (1918—)" 
[4, с. 155]. Особливість рубрик, створених для позначення 
історичних процесів цього регіону, полягала у виділенні 
своєрідних трьох груп держав. До першої належала Куба. 
Виходячи зі змісту таблиць радянської ББК, вона одночасно 
розвивалася у двох вимірах соціалістичної та капіталіс-
тичної формацій. Рубрики "Т3(Ку)6 — Новітня історія Куби 
(1918—)" [4, с. 156] та "Т3(7Ку)7 — період Кубинської 
Республіки (1959—)" [4, с. 156] мали дату початку, проте не 
містили дати завершення періоду. 

Другу групу держав становили США і Канада. Період 
Новітнього часу для них позначався так само, як і для всього 
капіталістичного світу: "Т3(7Кан)6 — Період загальної 
кризи капіталізму в Канаді" [4, с. 156], "Т3(7США)6 — 
Період загальної кризи капіталізму в США" [4, с. 157]. 

До третьої групи входила решта держав, для яких 
історичні процеси Новітнього часу позначалися за 
допомогою загального типового поділу "6", проте без 
негативного змістового відтінку у заголовках рубрик: 
"Т3(7Ар)6 — Новітня історія Аргентини (1918—) [4, с. 155], 
"Т3(7Ме)6 — Новітня історія Мексики (1918—)" [4, с. 157], 
"Т3(7Чи)6 — Новітня історія Чилі (1918—)" [4, с. 157]. 

Для відображення історичних процесів Новітнього 
часу в Австралії та Новій Зеландії передбачалось дві 
рубрики: "Т3(82)6 — Період загальної кризи капіталізму в 
Австралії (1918—)" [4, с. 158] та "Т3(83НвЗ)6 — Період 
загальної кризи капіталізму у Новій Зеландії (1918)" [4, с. 159]. 

Таким чином, можна констатувати наявність певних 
ідеологічних упереджень у ББК радянського періоду. Проте 
за змістовністю вона відповідала тогочасному рівню 
розвитку всіх галузей теоретичних і прикладних знань і була 
єдино можливою основою для побудови систематичного 
каталогу великої наукової бібліотеки в тих ідеологічних 
реаліях [12, с. 11]. Бібліотечна систематизація об'єктивно не 
могла уникнути подібного впливу, адже протягом усього 
існування виступала прямим відображенням майже всіх 
галузей життя будь-якого цивілізованого соціуму. 

Головним наслідком такого впливу стало штучне 
розмежування хронології Новітнього часу за допомогою 
загальних типових поділів "6" та "7". Створені на основі 
тверджень про ворожість капіталістичної та соціалістичної 
формацій, вони фактично роз'єднали систематичні 
бібліотечні каталоги на дві антагоністичні частини. Хоча 
навіть у "ворожому" загальному типовому поділі "6", що 
використовувався для позначення реалій капіталістичного 
суспільства, зустрічаємо рубрику, де концентрувалася 
література про соціалістичну складову: "Т3(0)637 — Світова 
соціалістична система" [4, с. 112]. 

Водночас варто зазначити, що загальний типовий 
поділ "7" виконував і низку позитивних функцій: здійсню-
валось об'єктивне хронологічне упорядкування матеріалу, 
особливо періоду Другої світової війни та 1917—1920 рр.; 
хоч і з негативним відтінком, але все ж виділялися прояви 
національних рухів 1917—1920 рр. на території колишньої 
Російської імперії, поворотні події в історії Куби, ДРВ, 
КНР, КНДР. 

Вивчення особливостей використання загальних 
типових поділів у радянській ББК надає не лише 
усвідомлення потенційно негативного впливу ідеології на 
бібліотечну практику, а й розуміння варіативності 
класифікаційної системи, можливостей об'єктивного 
структурування історичного процесу, зафіксованого у 
систематичному каталозі. 
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вания общих типовых делений в этой библиотечной 
классификации. Продемонстрирована специфика отобра-
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систематизации информации. Проведено сравнение мето-
дических решений, используемых при воссоздании хроно-
логии процессов в СССР и в остальном мире. Отмечены 
проявления последствий идеологического влияния на 
содержание советской ББК. 

This paper concentrates on contents of LBC in the Soviet 
period. It was analyzed the general methods of common 
auxiliaries in this library classification. This paper has 
demonstrated the specificities of historical realities reflected in 
the Contemporary history of LBC during the systematization of 
information. Comparisons are made of methodological decisions 
used in the timeline display processes in the USSR and in other 
countries. It was observed effects manifestations of ideological 
influence on the content of the Soviet LBC. 
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