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У статті розглянуто тематичні групи бібліотечно-бібліографічної термінології, які
сприяють систематизації цієї терміносистеми; окреслено склад аналізованих груп, їх особливості та подано кількісну характеристику.
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Важливою ознакою розвитку будь-якої галузі є систематизація її термінів,
у яких фокусується сутність пізнаного на певному етапі дослідження явища
чи матеріального об’єкта. Утвердження терміна в науці є фактом усвідомлення предмета вивчення, оскільки термін стає словесною оболонкою сприйняття
суті. У кожній галузі знань у процесі розвитку науки відбувається оновлення
термінів‚ перегляд суті позначуваних ними номінальних понять [2, с. 151].
Питання класифікації термінів дедалі більше привертає увагу науковців.
Тематичні групи окремих терміносистем описали у своїх дисертаціях С.З. Булик-Верхола (музичну) [1], М.Р. Процик (видавничу) [3], І.М. Фецко (музейництва) [6], Л.М. Філюк (інформатики) [7] та ін.
Проблеми розвитку бібліотечно-бібліографічної термінології стали
об’єктом наукових розвідок М.В. Сташко [5], Г.І. Солоіденко [4], але класифікація термінів цієї галузі не була предметом їхнього дослідження, що й зумовлює актуальність обраної теми.
Мета статті – виявити та описати лексико-семантичні групи бібліотечнобібліографічних термінів та подати їх кількісну характеристику.
Джерельною базою для виокремлення термінів слугували галузеві термінні
словники, зокрема: Куделько Е.В. «Довідник з бібліотекознавства і бібліографії» (Харків, 1969) (далі – ДЗБІБ), «Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики» (Київ, 1998) (далі – КТСБСІ),
Інформаційний ресурс. Словник законодавчої та стандартизованої термінології (Київ, 2012) (далі – ІР.СЗСТ), «Словник книгознавчих термінів» (Київ,
2003) (далі – СКТ), «Словник основних термінів з бібліотечно-інформаційної
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діяльності» (Івано-Франківськ, 2013) (далі – СОТЗБІД), Українська бібліотечна енциклопедія (далі – УБЕ). Загальна кількість зібраних термінів – 617.
Кожний термін індивідуальний, має значеннєву й фонетико-граматичну
особливість, широку й вільну відтворюваність в усному й писемному мовленні. Однак вони можуть позначати однотипні поняття, які можна об’єднати в
певні лексико-семантичні групи, що свідчить про елемент системності тих чи
тих наукових понять. Коли говорять про системність термінів, то мають на увазі передусім поняттєві або смислові, семантичні взаємини між ними.
Зібрано терміни різні за будовою: однослівні (прості та складні) та багатослівні (виражені словосполученнями). Наприклад: індексування, експрес-каталогізація, видавнича продукція тощо. Однак ми не ставимо за мету розглянути
терміни бібліотекознавства та бібліографії в такому ракурсі. Аналіз термінів за
значенням дозволив виділити 10 груп, значення яких закодоване у стрижневому терміні складеної структури. До таких належать:
1) види бібліографічних посібників та покажчиків (120 термінів):
а) за суспільним призначенням: науково-допоміжний бібліографічний посібник (СОТЗБІД, с. 32), рекомендаційний бібліографічний посібник (СОТЗБІД,
с. 41), професійно-виробничий бібліографічний посібник (ІР.СЗСТ, с. 178), видавничо-книготорговельний бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 47) та ін.;
б) за особливостями об’єкта обліку: багатогалузевий бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 47), вузькогалузевий бібліографічний посібник (КТСБСІ,
с. 48), універсальний бібліографічний посібник (СОТЗБІД, с. 45), комплекснотематичний бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 47) тощо;
в) за мовою відображених документів: мономовний бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 49), полімовний бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 49);
г) за часом видання: поточний бібліографічний посібник (ІР.СЗСТ, с. 171),
перспективний бібліографічний посібник (ІР.СЗСТ, с. 163), ретроспективний
бібліографічний посібник (СОТЗБІД, с. 42) та ін.;
д) за територіальною приналежністю: краєзнавчий бібліографічний посібник (СОТЗБІД, с.30), країнознавчий бібліографічний посібник (ІР.СЗСТ, с. 119);
е) за місцем видання: покажчик місцевого друку (СКТ, с. 117), загальнодержавний бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 49), міжнародний бібліографічний посібник (ІР.СЗСТ, с. 127) тощо;
є) за зовнішньою формою: аудіальний бібліографічний посібників (КТСБСІ,
с. 52), аудівізуальний бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 52), друкований
бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 52), електронний (комп’ютерний) бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 53), рукописний бібліографічний посібник
(КТСБСІ, с. 52) та ін.;
ж) за методами бібліографування: анотований бібліографічний посібник
(СОТЗБІД, с. 5), вибірковий бібліографічний посібник (ІР.СЗСТ, с. 33), реєстраційний бібліографічний посібник (ІР.СЗСТ, с. 182), реферативний бібліографічний посібник (КТСБСІ, с. 50) та ін.;
Види покажчиків: алфавітно-предметний покажчик (ДЗБІБ, с. 10), географічний покажчик (ДЗБІБ, с. 49), допоміжний покажчик (ІР.СЗСТ, с. 66), персональний допоміжний покажчик (КТСБСІ, с. 42), предметний допоміжний
покажчик (КТСБСІ, с. 41) тощо;
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2) терміни на позначення видань (113 термінів), де стрижневим терміном
виступає саме слово видання. Усі ці терміни можна поділити на підгрупи:
а) за призначенням: виробничо-практичне видання (ІР.СЗСТ, с. 37), літературно-художнє видання (ІР.СЗСТ, с. 123), науково-популярне видання (ІР.СЗСТ,
с. 138), науково-практичне видання (СКТ, с. 101), навчальне видання (ІР.СЗСТ,
с. 133), нормативно-виробниче видання (СКТ, с. 103), рекламне видання (ІР.
СЗСТ, с. 185) та ін.;
б) за матеріальною конструкцією: журнальне видання (ІР.СЗСТ, с. 76),
книжкове видання (ІР.СЗСТ, с. 109), аркушеве видання (ІР.СЗСТ, с. 14), газетне
видання (ІР.СЗСТ, с. 46) та ін.;
в) за складом основного тексту: моновидання (ІР.СЗСТ, с. 131), полівидання
(СКТ, с. 117) тощо;
г) за структурою: однотомне видання (ІР.СЗСТ, с. 152), багатотомне видання (ІР.СЗСТ, с. 19) та ін.;
д) за переробленням інформації: бібліографічне видання (СКТ, с. 22), інформаційне видання (ІР.СЗСТ, с. 94), реферативне видання (ІР.СЗСТ, с. 186),
оглядове видання (ІР.СЗСТ, с. 151) тощо;
е) за періодичністю: неперіодичне видання (ІР.СЗСТ, с. 144), періодичне видання (ІР.СЗСТ, с. 163) та ін.;
3) назви систем та класифікацій (88 термінів):
а) за призначенням: державна система науково-технічної інформації
(ДСНТІ) (КТСБСІ, с. 31), національна система науково-технічної інформації
(ІР.СЗСТ, с. 141) та ін.;
б) за принципом застосування: автоматизована бібліотечна інформаційна
система (УБЕ), геоінформаційні системи (ІР.СЗСТ, с. 48), діалогова (інтерактивна, онлайнова) інформаційно-пошукова система (ІР.СЗСТ, с. 59), фасетна
класифікаційна система (ІР.СЗСТ, с. 221) тощо;
в) за ознаками: аналітико-синтетична класифікаційна система (ІР.СЗСТ,
с. 12), багатоаспектна класифікаційна система (ІР.СЗСТ, с. 19), дихотомічна
класифікаційна система (ІР.СЗСТ, с. 58) та ін.;
г) за сукупністю інформаційного масиву: інформаційна система (ІР.СЗСТ,
с. 93), система документації (ІР.СЗСТ, с. 195), система каталогів (ДЗБІБ,
с. 202), система технічного захисту інформації (ІР.СЗСТ, с. 196) тощо.
Види класифікацій поділяють:
а) за системою класифікування: бібліотечно-бібліографічна класифікація
(ББК) (СКТ, с.22), десяткова класифікація Дьюї (ДКД) (БЕ), універсальна десяткова класифікація (УДК) (СКТ, с. 148);
б) за ознаками: деталізована класифікація (ДЗБІБ, с. 57), роздрібнена класифікація (ДЗБІБ, с. 195), паралельна класифікація (ДЗБІБ, с. 160), перехресна
класифікація (ДЗБІБ, с. 166);
в) за складом літератури: спеціальна класифікація (ДЗБІБ, c. 208), універсальна десяткова класифікація (УДК) (СКТ, с. 148) та ін.;
4) назви видів каталогів та картотек (69 термінів):
а) за структурою: алфавітний каталог (АК) (СОТБІД, с. 4), систематичний
каталог (СК) (ІР.СЗСТ, с. 197), предметний каталог (ІР.СЗСТ, с. 174) та ін.
б) за призначенням: читацький каталог (СОТБІД, с. 47), спеціальний каталог (ДЗБІБ, с. 208), тематичний каталог (ДЗБІБ, с. 217) тощо;
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в) за місцем видання: краєзнавчий каталог (СОТБІД, с. 29), каталог місцевих видань (КТСБСІ, с. 56), регіональний каталог (СОТБІД, с. 41) та ін.;
г) за змістом: каталог авторів (ІР.СЗСТ, с. 103), каталог власних імен (ІР.
СЗСТ, с. 103), каталог заголовків (СОТБІД, с. 26), каталог назв (ДЗБІБ, с. 96)
та ін.;
д) за видом відображення видань: географічний каталог (ІР.СЗСТ, с. 48),
електронний каталог (ІР.СЗСТ, с. 73), каталог періодичних видань (ДЗБІБ,
с. 96), топографічний каталог (ІР.СЗСТ, с. 217) тощо;
Види картотек класифікують:
а) за видом упорядкування: бібліографічна картотека (ІР.СЗСТ, с. 23), тематична картотека (КТСБСІ, с. 56) та ін.;
б) за способом упорядкування: алфавітна картотека (ДЗБІБ, с. 9);
в) за об’єктом упорядкування: алфавітна картотека брошур (ДЗБІБ, с. 9),
систематична картотека статей (СОТБІД, с. 43);
г) за формою підпорядкування: головна довідкова картотека (КТСБСІ,
с. 55), допоміжна картотека (ДЗБІБ, с. 64), зведена картотека (ДЗБІБ, с. 78);
д) за напрямом упорядкування: краєзнавча картотека (СОТБІД, с. 29) та ін.
5) терміни на позначення інформації (50 термінів), які групуємо:
а) за видом інформації: відкрита інформація (ІР.СЗСТ, с. 41), вхідна інформація (ІР.СЗСТ, с. 45), документальна інформація (ІР.СЗСТ, с. 64), експрес-інформація (СКТ, с. 55), консолідована інформація (ІР.СЗСТ, с. 113), конфіденційна інформація (ІР.СЗСТ, с. 115), наукова інформація (ІР.СЗСТ, с. 136), первинна інформація (ІР.СЗСТ, с. 160), поточна бібліографічна інформація (ДЗБІБ,
с. 178), ретроспективна інформація (ІР.СЗСТ, с. 186), тематична інформація
(ІР.СЗСТ, с. 212), фактографічна інформація (ІР.СЗСТ, с. 220) та ін.;
б) за напрямом: наукова інформація (ІР.СЗСТ, с. 136), науково-технічна інформація; HTI (ІР.СЗСТ, с. 139) тощо;
в) за часовим виміром: експрес-інформація (СКТ, с. 55), первинна інформація (ІР.СЗСТ, с. 160), ретроспективна інформація (ІР.СЗСТ, с. 186);
г) за надходженням: вхідна інформація (ІР.СЗСТ, с. 45) та ін.;
д) за призначенням: масова інформація (ІР.СЗСТ, с. 125), конфіденційна інформація (ІР.СЗСТ, с. 115), соціальна інформація (КТСБСІ, с. 17) тощо;
е) за змістом: директивна інформація (ІР.СЗСТ, с. 58), документальна інформація (ІР.СЗСТ, с. 64), реферативна інформація (ІР.СЗСТ, с. 187), консолідована інформація (ІР.СЗСТ, с. 113), оглядова інформація (ІР.СЗСТ, с. 150),
сигнальна інформація (ІР.СЗСТ, с. 194) та ін.;
є) за секретністю: відкрита інформація (ІР.СЗСТ, с. 41), закрита інформація (ІР.СЗСТ, с. 41);
6) назви на позначення типів та видів бібліотек (49 термінів):
а) за підпорядкуванням: державна бібліотека (ІР.СЗСТ, с. 52), національна бібліотека (ДЗБІБ, с. 140), національні спеціалізовані бібліотеки (ІР.СЗСТ,
с. 142), обласна бібліотека (ДЗБІБ, с. 145), районна бібліотека (ДЗБІБ, с. 188),
районна бібліотека для дітей (ДЗБІБ, с. 188), сільська бібліотека (ДЗБІБ,
с. 203) приватна бібліотека (УБЕ), комунальна бібліотека (УБЕ), зональна бібліотека (ДЗБІБ, с. 82) та ін.;
б) за змістом бібліотечних фондів: галузева бібліотека (ІР.СЗСТ, с. 46), універсальна бібліотека (ДЗБІБ, с. 226), бібліотека авторських примірників (ІР.
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СЗСТ, с. 26), довідкова бібліотека (ІР.СЗСТ, с. 60), патентна бібліотека (ІР.
СЗСТ, с. 160), фотобібліотека (ІР.СЗСТ, с. 225), бібліотека-депозитарій (ІР.
СЗСТ, с. 26) тощо;
в) за призначенням: публічна бібліотека (СОТЗБІД, с. 45), спеціальна бібліотека (ІР.СЗСТ, с. 201), спеціалізована бібліотека (ІР.СЗСТ, с. 201) та ін.;
г) за галуззю знань: медична бібліотека (ДЗБІБ, с. 122), музична бібліотека
(ДЗБІБ, с. 133), технічна бібліотека (ДЗБІБ, с. 219) та ін.;
д) за категорією відвідувачів: бібліотека для дітей (ДЗБІБ, с. 23), бібліотека для юнацтва (ДЗБІБ, с. 23), наукова бібліотека (ІР.СЗСТ, с. 135); шкільна
бібліотека (ДЗБІБ, с. 245), юнацька бібліотека (ДЗБІБ, с. 248) та ін.;
е) за місцем розташування: бібліотека-автомобіль (ДЗБІБ, с. 22), бібліотека-вагон (ДЗБІБ, с. 23), бібліотека-клуб (УБЕ), бібліотека-музей (УБЕ), бібліотека-пересувка (ДЗБІБ, с. 23), бібліобус (ІР.СЗСТ, с. 162) та ін.;
7) терміни на позначення видів бібліографії (48 термінів) класифікуємо:
а) за суспільним призначенням: бібліотечно-каталожна бібліографія
(КТСБСІ, с. 36); державна бібліографія (КТСБСІ, с. 36), міжнародна бібліографія (ДЗБІБ, с. 44), науково-допоміжна бібліографія (КТСБСІ, с. 36), національна бібліографія (КТСБСІ, с. 37), рекомендаційна бібліографія (СКТ,
с. 128); видавничо-книготорговельна бібліографія (КТСБСІ, с. 36);
б) за ознакою змісту документа, що облікується: галузева бібліографія
(КТСБСІ, с. 36); універсальна бібліографія (КТСБСІ, с. 36); тематична бібліографія (ДЗБІБ, с. 216), біобібліографія (СКТ, с. 26), бібліографія газетних статей (ДЗБІБ, с. 21), бібліографія журнальних статей (ДЗБІБ, с. 22), бібліографія періодики (ДЗБІБ, с. 22), вебліографія (СОТБІД, с. 12), нотографія (ДЗБІБ,
с. 143) та ін.;
в) за територіальною ознакою: краєзнавча бібліографія (КТСБСІ, с. 36); країнознавча бібліографія (КТСБСІ, с. 36), бібліографія місцевого друку (ДЗБІБ,
с. 22) тощо;
г) за часом видання: перспективна бібліографія (КТСБСІ, с. 36); поточна
бібліографія (КТСБСІ, с. 36), поточна державна бібліографія (КТСБСІ, с. 37),
ретроспективна бібліографія (СКТ, с.129), проспективна бібліографія (ДЗБІБ,
с. 185) та ін.;
д) за галуззю: медична бібліографія (МБ), (УБЕ), музична бібліографія
(ДЗБІБ, с. 133), народознавча бібліографія (ДЗБІБ, с. 135);
8) назви видів документів (36 термінів):
а) за призначенням: особовий документ (ІР.СЗСТ, с. 157), офіційний документ (ІР.СЗСТ, с. 157), службовий документ (ІР.СЗСТ, с. 198) та ін.;
б) за технікою відтворення: аудіовізуальний документ (ІР.СЗСТ, с. 18), ізографічний (образотворчий) документ (СОТБІД, с. 22), кінодокумент (ІР.СЗСТ,
с. 106), письмовий документ (ІР.СЗСТ, с. 164), рукописний документ (ІР.СЗСТ,
с. 192) тощо;
в) за напрямком: вихідний документ (ІР.СЗСТ, с. 38), вхідний документ (ІР.
СЗСТ, с. 45) та ін.;
г) за джерелом виникнення: первинний документ (УБЕ), вторинний науковий документ (ДЗБІБ, с. 46) тощо;
9) серед видів бібліотечних фондів виділяємо 33 терміни:
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а) за складом: універсальний бібліотечний фонд (ІР.СЗСТ, с. 218), спеціальні
фонди (ДЗБІБ, с. 209), галузевий бібліотечний фонд (ІР.СЗСТ, с. 46) та ін.;
б) за змістом: газетний фонд (ДЗБІБ, с. 47), довідковий фонд (ДЗБІБ, с. 61),
патентний фонд (ДЗБІБ, с. 162), фонд книжкових пам’яток (ІР.СЗСТ, с. 222),
фонд реферативних журналів (ІР.СЗСТ, с. 222) та ін.;
в) за характером зберігання: депозитарний бібліотечний фонд (ІР.СЗСТ,
с. 51);
г) за характером розповсюдження: книгообмінний фонд (ДЗБІБ, с. 101),
обласний книгообмінний фонд (ДЗБІБ, с. 145), обмінний фонд бібліотеки (ІР.
СЗСТ, с. 148), обмінно-резервний фонд (ДЗБІБ, с. 149), резервний фонд (допоміжний фонд) (ДЗБІБ, с. 190).
10) назви підрозділів бібліотечної справи (11 термінів): бібліографічний відділ (ДЗБІБ, с. 19), відділ зберігання літератури (ДЗБІБ, с. 41), відділ комплектування (ДЗБІБ, с. 41), відділ літератури іноземними мовами (ДЗБІБ, с. 41),
відділ нотно-музичної літератури (ДЗБІБ, с. 41), відділ обробки літератури і
каталогізації (ДЗБІБ, с. 41), відділ технічної літератури (ДЗБІБ, с. 42), дитяче відділення бібліотеки (ДЗБІБ, с. 58) та ін.
Отже, розглянувши групи бібліотечно-бібліографічних термінів, у яких
основне значення закодоване у стрижневому терміні, ми виявили 10 лексикосемантичних груп, із різною кількістю наукових номінацій. Найбільша кількість термінів (120) на позначення видів бібліографічних посібників та покажчиків. Найменша кількість термінів (11) позначає назви підрозділів бібліотечної справи. Усі ці дані характеризують бібліотечно-бібліографічні терміни як
систему, що має свою чітку структуру, ієрархію, словесне наповнення.
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Roksana Bilousova
SYSTEM QUALIFICATION OF LIBRARY SCIENCE AND BIBLIOGRAPHY TERMS
In the article there have been studied thematic groups of library science and bibliographic
terminology that contribute to the systematization of the named terminology system; there
has been outlined the composition of the analyzed groups, their peculiarities and quantitative
characteristics.
There have been collected the terms that differ in their structure: single-word (simple and
complex) and consisting of many words (expressed by phrases). For example: indeksuvannia
(indexing), ekspres-katalogizatsia (express cataloging), vydavnytcha produktsia (printed
output), etc. However, we do not aim to consider the terms of library science and bibliography
in this perspective. We would consider these terms by their meaning. Such analysis has
enabled us to allocate 10 groups whose meanings are encoded in the core term of the
compound structure.
These terms include: types of bibliographic manuals and indexes (120 terms), terms
to designate editions (113 terms), names of systems and classifications (88 terms), names
of types of catalogs and card files (69 terms), terms to designate information (50 terms),
titles designating types and kinds of libraries (49 terms), terms for designating types of
bibliography (48 terms), names of document types (36 terms), names for the types of library
funds (33 terms), titles of library services units (11 terms).
Thus, having considered the groups of library science and bibliographic terms in which
the primary meaning is encoded in the core term, we have discovered 10 lexical-semantic
groups with different numbers of scientific nominations. The largest number of terms (there
are 120 units) is used to indicate the types of bibliographic manuals and indexes. The smallest
number of terms, there are 11, denote the names of the units of the library services. All this
data characterizes the library science and bibliographic terms as a system that has its own
distinct structure, hierarchy, and verbal content.
Keywords: term, terminology system of library science and bibliographic study,
thematic group, lexical-semantic group.
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