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На Вкраlиj .. загаЛІ. і 8 }'КР:JІНСЬКШ ОіGліiJграФЇI зокрема заВЖДИ 

ПОЧУUfl(Я великиА брак вjдповідних підр)'чникіо. навІть початкоtЮ Тeopt. 

ТИЧНИХ кнИЖОК Uеи брак ТіІ.КО вlJ16иваtч:я на "сііі наукоеlЦ J1іял .. ности 

,,,,с'ОКJ)ellltих осіб, так І великих установ самого ріжного характер)'. 

ПРИСТ)'ПИВWИ до VOHKpeTHOI роботи на полі }'l<раїНС1Аюі 616ліограФіf. 

Головна Книжна Пала1а ос06ливо вІдчула ВідсутнІсть потрібних книжок І, 

бажаючи З:ЩоsниТЬ порОЖНІ:: /ІІ'Ісце, nіnГОТОВИJl3 по друк}' отцю книжечку. 

На жаль лнше під час ДРУl(оааННА КIiИ,*,КИ Ha,~ lющастюю дІстати 

~ первотвjр (ІНО,. - ),1 ... nu("1 <і" п"реrtlJіг ьіы10l-\гt'lр!lі(Iu~~ ul1i\'erst'J.) 
~ і тому ми 11римушеиі були корисТати(ь працями Б. С. БоднаРСЬkОГО. 

) :J38ДЯКН чому кинзі є неТОЧнОСти І ПРИl(рt переltУСIІ:И. Але всеж 
~ таки ми встигли де lJ..!o змінити і Дооовнитн, переt<лавІЦ.И де-Я:t<і місця 
frаБЛИЦЬ, Із фрз'нuу3ЬКОf МОВН. Почуваючи, ШО ЦЯ Книжка ,.оже зздuво,f1Ь-. 
иити теоретиl.(НО 6і6ліографичниА ГОлОД лише в С.ВIIIі мlзерн!й ступенІ •• 

ми зараз же ПОЧ"\ЛИ ПідГОТОВчу рОООТУ ::0 перекладу РОдНОГО Маl1uс.l·я, 

'дЛЯ чого М" "dtРНУЛИ(l. вже до ортогр.~Фt1чно-термjШ1nЬОПіl.(ноl комісіІ 

f при АІ(Аде;'4і1 H"VK. Сп')діваIOCЬ. ШО .110 виходу H~I еuцикльопедil, наша 

книжка вІпограс хочь невелику рол., в ділі пропаганди ідей D.ецімаnізма. 
't ~Нзприкіlluj мушу висловити СВОю гли60t<у ПUдЯКУ Голові Yt<pa1HcbKoro 

6tблtorрАФНЧНОГО Інстнтуту Юру Ковалепськом)' за Й()ІО поради ШО дО. 
~·.:кладання таблиць тв пояснекь fI їх тек<:Ті і співрооіТНШ'31\1 ГоловноІ 

~ Киu::t:'ноl Палати пвннl Колlхевич t пану ДіТlІненко, які ЛОПОl'l"lогаnи 

в тє)(иичиlЯ РОООті пt!ir D.PYKOB3HHi k"НИЖЮ1. 

Юр l1еженно (Іванов), 
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C~YТl) ДЕСJПlІЧIIOI КАІЮФШАІЩ. . 

МІжнародня яецlмальна система бі6ліоrрафнчної КЛИСіфікаціr має ме
ТОIO об'ЄJlнати 616ліоrрафїlC! всіх культурних народІв. Цього вона вже 

Q де.j:Jlшt мІрі ДОСJlгла як в QCoGi IIMi .. Hap~JIHboro 61бnіоrрафичного Інс
титуту" (е Брукселі). що з16Р48 картковий 6і6л!оtрафичниа репертуар, 

котрий CКJ:!aдaЄTbCJI - більш ніж з 11} миnьон1в наза творів, що АО cьoro 
часу з"ti.иЛиСь в ріжиих частина,х свіТу. на рі:а..ни)( мовах "о осім raлyЗ1l111 

ЗЮ1n:Я твк І рОЗМІРОМ П rюширеннS! серед наУКОВО~6і6nіоrрафИЧНИХ 
кол. Твке 06!ЄJlнаннSI треба ВJlзнати конче необхідним, маючи на увазі 
ті переwкодм, що їх зустрічають особи, якІ пrн ІнтелектуальнІй }1рАцl 
"овинні користатнсь ЯКО джереломи бібліОrp3.фИЧННМИ списками (показчики, 

kзтanьоrи. то що). що складаються по ріжномsнітних і, зчаста. досить 

нерацІональних nлянах, Особливо uе TPt:OO сказати про нвшу Укра
~HCЬKY бl6лlоrраФIЮ: ftKOi, власно, ше навіть нема. .-

' .. -

ДесJlТИЧиа класlфJкзн!,. фіксує вс.і гаЛУЗІ людсьКОГО знання ПР" лап0.. 
мозl_W&фepНИХ (ммволів, Ч"ИХ CКJI".aeHO так. щО нзвіть (змі елементи 
своі. з()вн'шнім ИНГЛ;;ЩОМ вказують на внутрішню 3ВЯ3аність КЛЯСlфlкує:'5tх 
ООНІіТЬ. за основу до скомпаНУ9аННА так .. х СНМ1ІОnі8 служить дєатична· 

(мете_а нашо1 лІчби, чкз прИСТОСОВУСТЬСЯ ПО бі6лlorрафі' слідуючим робом. 
Все коло 3М8Н'1іЯ визнається ноділеним на 10 головних відділІв, або 

Ю1Si1сlв, IіІкі зазначаються муринськими цифрами від І) ,110 ~'." ЗагальнІ ,!:ворн. 
1 фіJlЬОзофu., 2 Релlгія. з <АцJяльнj знанни,4 фіЛЬОJ1ЬОГЇfl, :; ЧистІ tUl1КIІ. 
(j Прикладні знання, і Мистецтво. Fi Література, 1. ІсторІя і географІя.) та .. 
киА полJл на 10 провад.иться на протязІ всієї (хеми, себ-то кожmtМ вІJШІЛ,1 
росклв,uється нз )О niДBI.~_" ;'Ііа; пlявіміл на ІН груп, то що. При ЦbOMY~\ 
кожииА коаиА подІл уявляє СОбою СиМВОЛ IlОпереДJiЬОro nnІО' одна з пер.. ч 
ШИХ десати цифр (0-9), в залежчости вія Toro. яке· по nopsrnKY мІсце 
належить новому подtловl. Т8КИМ чином УТ80РЮЄТСІІ цілиil prilД чиСЛОВІ1Ж 

, • І) 

~имаопlе,' яких звичайнО ЗОJ:УТЬ КJlясіФlквцlЯннмн н)'мерТМИ: або I.A'.CII2I1~ . 

5 -' І 



Ми будемо аЖИI!ВТИ останнІЙ тер.і" якО КОРОТW1!Й. ,Ш Індекси мають тим 
БІльш Ullфрових знаків, Ч"М деТВl1Ьнlш Зpodлtно поAlл, cetS-то чи. БІльше, 
зроблено РО3ГJ1Лужень ГОЛОВНО} ехе.н. 

Напрuкnа.л, віWn соц1АЛЬНИХ знань ~aA»aє в tоловнl~ О1ІН03наковlй 

схемІ трете мІсце і (Иlllвоnізуєтьа ЦИфp(110 З, яка при механмчНQМУ 
додаванні npyrHX 3НВК)В дасть Д8()хзнакові !НАЄКСН: 31-стаТИ\ТНКВі 32-
поmтика; :1.3-ПОIl1Т Ачиа економія; З4-Право, ТО ЩО. Таким самим чинОМ 
nljlsl.tutin права 3 t є основа ДЛЯ трьох",наКО8ИХ Індє"сів; :1.111 мlжнаро4ttt: 

право. :1 ... .:1 карне пpnво. 
Ta~M Роб0ІІІ· скомпаНОD9.НО &enичєзиу схе,\'!)' "), шо оБХОflJtює вс! 

ranузІ людського :щания IIРИдаючм ім виrnяа :tВИЧВU.НИХ uмфр. 

СамиА метол 6УJ1Увания цієl схеми, ЯК 6аЧ"IІО, Jl.уже прости'l І ТО»У 
не BHMitra« коментарlА; лише ODl)' ОСобливість Tpeda пояснити. В 4е:СЯТИЧИИХ 
індексах. та" само "І( І lt 4e€ЯТНЧН:ИХ JJJЮ6вх, нолl З Hpaвoro боку не В*.· 
ваютЬСя (Сfб..ТО 8*118.810 'ься, але ЯКО детермінанта. 8ка:fУlOча НО загальниА 
змІст, І те JJywe pl4KO, SKQ ВИНЯТОК) І ТlІкиJt чнно~ ко*ниМ подІл рПзклаw 

дається власно не на І О. а на 1~ вlШІlп1в, Проте разом з тм. с.миСі 
сюtад сиете_и всеж таки запишається десЯТИЧИИ!ll. ТакиА СКЛ811 природно 

веае за собою ОJJночасне вживання IНAelКclB З рl*ною кількIСТЬЮ,знакl&, 
'з:aвJVlКМ:' ЧО.У t сама КJtАсlфlкаulя близько пристосовуєтьсs.ао wиттьоlUtх 
eMMOf, ві.абмваючи на (:",01 Re1JИКУ рlжнобаран1сть, ПОЮіть. Не Mo)kнa ке 

бачити рl_ницl в змістІ трьох таких кни*ок. З яких oDla трактує вза~ 

гмі '~po соuJяль.ні знання (СУСПіЛЬСТ80знавстlІіО). друга про тоА бік першо1. 
ЯКНЙ торкається В1Кнваємих 11 )l(итrl суспільства правоШtх норм (право) 
І треття про ту частииу попереднЬО1, котра вlдносИтьс. ао норм. ка яки_І 
'БУДу'~h~S, ne~?Кaaa (.о.е~жавне право). Зазиачена. Р!WНИЦS ві4биваЄТb(ll на: 
ін.ІІСКсах 334342, якІ кlлькістЬІ) СВО1х з:накlв ВЮlЗfЮТЬ нв ступ'нь JPlфе~ 
~цba';i1 ~rn~bH~1 Ідеі. , 
і ". до', ц~ro Щ~. т ~еба долати, що ГРУПУЮчи Ін.це~(:и, 1х треба розмІщати 
в поtmJJКУ пlnнесеИН!і, знову. *' твки .IРЯіочи міркою десятичн.их 4JЮ6Iа. 
Зtt~~~т';, ~аючи t~.GeKcH :J І і ' .. , He~O*Ha ста,нтм 131 пlспя' 4. через те 
що (по анanьог" з n.робами 0.31 І 0,4) перщиИ інвекс хоч і 4ВОхзна· 
ковнА' ~Po~e менш ,а iapyroro 04НОЗНакОВОN,), еа'Мlсенько тако. напр. 34 
треба" с;а~f!ТИ ПIСЛ~ ;;:ti (O,3~ 0,831), то що. В"к~аденоlO сх~м.оlO 8Нчер.. 
ПУЄТCll КЛRCіфlкацlя 8(boro кма ЛЮJIського знання.! А.ае. не спиняючиСЬ на 

.) Нов.а c.t.~A fТlЮрсnA )lі .. llара,І.ІІl. Ш6.аinrраф8'іОIJ.ІІ IOCТOTrro_ 8 UP1l.tCuJ 
і оае (іі ... ш • .со.ооо 1I1},t1.t!1I j IIWJOalJJllf1 i8iJиcla. nou tlраlDач~.u.1Je18.DI 6іБJlо
rpa.Ф,D".О:~. DріЩЬ a8'WpBp:>%ro Itt~!Cpr. u po(\c1'rtIil .~ •• EaO';'O РО;"lІіру "'~IoC • .1011І0 
.1"О.ІОІІ8і 181t«_ j рJj.&І';Т1о 1" awann, &1,1 е6са". t оето .. a'l8~1 potIoY", 

6-

.-
сьому, 4еС'ilтич.на КJfяСlфlкацlя д.ае uлl. М8~ЧИ. на метІ, науков,У дo"n~ 
бібJйоrpaфlю, вона 8вол.нть РЯl1 ЧИС1l0ВИХ си.ВОЛШ, при 1І0ПО1ll081 АКИХ 3101'" 
ЛАСТЬС1І можливість іиднвіJSуалізувати КЛЯdфlковані твори, ВОД8ючи до 
нн,; 4P)'rOp1lJtHi знаки: напр. t/юp..fШ fJuк.шiktННЯ • .AliClf':, іІООб, то що. Така 
широка бібnіоrрафична мета 1І0сsrаєТЬ(А таки.н »: ПРОСТИИ.11 засооа_, 
шо і в. rОЛО'8Н'іА та6лнw, ВсІлякі ПОНЯТТfI. шо допомогать характери~увати 

КНи1ftииll матеріяЛ 3 тичКИ ПОГЛ:А'JlУ форми твора, мІсця І часу, до якИХ 
приСТQC()аано зміст. мови на якіА Aoro викладено, І відношення мі»: пи
танняlltи, які 8 ньом)' викnа.naютЬ(я, 8се це сполучено в кІлька груп 
так званих А.'I1'IІII •• '" {загальні показчик"" числові символ"', 1JK!. пр .... 
кдаlШЮТЬ(ff .ЮВ flOffСНЮIOЧI А!) індекСів ГQЛОВНОТ табл"!!! при оопо.озl 

ріwюtх УМОВНlіХ :Інзкіп (ДУЖ"И. лапки, то шо). 
Ф"'р.tUl, Для заЗначення Ф /І р м и (пі.llручниtс еЛl/аник, часопис. ТО' 

шо). в'Ж'изастЬ(1і lJоказчик НОЛЬ 11 дужках {Н} зі всіма пО'слідуючимн роз-

ділами (Пlj. /П2j. (tJSj, то шо. . 
МуСЬМ0 3Dуuа_итн, шо кожним індекс !ОЛОВНQ1 та()ЛИUI, як що 

ті.1ЬКИ це lІотребуеться. "ожиа переРОбнтн на детермінанту форми. 1lnя 
цы)о треба n риписвти ('перел), ноля і &еС .. індекс написать в Д)'ж"ах. Напр. 

\1 історія 

., «(j9~ література в формі історіі: себ то-історія nітерат~ри: 
Особливо часто ие робить(я :) індексаМ,", першого вlulлу заrаль

Н';)f'O. шо пишеться :, ноля, 
.Uj(Щ~. Для зазначення мlсuesо<ти. до якої віl1НОСИТЬСЯ ЗМі~~ (пІв

нічь, пІвдень. f.Bpona. Укра1Н8. ТО шо; 8ЖМВ3tOТЬ'А АетеРl1lнанти r . Iкl 
склцаJOТься 3 ПИФР. маJ)ЧИХ значІння 01 1, :1 '. ~.9} і у .. іwених в aY»rI(8X 

. (124), (ЗI,1), то шО. 
НайБІЛЬШ 8з!рuеIJН)1 показчнко. КЛffСіфJкаuії ПО rtjcце80СТИ було-.6 

за~отуаання хниwних катальоrJВ. які. не UlJI'ячиСЬ на Іх велику кi.ltьЮС1Ь. 
ло бinьшО<тн рmструються без 1КОllIЮГ? порядку. 

УRВИ.» с06і, шо 8 нашому роспоряожt>нні є KL1bKa катальоrl., ви
даних в Р':lКН",С містах ЯК Укра1ни, та" І нншцх nepwaB. 

ЗаклясlФlкуємо 1х індексом, шо означас KaTaJtbor D38rani OJ7t"~ 
та 4Одамо детермінанту мlсиеву. яку yaKO:IК добулеlЮ 3 Пp1lкладеНОl таблпuі: 

Н17А2 (4ї,іIЧ Катальоr Катериносла8Ськоt~ кииraрнl. 
Нli.4~ (41.іI)І . КиlО<ЬКОЇ, 
(н7.~2 (47.~1) Петербурзькоl 

Украlна ПОАіляєтьсs .. , rубернl'і. які всІ Ma~Tb 81Аповідні індекси. . 
Власно ка*учм, MIr 6" БУТІ' І .арlбніw~Я ПQДіл на повіти. округи, 

вlWли. то ЩО, але дtСRтична КЛАСlфікаШя. склвлаючи детерМінанти 111(
цеВotти, Т8К lIаllеко не П;1е, спра4tДllИВО deручи нз )'Bury, ШО зафІксувати 

іі -7 
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такі арl6ні терlторіЯЛl.нl ОДИНlщі не<leзпечно 3. f9tO 6оку, щО ВОНИ 
зчаС'NI nepcToopKHt)TM,:j р H08t фор.и і це ВИКЛИт.fе тіЛЬЮt He~xiДHICTb 
чаСТf); змін" Іrtдексlв. 

Проте це питання е десяТНчніU клясlфlкаUіі вир.lwаСТblJa просто і зруч
но, а ca"le, повіт()в! .іста, села, то ЩО, заЗНЗЧЗIOТЬСIІ ТІІАШ :« tндексзlUИ, 
шо і rубернН. тільКІ! з додаТ"О,\1 імен влвсинх (Т, 3Р. ~Jterep1rtIHaHTH імян"). 
Напр., Борзна ЧеРlшгізСЬКОї fубернlі матиме Інде..:с (47,781 Бор~на). ВеликІ 
Сорочинuі. містечко Миггоролrького !Іовіту на flОJJтаВЩlші (lі.71:1 Велик. 
СоРОЧIIНЦ!), т!} щu. 

'Ча/,'.Для :lззна'.еННR лобll (8і..:, рік, пора рокуІ 1': ии,! беру1",СЯ числа, 
якІ стаlJЛАТЬСЯ в ла,IКI1 І 'lfQЮГЬ вигляд ЗflичаliНItХ ХроttОЛЬОГИЧIНlХ лат: 

~lв54·, то ШО. 

Мма, для :іа~Н1аче,ш~ ~IOHH. 'Іа які« викйа1lено твІр ()"раIНСі.ка н.ме .. 
иька; ТО ЩО, IJ)ЮlваJ>ТЬСR ч'кл~ зі :1ШIКО)t =. НОНР" = !1'1_i~ •• ~·крЗіН('ЬКВ IIr:ON1. 
::::;; 2 aHr лНіСЬf.:а. 

ТРС:6а тут ще :."уаu·,f{ИТ", щО JIerep.'WIi!i3HTH "'0811 aXOll~Tb "ноді В ін: 
дексн не !lКО lIетеРМіН;1НТН. 8 ~K 3ВИЧд.itН8 "oro частина. ие трапляється в двох 
DWlлах:ФіЛЬОJJьогіl та лїтературн. В цьому 8ипалкоаl до ЦllфРИ .J. вБО ~, Ifе .. 
Х8НИЧЖ) ПРИЛУЧУЮТМ.1іІ дt:Iе~:'Itїиант" МО'ви без IііІJ(ИJ\: б)'дь знаtcів. 

Таким чино", JItTep,'WiH3HTi11 чка аазнаЧQС - 2 етиаюльогllO, 1I8є<ЛJД}'lОчl 
поділ" 491.їll-1 украlнс"ка єти:wюльorі •. а в літературІ ~~IJ,7f1:-2 

укра1нсм(а .прама. 

Ще є зиак, ЧКltі; вказує на .JfI.lIl.u)иj('1Ш., dезкраЙніСТЬ. 6ез.е:lftніСfЬ. 
~3l$онеЧиjСfЬ ( ,,(,, ) j -'ll)же вжиазтись MaAwe прн ~Ix Iн.neICcox; н ('#> j 
/~еС'8ітия І(торія: S ( 'по ) всесвітн,; письменстlЮ, ' 

... ;. . тдн()lltсння. Длч :Нtзначення взасмовіДНОСінь _і-. питанша,". щО' РО3-
, ..... _ І 

ГЛ"J:mютьtЯ.а книЗі, вживасться lІатем;ТнЧниD зиак: (двІ краПІСН-3ШlК П?-

·ліл~). ,,~иU ЗВ1lзує індексн розrляJUlСМНХ пнтань. І 
Потання про практичне 8Жи&аНИЯ детермінаНТІЗ відношення пО8Ннко 

tj аl'ріwатись шо разу окремо. Ясно, що пр.ннцlПОВО мо»"~Ф; припустит" аlЛfЮшtн. 
ня пом!*, 8(іЛЯКИ.~н . ПОНЯТ~ЯМИ.: шо є заіндексовані!В ГОЛОlJнlА таблиuі. 
Напр ... 8:2:1 фльора 616лl1, ; S: 11 І'шлив МУЗНk" на моральне почуття. 

Це ріЖниться від ВЖивання зНака +, що BKa~yc! пише на механмчне 
сполучения без W8.l1иого внутрlШнЬQrо звязку поміж ним ... 

A'ffl.,'." Для зазначення ТОЧtcи ПОГЛЯА)'. з яко1 РОЗГilЯ48ЄТЬС:Я те 'ІІІ .,нше 
шитання. аживаю rься так званІ показчикн аналІзу (ТО'lка ПО'ГЛJlnУ утилі* 

C-tарна, rocnoJIiapCbka, ТО шо). які складаються з D.юх нолl8 з третьоlO 
значущою uнфро.). 001,.00210 ОО:І. flаприкл •• точка поглялу утилІтарна .004 

-6-
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ПОК83ЧИЮI вналlз)' вІдокремлюються вl1l галаВIЮ'го індекса KpaUkOI), напр_ 

Г.;:~З.ОО .. - елеватори. 

/JmжlJ• В в'lмlлзх фIЛ~Олb()t"і1 та письменства вживається тако* риска, 
Ака пр.иблизно має значlННJ:I1 пакnзчикtв форми. (з нолем J. Щеl) РИСКОI) 11, 
заязуmься голоан' Індекси з подІлами. В Ф1ЛЬОЛЬQ1"11 uя РI .. (ІС8 вlд
О'КРЄ»ЛIOС подІл етимольО'rїI, (інтаю:ису. то щО, а R IIИСl.,менСтвl літера
.Т)'рнІ форми (драма. вірши І т, мн.), 

./Lrtl'I'JJ.ffіиtlИ1liU i.'I�-ХІI. НаР~Щ11, "1\0 A~I~pl\,ljHaHHt а.IfН8IrJТt>fЯ так 

заані ПокаЗчиКи Імени, С)'ТІ. яких IІОЛЯНlt: р ТОМ)'. Шо до голонного і:lпеКС8 
в BIJ1.i1jnax фJЛЬОЗQфП та бlоrрафll прилучаf(JТЬСR. nКО' hИНЯТf)К, не числа, 

а літерн-lніUіАЛИ фіЛЬОООфа, а60 осо~и. яка служит •• оо'ектом індсксаиі1, 
~~~t-ваl)':"Ь{Я .nетермjнаllТИ імени fj показчика,\( иіСllfllOr r« (l1ііВ. наз.) 

Приведемо кІлько зразків luифруванн!ОІ' 
.,і 

І) СПОВНИ" праРЧИЧИ;\ термінІв )lOiTt1.\Je Ulltфj'J: ;:4 (О;;); а,*-:.раю, 

~uз.) детермjианта (лоаИИЧНОI форми. .' 2) Політика еВРOlJеАських aepWBB Н3 Укр-аїні: 3:! (.І J J л .71 ~ Коли-ж ." І j 
ще зазначимо Ч8(', ТО ПОIJНИЙ шифрО-уде :1·l["):(.7.j1},.1!"~." ~ 

З'; Політична еКОИОJUlя на )'kраіНСЬкіЯ MOlfi :І;;=!IІ.7!і. І 
4) дослl.n nro аlАнОСін"Я полІтики до леР1iliаВНОГf, rосподарсf8а 32:33. І 

І 
'І 



..-' 'І і 5) 22 = 2 БJ6лl1l: нз"'аНГЛf'k:ьКіП мовІ. 

G) S91.7!)-3;~J (47.71) ",1654" УJ<раї"СЬКИЙісторичниИ роман за часц 

ПеРеііслаВСЬКоt умови. ' І 
7) 92 (Ш + К) БlОГрафії Ше.ченк. т. КоцООинського. 
о.:кільки ріЖIfDмзнінтl можуть бути j ці "вирази", МQжна побачити 

В)І(Є 3 того. шо наші приклади складено на nljlCTl1si прикладено] нижче 
табn:иці. яка УЧ8ляе с06010 скорочениit [репертуар" котря!і (І. повному 
розмірісклздзється .'Іаііже з 50,1\00 jHlltJ(ci6. І 

Не буде ПО6ільшеННАМ, КОЛИ ми скаж1мо. що десятичн,а КЛRсіфікацlя· 
дає не 8нчеРIJзє.",е джерело д-о ком6інзцШ. :1 котрого вийшла справжня .. мора 
ЦИФР", користвючись ЧКОIO бібліограф має tnpoMorv nереввзти зміст Т80-, " 
рІв. зчаста поsніш і SlСніш, НіЖ це передають словесні, назви, 

Позаяк uя КtJижка, крім CBOt,;Ї основноl мети~зазнаJiОМ!jТИ широкі 

кола україНСЬКОГО суспільства з J1есятич»о~ кл~сlфі~ацlєю, "ас Ііа меті, 
ще і практичне завдання-послужити ПЇДРУЧ~ИКОМ дО '616Ліографичних до"
слідls, та біблІотекарям до складання сис~емат"чного Юlтальогу, тu мн 
"вбачаємо. не06хі.u.ним доповнит» Sідо"ости п~о дeTepMiH~HT» слідую'чою Ifрн-

, Мітксю. яка відноситься ГОЛО8НИМ ЧИНuМ д6 6IБЛіоте,,: 

1

1., ПорІвнюючи з го.ло.вннми поділами, яkі nalOTb рему 11o.8Ho.r'o. кола 
знання, UЄ1мр.lffншmш !/.fUI, tюоmь ,І f'е(Ю ,u3аі. tU flідр';чні. через те. що їх 
призначення лище до.повнювати rnловt-I' подl'ли (детермІнанти завжди супро-

: .~вод.яТЬf нlкоnи не маючи сзмо(ті"ного значіrнu), І . 
: : Таким ЧИНОМ детермІнантн по.д161:1 ~зервам і T~MY їх вжнвання не 
обоВ'Язково. там, де не ПОЧУhl!ЄТЬСЯ Н~1)6хіП}1ОСТИ в6lльш-менш докладному 

61БЛlографичному анаЛізові. І' 
.z; І. і 

ЗрозуМіЛО, шо Коло "живання детермінаНТІВ в невеличких бібліотеках 

п08инно. бути дуже обмеженим, Почуття !бі6ЛlотекаЬя підскаже, 8 яких 
"І , 

рІдких випuках можна вживати резерв детермІнаНТіВ. не РИЗКУЮЧИ ne-
·P.tnOBHHT~ І(атальог 3АЙ8Н,~ матеріялом. І 

, А. пр?те можна назвати тільки ОднН ВНlIВlЮК, І KO~M .аетєрм1нанти-

треба fJЖ'Ивати а катаilм)гах невелнких біблІотек: при клясіфікац.1 творів! 

, kторичного-.геограФиutЮl'О змісту, се6--то у відділі !I~Myl. Ця вимога цілкоt.і 
зрозуlrt1іла тому, що поді)1 iCTOrH По кра1нах (загальна: укра1нськн, то що) 

І дodзх (старовинна. серепні віки), рівно. ж І по.дlл rеографll по Місце .. 
НОСТИ;.; це ОДИНОКИЙ р::щlоналыійй щл~х,.ао. кл~сlфfкувани~ цих наук; 

~OIJY ,то детермінанти місЦЯ тут $"ВЛЯIOТЬС!1 не факультаlтнsним, а" ЛРИРОДt!~J1 
ДОП08неНН:О1 ГО:1ОВННХ тзБЛ~fUЬ. , " 

" 

Виклавши "» самих зsranьнh.X t3исах суть дєсятично'j кnясіфікаці1 

акажем~ на нааro~ОВНlші П переваги. 

ДеСЯТИЧНВ_К.і!ясIФlкацtя ",щ;,.,lМіl;,а,,·Оfll. позаяк вона мtстить в сО(іI 

всІ галузІ людсьКОго знання. зв'язуючи Іх У стрункий. льо.гнчниЙ ланцюг, 

котриti вІдповідає сучасном~' стаНГНіі науки. До того ше вона (снстема) 

бе 3,М е)l( н а, ТОМУ що числові символи !10пускаtoГl. З<Нt!ЛЬНf)-ВЖИIJD~У деці

мальну систему л!чби, котра фІксується в М)'РЩІIJСКН)( Шlфрах, 

Незалежно від міжнаРОДНI.ости та енціКЛ!.rОtlt:J1ИЧНОСТН, деЦС\lальнОі ClI(

те,"13 о.стілм(и Hf!(~\ ЩІ/ни, що оріснтуиатись ~ 11 Iндекса \( D такІй »:е ~:pl 

легко, як 6КШУКВ:ТК наnр, яке це!"Jj'лt> Mjcue tJ кннзї по Шfгинаuіі сторі

но)(, і разом З тн..., r)(тільки нружи"га, шо ;;,u,1ВОЛЯс вживати себе і ft 

формІ дуже примітнвних символів, які нам дає ~1'ОЛQена та6шша ~ Чli "KO~ 
рочена ABOX;;lHaKOBa (див. таблиці), і 8 про.сторих фОР'1),JJах, що. відонвають 
на соо! самі тонкі закрутн і Rідтjнки itY,"1QK {за ДOlIЩ10[ОК) складннх ін

дeKciB~ ~-I додатКом ріжних детеРІI,інзнтів}, 

Нарешті 1 ре6а зuерtf)'П! )'І,шг)' ше Щ! О.'іну Н!lзстнвIСТI. Зе<Qтичноl 

клясіфікаціТ, щО ріЗКО нlllокреМЛЮt: (ї :1 ряда ИНШИХ систем: це-AtН";.Aff.lfll(:Х

HU'lNic/III" завдяКИ чом~" весь П Rел"кии UliфРО8ИИ аllзрат лег,КО • щви,.tко 
засвоюється ОС06ами, котрі мают .. наеіть слабк)' lІамять. Такого ефеJ(ТУ 
досягнуто ТНlІІ, що t<f)eВНИМ пОняттям на flpoTJ<::Ii tlcei о:еr.tи, надаю.ться 

тf~ж саМі ,'І1іСця, та" шо ці поюптя !!,ЩJОТl, і схожj індекси. Напр., в вІдділі 
фlльольоrії ! письменства (се6-ТD в ,.J і :-і), а рівно і и с!пемі детермl. 

нантІ •• вропеАських місиееnсте" І мое ((еб.то 1;9 І ~C J. ІЛІлІя скрІзь заП
має ft-e.... !!'іще, ЧО,~)': італїиська q,I.lhоЛЬОГtя :'ІІЗІ; jHneKc 4,\ італійське 

письменство "':;,1, Італія, яко окрема o..:KHKЦ~ 4.:1. італНfська мОва =; 5. 

ЩО ТОРК81;ТЬСЯ України, то тут система не так еже 6еЗДQганно 8H~ J 
тримана і ииодl вІДСТУШ1Є від такого П()СТН1НОJО j TA~pдoг() пляну, иапр., 

Україна тер,торінлbtю (.1 ....... 1) се6-т() 71·ше :ujcнe 1.1 Росіі (,Ії). 

Украlнська ."10ВЗ = lil,'!!, рУСІ,К" :;:;.;;; ~Ili.ї, 

Украlнська ФіЛhOJ1ьогія 4Н І. iH~ РУCl,ка ·1:11, ';'" 

Українське письмеНС7ВО ~!II. ї!l, PYCI,Ke ... <J І.Ї. 

Значить, IJ терїторіядм.нх індексах місве YI<I"lїlfli зм.інено з постійноm 

9-гО на 71·~e~ 

НаtlР.\і(інцl важливо дидати, що деС~Пjчна кл~СіфікаціН. кіСТА${ якої 

'б}'ЛО складено IJ l$ї;1 р, амеРНЮІНСЬКН.\1 кннгознавце,\', Мельв:илем' 
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ДЮI,.} 3ss4ЯКИ показаннм ЯКОСТЯМ, була зжита ,f\\іжнsро.анlм ~ БJdлl<>
графичним Інститутом s Брук,елі І. по розробленнІ велиКОЮ кlm,кlc:тью 
ачених спJзробіТННl<l& інституту; під головним Kep~eHhLtt80M ЙОГО ф)'Н~ 
да1'ора nолч Отле, стала дійсно м.жнароllНЬ()Ю, І імає Щftри;;: прк;;:кпь· 

ників по ес!;;: частинах свІту. 

І ,. 

МІ'І"ІШ~UДІІІІ 'шНІ\І:\.II>IIЛ 

1;11І..Іlі ІП~:\ФІІ'ІІІ" lі.IНСIФI "АЦІЯ. 

rOnOBKA ТАБЛИІІН ИПНСIФIКАIlIЇ. 

о 3аl'JlіlьнІ ТО"ІІІІ. 

ФI,II.0а"фlll. 

" Р.·.III'lн. ТШI:ІЬОI'іа. 

;J 

4 
1:.щlа;IыІ� 11І11'1"', 1IIIа8 ••. 
фl.11 .... lьm·lя. ~IIHl·81~TIIКlI. 

u ,tlllr.TI наУКIІ. 

І; 11 111І К:lОдн І :11І11І11І11. 

7 JlIIСТIЩ1'DО. 

~ .:Jjтr.IЩТ)·РП' KIIP"H'~ IIIICЬ!lI~HCTH". 

9 11·""рI8. ГеЩ'раФlн, 
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СКОРОЧЕНІ 'І'АШІИЦl 
аіІКlзроОll1l0і Dечіаlll1l10і kll.сlфіkачіl. 

І. Коротка двохзнакова таБЛНLlЯ. 

аю· .... 1ЬНі ТН"!,!!. 
ПРОЛffо:..ена, 
Б!dnlографlя. 
Бібліотекознавстао. 
Загальні еНЦ!КЛьQле.'llі 
Збlркн статей. 5!'о 
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Газети. Преса. 
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Фlзtкв. 
Хем:ія. 
Геоnьоrlя. 
ПЗЛCQНТQльоrlя. 
Біольorія. ' 
Ботани..::а. 

300ЛЬОгія. 

f11Ш~1аДJlі :Іl1цНШf. 
МеДИUIІН3. 

Інженерне майстерСl ОО. 
Агронuм'я. 
ДОМ8ШНС rocпо;щрство. 

:іасо6и. 
Дух І ті,о. 
фinЬОЗОфичні CIICTe~llf. 
ПСlхольогія, 

Хемічна ПРО!\1ИСJIDВlcть. 

;\.tаНР~J<t"тп"на ПРUМttсJtоаtсть. 
Ремество. 

Льогlка. 
Етика, 

I)Є.'Іll'іlJ. 
Бі6ліq, 
ДОГІ\ІІЗТИЧІІU ·геольогія. 

Практична теОЛt,lJгіw, 

Пастирсьха TCII,1buri~ 
ХРИ(ТИflНСЬЮІ Uеркви. 

: Jсторія ХРИСТIІЯНСТВ:1. 
Церкви і сек ги. 
НехристиSJНСМ(ї релігі-І. 

Со[{ін:н .. ні аННІІНіІ. 
СТЗТИСТИf(U. 
ПоліТJtка. 
ПолІтична el,QHO;llii!, 

Право. 
дJlміНIі:траulя. 
Соuіяльні асоtllfШії. 
Ооlт, .. 
TOprOв.rlR і траНСIJOР1. 
3вичаl. ФоnЬ.клЬ.ор. 

ФЇ.llі).11,Qгін •• !І іш'ніе.ТIII;а. 

72 

Ьу.аіflниuтао. 

ЧШ·'Г("(ТІІО. 
Kpu.c!lC садI9Н1IUТDO. 

Б)'lIі.!'НI'uтео. 
Різ6аРСТВQ, 

І'. РI1С\'Н';'ШН\f І .1еКОРУНI1I1НI1. 
Ма;;яr"'''пНl. 
Граюора. 

фQП)j'рuфі>l. 
Мvзи"й. 
pO:I8;,ra. Гра. 

.:Jіі·11Щ1)·j;а. 
Спорт. 

ІіІІІ:Н'Ні' 
~~і·t\(~l·ШI. 

~:! Англійскз! лі", ература. 
;-,;: Hi:;leДЬK~ uітер.пура, 

:,,-4, Французька Література. 
..... :-, IталНJСhка! пітература. 
~!~ ГНШПЗlІ('ь~а Літерат~'ра. 
,';:7 Латинська література, 
,:;S ГР[>llhЮl лlтерат)'r)3, 
~.!. Инwі лІтератури. 

!І Історіи. 
!) J r еографl-я. 

Ilша.-

Чнсті НПytШ. 
МатемаТИf(З. 
АстрономІя, 

Та6л~щSJ детермІнаНТіВ 

111 6іографlJ; 

(зага.1~НИХ ЛОК8зчикІІН ~a '.4 (тор. 
- 14-
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11,. Трьохзнакова таблиця з ДОl10вненнямн. 

ЗагальнІ ТВОРІІ. 

Піll JнзеКСQМ О Об'СЗН)'UТься твори про предмети. 1 
знанн" ЯКИХ ЄСТЬ J101lOмічне J1J1ii инших наук, а60 Акі І 
служать вступом 40 них (пролего"'tн3. бібліографія, 
БJ6ліотекознавстьо}; Т80РИ, іікі' тор ... аються 8(ЬОro 1 
зманн" вззгалl, чи 6игатьох Пl.1}·зіь знаНИА (енцlJ::ЛЬО- j 

ве4іі, жуrнзли. полfгрзф!і) та твори, примітнl З ііКО,:, І 
го небу;н" боку крім іх :і"IСТу. , ! 

'І 
ПР":І('І'О""НU 

все. ШО ТОРКЗЄТI;(q на)'Ю-1, :-m3ННіі, СР\.llll1Н1 д.IЩflлі 
про наУКО8і інстит),uіJ та ,меТОДІ!. я.кі сn;.IЬН; 6{f?t111lЮ.At 
га.1У:JЯМ знання; npu ,Щ,'ІІ.U,"'# організацІІ) 3Н3ННА. 
CIOJI~! РіllНОСЧТ"'СЯ ~;aгa!1b-Hi ТIЮрll про Ішеання, (ріжнl 
способl1 й ,~luтерtЯJ1"), 11РО КНІ'Г), A:tarnJ11. про зnгаль'"' 
НЇ ) ~!OBII Iнrелект)'3ЛЬНUї Ilраиі. 

Ш{ілIOl'lIUФlк. ,І 

Iн.еК<аМ" ,11 011 "" 016 ,,"знзчают,ся твори І 
по !'5ібдіографіУ, 

Сювл відноситься: 3] окремі 6і6.1іограф." •• 
СА8С.8, показчик!.! І т. ІІН.: б; ;:кі твор.', котрІ мІс... 1 

тять У с06і чи в llодатках, 'іН в IJримітках 40 f(ОЖ:~ 

НОіО віз:.tlnу СІIС •• сп.Фая ... ,. Т80рІ •• Яf(і,ВЇЛНОСЯТЬСЯ 
.'10 преlJlС'Т}' головного твору і в!.':азують на джерела, . 
iitH'-'Ш' користався зьтор IIbOfO QЄT8HHt>(IfO. {І\JЛН 
" таких списках зазиач~ні не епеuіЯЛl>l-fі. з 3аГЗflьмі 
твори. Віщll H~ ззнотоауються окремо віЛ головного j 

тnору,. Таюш Ч'ЩО.'!, на КОЖІ-ш{і твір, Р котрому 
місТИТЬСQ: "Іецїgльнз бі6.1!ографія.. о:uючасно зі заи> .. 
чз'ін()ю карткою, смаIlЗєТI.ся картка на 6і6ліогрз· 
фllчниt1 '0"(' Коли (ПИС С ПРИКЛl1леиии fI кіІіц) 
~НlIЖКlI 1К !lО.ааТОК. пін занотозуеть(я nl.:! тою 
назвою~ 1itK)' мас. і зазначаються с.торінки КНИЖКИ, 
на я~их він ott.tlcТIIТЬСЯ. КОЛІ! 6і6ліограФіА ЩІJ1РУКО" 
рnна а теКСТі КІ~ИЖК~j п~р~Д оКр~,\lЩШ ilіJtllіла~ш, 
aGo пісJ1Я Ні,Х, тодІ СКJ13І1аtться Сh:орочсн'а KOlli1it картки 
на шо f(НИЖК}' t дОJl::J.СТЬСЯ; ,.6і1і.lj(j,'lщфі.ч ПР~І 
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010 

"{НО 

ОН 

012 

013 

014 
.1 
.3 

. CJ .5 
015 

016 

в 

Оlil' 

,~ . 
-,.-'" вrддlлах~ (чи 1Іпараrрафахol) .зІ вказІвкою на 

сторІнки; В) .,т .. иr. БІБлІотек .'1"10 фпа.оr. 
.ара'ТІ,,; "апр"кл. ~·aтo.lo();>il БІБлІотек ВИКЛЮЧНО 
по питанням стРЩ;f~J()гu nрщш, або енкnlOЧнО П~ '~U. 
рUJНlfnOЧD.1l1l .ш,;оно{Jшu:nиu. еIДНQ4::ятьсt1 до б,6./І(}
';'{ішjiіі ІЦЮ(І(J (але не до <JlБЛJоrpафН (трахування 'ІІІ 
порівнюючого ,"КОНО' •• СТ •• ); г) "Ір.. рефераflв 
orn8A'a, критичних стате« про рlЖНJ твори. 

3пгаііі.ІІі 'Г1I11рП ІЮ fiіU;1іОlllафіі, 
3ю~а.'н.JШ lj.il):JіUI'lнtфін Тш:зн:н:жltн від анторін. lфаін 

тн aMi~;т,·~. 

!IIДlІві'''·'\.·IІ.IІ~ 6іг.:ІіЩl""I,I!! (г,і(,:tlt)J'I",фіlt ТlUI!1111 щ.рс
~ШХ ШПНІ;ІН). . 

iI1~ (ГО:lер) ~ біблlorр.Фі. тзорl. Гомера. 

}(O:I~:I:T]11тa (jї(I:JіIIГlщфіи. 

..1.0 )H.:LeKCie НJ:1,OI'" та сJtі:lУЮЧ:ИХ додаються 
детермінанти Nісuя, часу. мови І предмету. і ПК""І 
членом зазначаЄТЬСА: 

6lб",lограФіll ((f/1fV)pie адно.") n().C'f)f/J •• :eHIi.'<f.: 
ОІ:н..а.і .71) бlблlогрвФlя, творІв, ик! написанІ 

укра;нuями~ але не требв зм:шувать :.J 
~І:,(П, ї І) БІБлІографІя 'TBopIB, АкІ BHJI3HI на 

Украіні. 
БІбліографія mS(4)i4, ЯIі; НnПІІсан; oiJ,юю .IW8QtO: 

. О!:!=7 БІБлІограФІ. творів, 8кІ написанІ латкн, 
tькою мовою. ~ 

t)l3=!11.~Я бібл!оrраФlя творів, якІ H8mccaHJ 
)'KpaiHt;bKOIO М0801O. 

IJjб:ІіОl'рnфіSJ п., фо!,,,і ВІЦІ"'! •. 

ТНОРll rШОіШ.\Іні і ІІсеВДОІІИМl1і,: • 
ТМ!;НІ )')І1щені н періо..1ИЧЩSХ. НН~UІНІЯХ та ООIРllИІЩХ: 

01-1.3: (іі Сп~с ТаБРJВ. огоnоwtНИХ 8 полІтичних 
часописах. 

r)іG.1іО1~IJnфія щ,;ре~1ІІ х тнпріu. і 

Jij(о:JіогрОфія Ш) ,,[сту видашш творІв (!!8ціОIlu.1LIII1, 
краєпа. "іСІІева); 

015(49,1) .IS30-ISSO· біблІограф," творІ •• "кl 
в",ані в Бел.,l! з 1830 по 1580 р .• але БІБлІограФІ. 
творІв про яку небудь краІну OIG ( ... ) 

наприкл. 016(':17.71) бl~лlограФі. УкраІнк «сб
то творІв про УкраУну). 

Ві(і.lіографіН П(l пред}!ста:ll. 

16 ~ 

, 
011 

01, 

СІ:! 

• 1 

,а 

. ~ 

ТІ 
.8 

Ot" 

,02і 

0~8 

02(1 

І" 
• J ;~ 
. :! 
.:1 

. 4 

. 4~:1 
• Н 
.Ї 
.!; 

03 

БІБлІографИчНІ "онографІТ ; 6і~лlоrpафlя творІв. які 
IІIДНОalтьса до OAНoro пре.аAl1ету, ОДНО) HaYK~1 Оl:lн("І 
·ОС06и.' OAНoro МІСЦІІ, одноІ епохи. 

016 : 91(4 •. 71) БІБлІограФІ. т!Юрі. по гоо'!'.-
фіі YKpaIHH. 

01" : О:] 
"І<; : :\.І(ІЩ 
ІІІ Іі : і) 11 

}{I1Ta:II.oJ'1l larlJiI;l)j;. 

6-IА енulкльопе.аіА, 
б-Ія перtол.ичних юридичних видань. 
б-Ія загальної бібЛіографl1. 

МI(ис. де знахол.ить(я бібліотека чи КНIfГЗpи1l, 
заЗНЗчається через додаваННА детеР.\1інанти місця: 

·t\HTiL'H,.ot~11 fiуfl:нрншх (jїG:JinTf;J' . 
І,I:1ТН:IЬОГIt nрнватних 6jб:JiОТ~і\. 
n.tT!\:(t.(I(·(1 IІptj.1!\жшrх 3611'''';' 
Ката~·Н.QГIІ IшдаВIJНІПВ Та fШНГЩН;Ш •. 

IШі.11I1тєко:шаветво. 1i16.1IОТf'КIІИОJl!S_ 
Ф),шщіl та ІЮ:ШJJТ.(: 6іб:Іі()ТI:!1. 
:с!шwнп Щ,і l"I'I:;lJi)Тьrи 6і6.'1іОТ"I:. . 

J[QМСШl:nIIllR та ,,"теріЯ:ІЬ!lI' ~-:"'ШТj'flашш Оl6ліотек. 
OPI'UIll13U1\iH бі6:( іоте'IІІОI'О JlcpCO!Ia:I~·. 
Ві..1J10Ш(!IIIIН ;ю 'fIlП"lіо ~ !fр~ШIl.1а JЮРllстаНIІЯ 

tаIШЮ'ОJiI. 

ВI!,\'ТРСIDl!іn :11І.1 6i6.1iOTel:: :Ц~lіllіст"аllі", 
СТІІТІІСТІІІШ @i.lioTCl>. 
.іІIІСТ'·ВШIШI: .3.11І111<:11, 

IІl'пріёт 6iG:rioT"" . 
IU'Т'1.'н.оЖllfi ТеХllш:а. Кnта:!!''''·jшфін. І1РnВШJa с"ла

ДUНШІ ріЖН1fХ Ьёlта:lЬ<Jгіп. 
f\:ШсjфіьУ'НШШJ ШШifOоl, в 1;нта:Н .. 1гах, lНі ПOJШ)tЯХ • 

Шu:tіОtl'"фll'lпа ,;:,ясіФі".щі" . 
Віб:Ііоте'IIIIIЙ н60lН:.\Jепт . 
Обt;;taШllШН . І:ШІЖОR. 
Розміщення І;lШЖОf\: перевіІНШ. 
ТUІШ GiG:Ji()Tt:f.,;: GіG.1іОТf!lШ ЩШfJнтні. деllжu·вні. 
'!llТІllllіп. МІ~ТО;:Ш 'ШПІНІІИ; IШliі" t!!l,1J1НIІН. 1(.)I'У

НиНll1] ЧIІТі\ljСМ. 

І1Р'ШТіI'ші 11 рпf\ОЩI ,liT~paT)'p!!<ii n Ш'Уlюв(,r праці 
(nпрі3lm. Іштат". ВIlТЯГ!!). 

03 загs.lыІ� с'щі".lЬОllедіJ -
твОРІІ 1 котрі 06хоп",юютьр;жні.lнання, або Ух (yкyrJ.. 
"JCТb чи в (Іt(тематичному, чи в абетковому порядкові. 
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031 

о • 

058 

059 
06 

003 

. Tвpp~ .. акt.ТОРК.~Т~іJ1мше одноІ orре.ІЮ~ еа-
AUJi .~ання .. КJI"JI(JфIКУDТЬСR по (80IІУ Предмету. 
з • .а.од.аТКОМ,детерміКАНТI' (O~), .КОЛИ ВОНи по фQрмl 
систематичні і з АОШ'!.ТКОІІ .а.етеРldіИВИТИ (O:J), КОЛИ 
ВОНИ I'ІІзОТЬ форму lЛеТI<Qsу •• Напр. 

i>:l:(021) науков"" трактат ПО аСТРОНОміІ. 
5:I(О:};) М811снька еиulк.nьопедtя: фІзичних наук. 

Не:lйкі l~Нltіt;.lt.Qнедtl. 
~{8.1eIIMii t::le.Mp.HTaplli еltltіі~·lі.оІіtJд"і. 
?СНріш {\іЖIІIІХ віД(і~toсте.n: Ilpal{TIPltl1tf"(I ilШтrн. 

ЗБІРІ'" рlЖІІІІХ статей (3!\l'а:IЬ!Ю!'О a~!iC")·)' 
ПООДІІнокl статтІ (f'sitї)\:,,) еllmОсЯТЬСА до предмету 
твору І при ЧО"'У ADд.llЄTbcA детермІнанта фОрМИ статті. 

:ЩО~J статТІ! по' полlтич"іЯ екоио"IІ 

ПеріuДJIЧ 11 і ВІІДІІНІІІІ воrо,lы�f(1� хilроктtJРУ· 
Ж)·рно.lll. 

Перlоn'ичнl видання. з:.tісТ котрих обмежується певноlO 
наукоо чи пеВНИМ KOnO~ і4ей, вj.о,НQCflТЬСЯ 40 від .. 
ділу по свому змісту. 3' додатком ~теР8іlНЗНТИ (Об) 

61(05) (47.їl) ",УкраІнські МеD.ичнl Вісїи·, 

Щ~рі'JlШКI!, ащ",сові СПГ1ІІЮ'lІі!!l'IІ. 
Додаєтьсft показчик країни. чи мІста, KOTPOro .тор
кається спраеочиик. 

Коли wорічниК tie 1І1ає заrЗ.'ІЬНQrо характеру. 
а віl1НОСИТЬСЯ lЮ спеціАЛЬНОЇ галузІ. elH к.nясіфIК)'єтьея 
ПО змісту та JlOJIacTbCSi покаЗЧИК фОрми (O;JS) 

;; (о;,з){ ~!'4) Щорlчн,,, по фотографі; ДЛJO 
ШваЙцарі1 . 

. :1ш·а:н.ні а.1МI3Ш\Х1J~ lш:шн;нфі. , , ' 
Нпукові ТOBOp"tTOII, окодємlІ. ' 

Науко!1 товариства. І Alяльнlсть КОТРИХ ТОР: 
ЮlєТЬСЯ наук взагалі, ЧИ ві40МОЇ купи рtжних наук. 

Т)'Т СКУПЧУЄТЬСЯ Bce~ що в111НОСІІТЬСЯ Д,? ~ИХ 
това'риств _. ВlД':fИТИ, праці, ІсторіЯ та ІІ'СЯ, lх ,"дав
IJI!ча продукцІя (болєтеНI, 'щоріЧНИКИ, протоколи за· 
сіпань. статути.) 

.Наукоеі тоьзриства, обсягом J1lяльности КОТРМ:Ж; 
являється яка небудь наука, .вt.с:иосяться ,110 неІ (науки) 
та .a.oAaeTbQ! АетермІнантn '(081), коли спlлкн цІ офі~ 
ція.льні, R (062)1 КОЛИ 80НИ :неОфlцlяльнl. 

il:oltr",~cil. 

!8 ./ 
\\ 

, 

І' 

08 

081 

082 

• 1 
-, :! 

081 
.1 

087.1 

rааети, Прееа взоrааl: 
Техимчні орmнПзац1. преси та П B1a.н~WetlH!i1 40 рl.них 
питань. В Оlо.lотечнlА "".сlфlкацlі дUдаЮТЬС1і іНJIекси 
·IЮDМ та· tф81КМ, Ае газету aиu:НО: . 

О! = 91.79 )1(palнcьКII газеТ •• 
О, = 91.79(71) укра1нська газета, яка вихо.:s.нть 

в Канаді. • 
ої: :J І ra3tТHa статистИ'Ка. 

Пмlrpilфll -
Твори, котрІ .СКJ1адаоться з багатьох OKpe~ 

8ІМХ писань по рl.нкх питаННIiХ., та otj'Є4НУlOТЬСА 
а одну збірку чи (ерію (.ле не перIО!1ИЧНОГО характеру, 
ие 'Сурнал І не збірка праць на}'ко8НХ товариств). 

Крім ІІЬОГО, кожиий TBJp з полfrpаФіІ зазиа.~ 
чаєть(м окремо по змісту. 

К01lИ зБІрка торкається оnної науки, вона КЛАсІфІ .. 
кується по змlcrу І до не1 до.а.аєтьея .а.етермІканта 
форми (08). 

5:1(082) з6lрка т""рі. по .СТIЮ"омl!, 
. ВІдділ 08 ма. бlдыJJy .. гу • бlблlотеч"іЯ, нІ .. 

• О,Onlогр'фнчнIР кл.Сlф:кацll. • 

1І'J:lігрuфil ін;щВідумьні. 
3dірsи рl.них творІв ПО рlжиим ПНТ;ННАМ о.о,ноro 

. автора. Напр.: 

OSl (Арістотель} повнєзібраннq творІв АрIcТО .. 
теля. • 

Пf):lїгр"фіУ J:":!ЄlmШIІЇ. ' 
Збірки рlЖ'них авторів по рі*ним питаИНIМ. 

АІСі видаютьсSI АК одна колєкція. . 
Cepil, .БібаіQтеI<D'. IІІlПр. (. Пібдіс'reка ~IO:'lOдicTI. ') • 
;jБIРНD~U статеА 110 рlЖІІІІМ ""УI<ЮI. 

До індекс:!в зtllрникlв, ПР"С89чених вченим дода .. 
ЮТЬСЯ 8 дужках призвища тих вчених, 

Офі'lіИ;Jьні видання. 
В dlбnlотечиих К8't8ЛЬОf'AХ Jl)"fIЛlкатно зjЄдН}'~ 

оться пІд ЦИ., знакОМ асІ офіцІАльні еид.8.ННА, IІкl 
роспре.аlnА.,ТЬСЯ по кра1нам та проаJtщtАМ. а потlza 
абетково по ІНСТИТУЦІЯ1l'lt І(Отрl Іх видади: 

08:1( Н) ОфІцl .. ьні' .... Ни. Франuіl. 
ВllдаllllЯ д.1Я ріЖІ!І!Х катеroріп 'llIтачів. 
.l;поотровані творп і u.·IЬОО~Ш д:ш 'штачів .яо.1Q-

дого ві,.)'. , 
Книжки дnя початкового навчання вІдносяться 

ло 872, книжки АЛЯ серсдньоl '"вищо1 ЦJКОЛИ кпясі. 
Фlкуютьс~ по з,.lсту. 
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оо 

ОЯ(J,І 

'()91 
092 
она 

094 
095 

• O\JG 

0\17 
098 
ош! 

11 
. 111 
112 

" . 112 ' 

РnрlтеТ8, 
Індексом 09 дvп.і;каШNО (на додаткових каРТ

~ax в яатальогвх} зазначаються твори, котрІ вfдо
креМЛr.>ЮТЬСR сеОїм-н зовнІшнІм! ознакам". 

Бі('j:lіttфі;fіи; (j,)6.1іО>1Ннія. І 
~lа!!~'tlфIlПIІ, uнт,Я'рафн. 
Ксі:II.О1"раФНlJві юшжки. 
1111>),11<16,1':11І, (І\ІІ"''''Ш '!lН;!!,,:"'!!"'!!; ""ред І 5(Ю POКO:ll). 
ВПДnННН Л:JI.да. E;B.;H~HipiB; 

J\ШІЖ!Ш Н ІШШ1'()ШШХ П:t.·Jі~·РIШХ. 
J\Нlln:lШ ~ I;ОIllТОВ!ІІІ>Ш ;,'lюстраціll'lІІ надруковані 

на ,!{IНlіТОНlШ~ маТі;ріН.lах. 
ЕI;е:lі6ріСН. 
НН':І,гн:ні ВНДtШIШ. 
)lінlНТУIНі,! lШШЮ,И. I\ШlіI\lШ, а шуг()граФfi.\I1І, Вичер

ІНші ІШДіН1Ші. 

фі.'1ЬОЗОфія. 
• ПіА І З'ЄАНУЄТЬСЯ все, ШО відноситься JЮ віло-

MOro фільозофа. йот життя, T80pj8; шо написав він. 
та що написано про HЬOro. КОЛИ ці писання TO~Ka
ЮТЬСЯ всіх творів ЙОГО взагапі, чи окремнх Аого fЕюрlа 
аагальнО-ФIЛЬОЗ0ФНЧНОГО: З"'!ПУ. В лужках дOд.a~ 
єтьСЯ прнзвище автора. Коли такІ писания вiJ.tносяться 
ДО cneulMbHoro питання~1 ВОНИ зазнач~ютЬСя вlлпо
Вlд1НІМ JНПfКСОМ по змі<:ту та клясlфlкуються вІд І. 
ДО 17 (за •• Н'ТКОМ 14) І 3 рlжннми галу""". фl,IЬО· 
:юфіі та окре,'І'ІНМИ 'питаннями. ТвОРМ, в яких трак
туються з ФіЛЬОЗОФичнОго. погляду питання, котрі 
не ввlЯшли в розnlл фі"ЬОЗ0фlJ та вlднос,ться до 
ИНШНХ наук, зазначаються пО З!ll1IСТУ індексом аlд-, 
повlДНОі нцуки, пр", ІІОМУ! додається детерміна"'Т8 (01): 

:14(01) фlльозофія пр •• а, 
:;1(01) фіЛЬО~ОфіА матеJ.lатичних наук. 

Коли твІр орисвячу€ться якому небудь питаННІ) 
В аідомlЯ фіщ.ОЗофичнlR І с",стемl, Його заНОТОВУI)ТЬ, 
по змісту j)щексоlllt головного питання та лоnють 

ДC~TepMiHг'HTY відношення'; 
159: 149,222' :Воля акантизмі. 

]ІеТIIФізu кп, 
ОНТQ.'1ьот'ія, , 
)!еТОДО,l І ,ori 'І , 

122: 149.916 Ilдея ПРИЧННО8ОСти в евол.,..ї 
, ц10низмl, 

ФіШ,()30фIlЧI!~ К,1ясіФікnція, 

- 20-

, . 
113 

113 

12 
122 
123 
124 

13 
131 
13:t 

. 133 

134 

135 
1~6 

138 
139 

1( 

НІ 

142 
144 
146 

.1 

,4 

,І! 

1\ооМQJJьо,'ія, 

, МетафІзика; инwі метафі'И'lІІі ПІJтuншr, 
ПРIІ'fJ!f!ОВіС1'1" 
Вот! T~ lІеО6хіДllість, Ви"аДI;"віС"f., 
ТеJlСО:lьоrіи, 

ВааР.lІовIДНОСИИИ8 духа й тl,1П, 

ФіаjО;Н~)ЇlЛ та гіrі"шn д,уши. 
Хщю6.':ина діа~'ILніСТL LQ·ШИ. 

Але: iilti,S душевні хвороби в меl1иuіні . 

146 

ОJ(У:ШШЗ>І, Те:lсшп'ін, ,\lеДір,jз.\l, Сп;р;тп,,,, ~Iaгia • 
ХИ!Ю''''lІтіи, 

Але: 14u.a ФіЛЬОЗофlji мkтиuіЗму. 
14іІ,918 ТеоСофіА, 
151.64 Метампсіхо3а. 

Питання моральні, реліІі"н!, соціЯ}lЬНі і на)'КОВІ, збоку 
окульти;;tМу кmН:lфIКу.:>ться приєднанням детермінанти 
віДНОшення ло 133. Напр. 

І а:і: 5~ Окультизм і астрономія, ,e6~TO Астро-
льогія. • 

Ja:i: :.4 ОКУJJЬТИ3М j хемJя. себ·то Алхе,\\.ія. 
Jаз :_(і І Оку.,ьти;,\\ 1 меянцмна. сЮ-то ГермеТМ311*' 

j'іIШ.,ТН:JМ, M(~c,\Ievia\l, {JNі}шрї3;\і, 
Але: ~; 12.821,711 Ппнотмзм в фізіольоrП. 

СО.\lII:І:ІІ6У:I;'>I, СОIl, 
П.:іХИ!llІі '1'111111. "rkі.\tI.1:ЛJ'ЇII (ЮД!lна, ЇНдllвід)'&..lьв8 

і ео!liЯ.1J.1J>І, 
I!сіХО:Іь<Н'ія 11""1)', 

амв. :176.2 Душевні прикмеТJ1 жінки, 

[lcіХО,l''''I';Н ІІародІв, 
ДИВ. 572 Етнольогі,,: 

ВН:lIIl1 С()uі~l.'н.IЮI'О ()"j)'leIlIlH. I;O:Jt-:J;ТННУ. IIcixO~1JЬ()ooo 
,'ін IІI'"феееіl', юр6н, 

ДИВ. :143.!І:ї ПСIХОЛЬОnЯ ЗЛОЧ11нuів. 
(!tiзїОtl(jМ[I\Н. 

ФРСIlt<'lt.Oгін, 

ФІЛЬОЗОфИ'lиl С'вете./І. 

IДе3.1іам. 

І\Р"ТU'ІІШ фі:II""(JфіН. 
Е:ІІпірі"I . 
ПООІIТlІП;,'1, MaTellil!!lia'l, 

" - 21-
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Н'і' 

149 
. 2 
J! 
. 5 
. 6 
. 8 
.!І! 1 
.ІІІ ~ 

.\115 

.91!1 

.1118 
!І')<) 

. 923 
• D~8 
• 1130 

.J:,.. 
~51-

.2 

, , 15:г 
·153 
. 154 

155 
157 
158 
159 

" 

ПаJlтеізм. 

Инші фі.ть03офИ'lні спсті"в: ~ , 
PeMi3XI . 

" ,,#, .ПОl·~1J.JДУ ~"Jьогjf\И.: ,. І ~, .. 

фіш.()30фU'lн,!1І Хlі"тицізм. 
ОПТIІ1dі3ХI . 
П()сіміЗХI. 
lliгі.'!!ЗМ. 

Р,щіОllндізм. Illте.'lекту ... :lі'",_ 
СI:еIlТIЩIIЗХI. СофіСТIIК'" 
~IOII!!3M та дуа;lізм. 
~;В<)'"lюціонв;JМ. 
Теософи. Е;ютери"". 
KallTIГJXr. 

H~"'~"IIТII3'" HeO--КРИТИllф" . 
Прnгме.ти~" . 
.І!о.1ЮIІТарвзм • 

Пеlхо.lьоrls. 

,П,'уШU. 

Теоріll 'ІШllШЯ. ПОХОД;J<~ІІІШ ТlI "ежі ~lІаня~. !де-
О:JI"оl'Їя. 

ПО'IУття. 
Розу~.; іllте:.іl'ЄІЩ;В. 
Пnмять.' < 

УЯва. 
Е>lО.\ії. СТРIІЖд8IIИЯ. Утіха. 
Потяг- ІнстинКт. рефnqііе. -
Во:Н!. Ві:н.ніст]' JЮ.1і. ~ВИЧКІІ~ 

і . 

17 Етпко. 

-"'-17"1-"" ~~PI:i!l ~g~!Hi. Ліі!сr!l~!1 т!І фі.!/,о:юфія ~ЮР8:Jі. 
і72 vuцlя:IыІІ eTII~a. 

.1 Особа й держава • 

.4 ET~~!~~ ~t!~~H~Ї~)":~fH~; ~~Щ~ ,'а ніlf!НI . 
17а I'QДlIllШI rти,f~а .• 

.:1 (j(JOВЯЗIШ п'ОДI'У;Юl<Я. 
J; ОООВ>J"'Ш 6I1TI>"ii,:-'" 

1 н IlРОфеСііlllа '~!ша_ 
175 Етш;а ptJзsажаііНlІ і JШТр'аll~,I'lЧ I~~C)· .. 

. 17Н ~hс';а.1МШ еТllfШ. lюхаШJЯ t Jюt\lJогра~~fI. 
.:. ПРО:~~ТПТУJ(і)J. ,,' tl ,.. , 

177 ~IOIНl.ll> і пРIt8аТltі ТН Cfll(jH:!bJli JJіДlJощеН~ІfI· Соцїя':lрнnl 
1H~I.jHlIicTI~. Лр)·жб~. ~,~:ш11Iчl~'о'1'і;: trfMHicT~:· 

17'" ~lopa:lI> ,." еЧНl",,"іСТl>. : 
.1 .'\:11.1<01'0:11 •• 

.7 ТЮТЮН. 
J7j' 

.1 

. 2 

. а 

. .., 

.5 

. 6 

. 7 

.8 

. 9 

1,lнші ШIТШllJЯ еТШ;И, 

.iIiT~p"TypHn етшш;
ЖорстокіСТh :} дiTM,Нf . 
i\'()p~To"iЄT!. ДІІ ТВ"рІО!. С>ХОI'UШ\ TP~I'!,!I • 
Вів1снмція. . 
к,1I1ТВа. 
ГерuіЧllі(;] (~, xQJIO.Up.kTr, ,ni.::t:.l~I'~ljyт.n . 
В1ШІСТОО. ilуе:н •• СЮЮll"(>СТJi!:I • 

ди •• ""КО'" 394.8 Зви"аl 
Порою!. . --, .... 

16 ЛьоПка. І 
! 

Добр'о.~іflС:ГБО • 

-"161 
162 
16:1 
1U5 
166 
167 
~ 

168 

.'\НЩlі" і Оlштез. 

І"дуlщія 11 дедукція. 
J!O"a.lll. Дocro~leт"iCT.ь. 
Критеріо.1ьогія. теорія BiДO~QCTB. 
Сі1ьоГізм. ' 

І 
Гіпотеза; ІІОСТ)' :IIІТI1. 

МіРI:)·88I11Щ. Арry'loiЄПТllцi>t. . " _.~;.'\ 

• 2 '_ ііІ 
, 211 
: I~;'"' . 21~ 
.., .21,~ 

,214 
215 

Рєлігіи. 
Природна pe.llrIJl. PaцlO,~_a~I>~!I ~1'9.1.!i9,rJS. -
Деlзм. Атеl:ш. Теlзм. 
Пантеl:ш. Теuсофін. 
еотчорешlЯ світу. , 
ПровідіlШЯ. Пр6міІС:I. 
Ре:Jіl'ія n ІI11):КВ: 
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2[6 v ". "' jf ~i1 
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216 'дОбро і 'Іихо. 'О 
217 ltу.1ЬТ. 
<118 МвtlБУТНf: ЖІІТТІІ. 
219 ПРИРОДl\ БошеVТIІU. ~ . 

, ВІ4 22 40 28 хрИСТИЯИСЬ., р .. ,ln,. 28 нишl рм[,II. 

22 

:l2 L 
222 
<123 
224 
225 
226 
227 
228 
229 

23 
231 
232 
233 

: ~;H 
235 
236 
237 
238 
2:3\1 

2і 

·241 
242 
24Н 
2Н 
245 
246 . 
2"'7 

. 

Віб.illll. 
До кожноro ін.д.ексу з віддІлу 22 _О/k"fМIЮ 110.u .. 

еnти детеРlllінанти, котрІ заЗначают: 
.04 орtгіН3JIbниR текст. 
. о:) Ilерекnад. 
,(;7 Коментарій. 

СтаРІІ!! :ІНнІ1. Te"cТl\ й БСТУ". 
IсТОРИ'lНІ "1111І'11. 
ПОСТIІ'Іаі I:ІШГIl. 
ПРОРОКІІ. 
НОВIlВ 3"81т. 
є"".lге.lїН. ДІНllін. 
Посдзнія. 
А lІока.'1іllеіе. 

АПОКРllфl!. 

Доr.аТllчна Te".1t.f.rla. 
Бог. 

Хрuсто.'!Wгія. 
J'lОдUlIІІ в ilЩ·МUТlщі. 
ІСКУП.1СIШЯ. СотеріО:IШI·I>І. 
дуХІІ. (ННІ'О,1., біс), СвятІ. 
ЕсК<>ТО,1ьогія. 'І 
'МаМ)'ТIІ!! ЖІІТТЯ (доІ ~ШТІІЮ\). 
ВіРУВ"lIlШ. Кuте:шзнr. І 
ПО:lfo:МI1IJШl ТСО:JI.оt'іи, АП(j~f.,()геті"а. 

Практична темьогlІI. 

мора.1ыla TeO:Ibr І". 
Кннги IІNВЧllючі. 
~Іо;штвn. ~Io.1I1TOBII\I~II. 
Ре."ІігіЙllі 'ІIІТllIiIlЯ, (lЦТШІЮf, 
Ре:IiГіl\lІі І'ШІІІІІ. 
РелігіRllе Шlстеl~Т!І(' й CIIMBO:liKII. 
Посуд Щ;(lКОВIІІIR. 

'- 24-

~ 

• 24/1, 

248 
24!) 

2а 
~51 -
~i)~ 

25:1 
2;')4 
~55 
2;)Н 

25і 
:!;'\~ 

; 
, 

РеJlігlЙlі~й IІс"етиз~!. 
РОДUНlІв"lюООЖl1ість, 

Пветвреька ТЄОJlьоrll. 
Гомі.1еТUI:lI. 
Ка3IШIІЯ. ІІОУ'ШІШЯ. 
ПасТUРСЬJ:і одвіД)'ШIIІІI>!, 
Стан Д)·хоnенства. 
ВI"ЩТnО. 
НарllфіІ. 
Парафія:н.lІ; IUКО.'Ш. 
Діякоиія. 

(, 

284 

:!М; Ипше, що 0;ll1l0<)IITI,0,: Д" церковної дІJl.1ЬНОСТИ. 

:m 
2UI 
:.?В:! 
:!IJ:І 

:!fH 
.1 

;lН7. 

261; 
2О7 
2118 
20!1 

ХриеТJlввr.ькl церкви. 
ВП:ШВ Ц<;~ІШІІ. 
Цеl'ІЮВllе УII!lд,VН'IІІI1Я. Ц"І";ОНІІІІ IJО:lїтиfЩ. 
Су60ТН іі lІt"ді:IЯ. 

І;огос :1)'H..:eIIIIH. 

НОІ'ОС:lужеnн; ЮІН!"І!, 
ТallІства. 
~liclolleIK'hha справа. 
Ре:ril';Rпі асоціаціІ. 
Неді.1hlll Ш"О:ІІІ. 
Внутрішня 'ІісіонеРСI.І.а wlія;t"ність. 

Зі Inopll хрЙnВ8Нетва. 
27 J l'e:tїriRHi ордена, історія Іх, 
і.:! Ре.lігіliні' ~"ТI!C"", істор;" їх, 
27а єресі. 
215 Історія ДОI·~штіR. 
21 б Па тро:н'('сі 11. . 

28. Окре_1 хрu~тuапеLкІ церкви А еепв, 
281 Східні. ДреВllі цеРКВII. 

.11 Гре~Q-М()С"QВСь"а Церква. 

.9Н ~IOCKOBCЬ"" Церква. 
,ЩІ,ІІ' . ~IOCKOBCькvl ЦеРК8И. 

282 кnте.1ІІцыш Церква. 
283 АпгаіfЩuськn.1\ IщерuкаuсJ,КВ. 
284 ПроreСПlllс.r,~в Церкнn, 
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265 

285 
286 
287 
288 
289 

• L 
. Н 
. 7 

29, 
291 

291.1 
. 2 
. 3 
. 8 

292 
"293 
294 

. 1 

.а 

295 
• 296 

297 
298 
299 

• 18 
-' .. 512 

• 513 
• 0&2 

ПресвітерішIСЬІ:В. РеФОРИIІТСЬJ1I1: 
БtlJ1ТIIСТIf. . 
Mero~\lCTII, 
УніТ"ріУ. 
\llІші сm;ТIІ. 
ІІІтундз . 
!івш,""и . 
~JеIЮІПJТlI • 

IlеХРИСТllЯнеькі pe;JlrIJ. 
На;р:а п,ю JH~.lil·jltj HiI~гa.1i. ~IJТo:Hi,r·j~. 

до всі:-: РОЗllілів ~1H мо*л~о IRШtвати 
мінаН'Ні та ~ач"т", н~пр, "" 

:!Щ (п9) історLя науки про религt1, 
1111 ; 31 стаТIІСТ"КВ реЛJfrіiJ~ 

фі.lьозuфін 1~:.lil·iї. ' 
ДОІ·Щ! . 
КУ:ІЬТ . 
Л.жСI,е:ш . 
ГpCЦM~a і ]lIВlщ.J\Н ~jT():l~f)l·j~. 
1"!{~PMHllCM';1\ і півніЧНl\ Mi'fo:II.lJl·i~. 
ІНД,}"С}'І:» рР..lіlія. 
МеДИ • 

1>1''''''ШИ3'1. 
hуди~ . 

Ilарсеїз>! (ре;lїl'і!l :~n,.paTrCTPJI). аеи~-А8еС!8. 
Юдаї.". , 
Ic.1n'v. )[ІIl·о"еТ,ШСТВQ. 
МflрМОllJl. . . 

Peilil~1 ріЖІІІІХ р"с. 
с.,8вяиські релігіJ . 
КОllф)'ціАСТВО. 
І'е.lігі.я ,;1 оо-Тзе . 
·Ре.ііlіі" lіёі.1·.,ЬТУРИJlХ Шlрі)ді!! . 

СоцІальні ЗИ8IШЛ. 
, 

ПlА 1\'д'~CO/' 3 !,!,я~I~IКу,,,r.ь<о '~I ~!,?P", 011І 
.аJOТЬ вUmоwеЮt~ ~9 l1~rз~ь ~~i~,"~9ГO ПОРР;І{У. а 
також l!С.і HН1~! (напрм_кл. фіЛЬ03~"чнl; релlгIЯнl;на
укоаі, хуі".нl),,' K<rUJi рОЗГЛRВl)ть"преQмет 3 со-
ulяnьно1 т~чки пог!UШу. І, " 
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Т$Ори, IJCk' трактують npe.дJ4eТ 3 багатьох, тачок 
norЛJШУI зазначаються ·,rOлови~. інаексом преретУ. 
зNlUIО 3 ТаОЛIfU",. Коли нема сnецlяльннх lи,цексfв." 
TO.Q,I p<JЗАlnу оолlт ••• о1 економІ! ~~"Tb nepeвary 
Ha~' 'РОЗJWIаld~ 'npaвs( І В~JIII.і.нlі:тра1'"ВИНМ. 1вк, 
тв1р про по.аа.тКи 8uraлl, котрий "містить в соБІ роз-. 
Jltлм про теорІю по.naткlD, статистику 1)( та закони 

про н"х alAнOCНTbClI до ::)1JIi.':!:. . ~ 
Tel)pit, АОКТРИНН" наукові ме-УОАМ ВіАрlжмяжrrьa. 

.від ТИ), фаКТ{IJ. котри-,: ВОНи торкаЮ"М~!І, ~ .. 
галl flис.ання про доктри~~ , фаК"". 'кояdфl .. 
к)'ються разом та 3а:шачаЮТI~СЯ ін.а,єксаllН "~~i~ 
аО Sl.ОТРНХ вони еіАНОСАТЬСJI, але МО)l:ЛИ80 д:aN'nt] 
іtЩЄК'М ДЛЯ 1<0*"0" З иl:а: J18QX ТО."". К ПОfЛ1fДУ; Напр,: . 

:Ю.'І соuі1lльнІ УМОВИ в рlwних K~iHax, "'" 
;JQb(4'f.71) СоціальнІ умови на ~KpaIH.. . 
:1:1(..7).20· ЕКО"Qмична наука s РосіІ в ХІХ СТ? 
:J;Jg(H.;I).i!" Еконо".чниа C11lH УкраІни • 

ХVІІІ (т. 
t(uли ,liЛSI 3АзШtчеННt твору В.м83.ється ОJфазу 

кілhка детермінаНТів, вони ПИШУТЬСИ в raKOIdY п_оряд:
кові: віДНОшення.. IJісце. час, форма, мова 

с.щIО:IЬОI'іи. 'Г~"ріи і фі:Н""lОфія с'щіЯШ,IІИХ ІІаук. 
СоJtlографі)J. j.' \lf)f\1t 11Q.lіТIJ"II()Г() n еоціЯ;tJ..ИОІ·О .витта 

83111'П:lі в ріЖН!IХ Щ'»УНІІХ. с.щія.1l.IШ географUI, 

t:татветика. 
CTat�J(.J-1-икn' HhH Hцp~a: 1'(~OI,i", ~ft~l'(Щ1{. 
OrаТИСТ!I';Jlі MeTO~1I і Т~ХШШ!l • 
Ді"Гl>а~ш. JШр'тоГРВМIІ . 

ОРl'l1Нlf3lLnія офіціЯ.1J.1lt)1 стнrnСl'ИIШ. 

Демографін. j 
ПолІтико. 

До 32 в.lJlНОСЯТСЯ твори по теоріІ nOЛіТИКИ вза .. і 
галі та про nOЛ(ТНКУ в якІй неБУJ1h краtи1 зокреаа 
(фа"Т" t Ше1, І{отрі в1д,НОСЯТЬСЯ по ШАJJЬНОСТИ iH~
туиН', шо a~alOTЬ щю З&тмьні інтересн, та до про
(рамів ТАКО' .аlя.trt.fЮCтнj, . '. 

СпецlЯЛt>ні ПltтаиИ'fl. котрі Обсервуються з по
ГЛЯАУ полІтики, КЛЯСlфіКуються ло спецlЯЛЬНИIІ !фед
JlCетаllt. НаЛР~1 _"тни політика зазнаЧАЄТЬСЯ 837; фf~ 
нансова ПОlнтнка 3:12'. . І 

Факти, якІ нині ск.ааJ1аюТЬ .nолітнкуll з
j

:lt8Л.ІІ-

~~ "-- ._"., ~ .. " -,,, ~"1 fЮ~ШIJ#ttНI .гЯJJUща з.аtалжоrо "рактеру, ОПОв!д.aюul 
про иих, 06говорення іх клясfфіКУЮТЬСА 3 іcmopiсю 
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8іАпоаідиоl r::раlни, 
ти мІсця І часу; 

І І' 1 .. ./ • 

ПР" ЧОМ)' 40Д3ЮТЬСЯ дeTepllI~ 
І 

• І 

Держава: ".щі,,:!!,!!і ~:IIICII. Ріиші ФОРШ по"іПІ'lНоl 
ОРI'tl.шшнціі; fli~t<ili Сl'UШf і етадіТ ссщін:п,но1 орга· 
Ішзшtіі. 

~!ОН!lI)Хіll, !)!ІІеріН. Д"сЛ<)тін, 
,Пар.1!1МБIIТrIoЮlfi устріВ. 
РеСllуб:';ЮІ, lІ"I'ОДIНII'''ПС:''J3I). 
Соція:н,ні h.-1Ш·П в;шга:lі. 1)~·Рil,.уазіа. І1ро:нпuрі ат . 

Се.":ШlJе, IHTe.'lil'~IITlli 1)1)f)іТIIIІЮ~. ,ili6epaJJI.lli 
проф.сіl. 

Держава і Ilср",иа. 
Вн)"тріШШI ш,:1і1'НI~<~." 
lІ'щіоllа:Iы�nn І'УХ. IlIIПШIШ І!І''' IIНllіOlШШ,lІість, 

раси. ~lOiНl. 

По.1іТlI'IІІИ 6<'1>1)1'1,611. f'еВО:lмщін: JlОвстаlllШ: ІЮЗРУХ • 
ВIІ60РП. 

;12-.1- заз.Н<l\4аюtм:я ВІ,(6орч1 KIlMnaHiїt ~а(ліJ.lКIІ вн
ООр18. Але організація ам60рчого np~aal кр"тнка ви
борчих cкtTelll відноситься до 34~.~ мборче: право. 

ltchll.оніЗaJtія. E,\li11HHLi'il. IМ~tіllНlція. 
Рабство. Ь:ріШІЦП«'. 
30Вllішнн но..1іПJl.:а. }НЛШЩIUДШl НщіТИl(IІ. 
lнтернаціона.;.іСТН'lННlі ('.р. ~~ 
Свято нер"юго травня. І -
І'uGіТlІlршfi IнтернадіОl1а:І, ' 

Па(),lнмеННМ~1 ДОh'J·'\tентн, 
ВІдчити, ctaTYTtI.--Орглниззція парл.:я_енту за .. 

3Н3ЧI1Є'ТЬ(Й :Н'!,ё):1. '. '" 

lІо:riТН 1ші Шtl.Тjj,/l;{L~~ :-Т~ 
ПартіUuз орrаннзlщія. lJРОГРЗr.sи, ~lвffll.а.ННЯI засоби 

пропаганди. 

I'iОНСЩ'UIІТОРIІ. 
,Пі6еРU:JИ. , 
РаДIlЮ.\;Ш. І (ОСТУllовці. ! 

СоніЯllі['ТIІ. 
МОІШРХІІСТІІ . 
Д~MO!~"IITfI. 
Рес l1уб:IЇ кан ці . 

829.:32 

829.32 
.5С 
.52 

83 -
3:1(01 ) 

а3(О\I) 

8ЗІ 
~ 

. :! 

.ІН 

.81; 

АнтіJщєріка.:ш. 
Пnрті!. КОТІ)! оо"тою~m, 
І(р(mЩllіОJII<:ти, 

По.1IТ"'ІJJ8 mШНlІвін. 

• 
,~,з~~ 

ні:Н,IfНЙ о(ім ін, 

(.'l)lІі.Ч.IЬНІIІI Сll/flН та ЗiJldЛЬН3 економичиа, про
МИСЛ()EJЗ,' комерціАвз, фінансова і т. и. itllfO}li.n кож:. 
'!ОЇ країЮI ~lлносиТl..СЯ ЛО 308. , ~ 

дnе стан "Kol-не6УДt> краІни з Пllt.1ltду O),HOro 
oKpe:'otoro економичного питання клЯСіфіКується П,JJ1 
інлексом 33 та додасться '!ідпоеілна географичнз ;ні
Tep,viHaHTa. 

аш'а:IJ.I!Н I·i~flpiH. аага:н,ні 11' ,IIН1ТЯ ПО,1іТtlЧllоі 
Щ;j'НIІ'\liї, 

:1ага:rl,НН іеТt'рія I1tl.1iTHlllloi el;('H;I~lii. 
. Аде З;lгальнз еКОНQ)1И!.(Н3 історія рlжиих народів 

l?іДІЮСIІтьсlt до iliШ(Н~.)- ~~k-t ~, 
Прlll(>l і\ 1",(.IТIІІ1І(1І. )~, "- r- •. іГ .~ 
ВідНIІШt'НШI '\фfi РiJGі+ппt.а,\ш та ПJ!f),\Шс.l0ВЦJВШ. 
BH()oGiTIJ<t Н:НПНSI . 
fJr-mІЛшісп, І',шс) 11О60ТII . 
/'О(ііТlш'lі ас"ці.щіУ, 

:И;ї,31 CSSiTO першого травня, 
327 ,;~2 1нтернаціОНЗЛ. 

.811 СТI'"flК, 

.89:1 І;"fllі"Т. 

.8!JiJ' .ilI.окnут. 
332 ФїнаНС()I:І!\ Ні1Уlm, 

.01 (6),111 ll'lЮ'а:IЇ, 

.(ц- EК:OHO;\tН'Illi n фінансові ЩІІІ:JН. 

.1 1>1111І"'. 

.2 Ощадні 1;1.Н:ІІ. 

.4 ·Монето. ~'lОlIt~Тllі (~IICTI~:\IJI, 
.5 llинсропі грт",'. 
.н 1;lІр"'lІ. 
.Ї I'iРС'1lIТ . 

• 11 
.12 
'2 

B.larJlicТl, в "J;,НЮ.\Ш'ІН(J)ІІ· відношенні. 
В;шсніСТI. H:O:lto:l:fIISi» {:lеРЖНВI!а. провівція;tЬНU: 

1\()МУН8.1ЬШl ((Н'QргИtі; СОfJШЩПЕ') . 
E�'C-ПРt)пріяц:n . 
Ні1діfJlllОf:заці}! іі СО1.lJя.]j:;аціn ;Je~H~.11), 

ГРО''''ДСЬЮІ П:lIl.СllісТl. (propгl';I~ des communaut<'s) .. 
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. 21 
,27 

',271 
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ПРlшаТШI в:шсніСТІ>і ..' , 
Дешеаі поМеШl:аНН!І. ПомешкаНI!Я ДЛЯ робітників • 
ВМИR!\ в:шсність .• fІНТllФУндіі. і . 
дрібна в:шепіСТІ •. СlІсте"а ющї.'lУ. 

Сі.'fhсr.tш В:ШСltkп •. 
~lійеІ.,,!\ Н:lаепістl.. . 

!\О()IІ"1"щі н. . 
ТВОРИ про прикладання КQопераціі. 

К()()пеР"ТНUlIe u)'дівшщтв() .. 
КuoнераТIШllі НаНЮI. h:РСДИТf1uі с{)~зп . 
КооlltфНТIШilt' стrШХ.УШ\lШlJ . 
Спожннча I~ООП~IННtін, 
ПРОдР:JLШШ' І«ЮIІСІ"щі'l, І 

МОЖ:Jнsа f(ЛАсlфіr.:аuія по об'єктам ЩЮАукції : 
, aj,~.ti: НН4,1 КоопераТИВНІ 'цукровариі. 

" • ~ І . 
ВзаЄ.'lОlІ()Jю~юга. ТоваРIІСТВО ~а,,'Ш"ДОПО)dОI'IІ. 
'h:ООl1ер1t1'шші IЯЦa,lші юtсtl. 

С~ЦЇЯ:lіЗ'I. AIII\PXII;J~I. 
Прикладання соціялізм>' ,110 'ріЖних nНТЗИ!1і за~ 

зtiачзється детермінантою SJдноwення: 
:;:~;i .,;~ аграрни~ соцІялізм. 
:I;~;; :i:;~ NуніцlпзльниЯ соцІАлІзм. 

J\<J~І)'Ш!"~І . 
КQ:I€I:1'Иllі:ш. І 

~IIIfJl,еі;,,1. !IlКОіIll ~1"iH,ca ti Еш,t:tі.(:а . 
ДерщаD~шrn: Ct)[lія~tі:Вj, І 
Инші СlІсте~ш 1і ilЩО:Ш СOllіЯ:lі:JМ~'. 
Аllа1Ш13~1. І' 
Coцi~l::Ii{~1'H\llli l1j1ща;ш і(JТfI~'Еочі та ті, ЩО ісТНj'вали. 
(л)ЦіН:JiuТІІ'lні )·топіі. I'rШnНIІ. в k<lTPIIX )ІІ\:ІЮЄТЬ

щ' ЇlICj\.'l!.llII!\ С1щіJt:lіСТIІ'lшt{\ ~·стріЙ. 
Державні фішшшt. . . І. . 
ДержаЮIІІ пеРУХО.\1" n:IІ'СШСТ! •. !'їжНl джере:ш дер-

ЖІ\ПІШХ IIIH1UYTJ:io. І 
l'орі.·IЬ'IIІШI )1'!НОllО:IЇН. . 

ПО1l!\ТlШ. 
Прості 1І0даТШІ . 
ПосереЛllі lІ"датки. 
АIЩII3. 

:\Нсцсв! lJOilH1f:II • 

- :ю-

І, ' 

ааол 

:іа7 

:1:1\1 
.1 
.4 

-

о 

ДеРЯlаВllі БОРГІІ, ll00ntlll, 
~Шro" ~Ш+tiе' іф.іііо 1\ }її!Ті.і Т'фl!фИ. ПlютсюtіОIlИЗI4. 

ФрllТl'идерство . 
I1радуlаНн hiGp. БIWИО"П'lН!! "I'ГШНlз.ЩЇJl Й еIWНО~I~Ч

іш/l етап j.l"шtіх .. раrи. 1';К{JIЮШtЧIIlt !'еOl·Рl1фIН • 
До ааа віпн(JCЯТЬСЯ рjжні rалузі nроnукиН 3 еконо

мично1 точки nоrЛЯАУ; твори про заranьнии еконо
мичннеі ста.н кра1А, про nриjюдиІ 6агацтза 1х та ін .. 
.Ilj'стрі!lЛЬНИД І торгоаиЯ P03B~TOK. КОПИ одночасно 
трактується щю СОЦ!ЯЛhНИ« І екоиомичнv,\t стан -
твори вiJ.Iносятьс:я до ;~08. Для зазначtНі\Я eKOHO~ 
мики окремої rаnузі продукції ьживасться індекс П • 
Напр.: 

:l:~g:G;~ Аграрне "итаНН". 

Ціна fl ll!lf'ТЇСП,. 
)10IЮНО:lія [lP03.j·I,J~H. ТрН:ТП, liНI'1'е:Іі. 
Криз!! Пlюд~'~цїі. , 
ВТРУ'ШІШН .J.f~ржаПll в !IIЮ:l.УI~Jtlю. 

1\0ді:1 діг,,,. . 
Добробут та Ba"He!,їa>l. 
Споживання. РоскіlU. J~Щі~ЮНalIIIЯ. 

Право. 3aKOHU,'l,aBtTJ!(I. ЮрIIСllр}');енціп, 

1 

Праuі, !І котрих розглянуто ~ юридичного б.ОКУ 
питання про предмети, шо не відносятЬ(Я ПО СУТІ дО 
права, зазна'ЧаютьCJI IЗ4:1 ce6~TO додається it!AeK(. r 

n/II'f}.IЦ"nl/ за допомогою AeT~pMiHaHtli форми: 
:Ц : :-Jf,f) закОНИ про залІзницІ. 
:Н : Gfi5.5 Зil.кони про книжну торrовлю. 
Більw~ частина пи гань, котрі відносяТЬСЯ до 

, соціяльннх наук, зустр!чаєьтся також 1 в КЛSlСlфіі<В· 
uП права; На.приклад: внутрlwня політика, стат~стика. 
Ilро~щсловlсть. Для nOBH')fO 06с,lі.llування, преll.Мету 
треба зазнзчати кожннА П'Jдібннй твір І в ТІА І в АРУ·, 
гіli клясіфlкації. В .іддід: пра •• (~4 і 35) зазнач~ють-

. (я nЮfIJJU CII,,&Q юjmQ""ні (зmmНlwmJСmlЮ, дoli1npUHa, 
ЮfJflСIІР1lд~Нf!;.q), а осІ. "~ші твори зазначаютьСЯ по 
змісту під індексами ВІДДіЛі!', як! не торкаються ~o 
права. ' 

до о,~о~~~~~Тu~Ч~~Иьо~~~С~~К~~~'"а~т~::Оо~н~;~Н;;'~~ І 
_'31_. 



840.1 

1140,1 
. 11 
19 

.. ; 

. 6 
3.1 

.5 
~ •.. 6 

r;:';---З42 . ., 
'" :24 

.25 

. 8 
• 37 
.:~8 
.4 
.5 
,5а 

. 7 

. 8 

3'2.8 

мету. можливо зазначати на дуnл[катннх картках 
2 Ї:fДЄКСИ. перший строго вlдпоatАDЄ таблиtUlМ, а дру_ 
f1tЯ, ,ТВОРЮЄТЬ(А за ДОПОI!,ОГОЮ ,IlетеРЬ111i8НТlI ьід-
нощення; І 

• З , :15i.5~S.~ 
• акони про страitlШ , :i31.S!1 : ;1.) І 

fliJlчас Кnliсіфlкаuіl ЮРИQИЧНИХ творів ТРИ-
маються такого ПОРЯДКУ СКn~да~НЯ Інпексlв та роз
.-Jщенни карток в К8талЬОtах; Юридичний Ilредмет 
(rоnорний Індекс). детермІнанти нвuIОНnЛЬНО(fН, (се6 
то I'ЄОГРВфИ\fні JI)liepenB права (див. :'.1;)). 6i6niorp.1-
фичнОі фОРМII, мОви. НВI1Р.: 

.'І4Ї,!і,) спадкове (Іра ВО. 
(47,71:J) на ПолтаВWИНі. 

.. І S.. 8' ХІХ столітті. 
tt)O:i) Збірка :J8KOHis. 

(і)И) JшсеРТlJuіч. 

="3 на нl..-ецькtя "овІ. 
-~-~~ .. 

:Ні.Ь5 (.17.713) .. 15'" ((11);1) дисертація 
на німеuьхій мові про збірку законів по спадково_у 
праву на ПОлтзвwині 1J Х'Х століттІ (се6-то ПРО 
~1jТОВСЬf(ИЯ (татут). 

IІрnпо !І йm'о ріжнпх фО(I~"\Х І'Щ'Г,':' і. 
ЕНllіl~lЬОIIf:дj~1 прuва . 
ФI.l''()З()фіН "(,ава. 

П()ріJШI1Т(()lЩ 3ШШlюдаl~СТlkt, 
С)'деIiН!І \,еД'ЩI1I11I . 

~tiЖllаР()ДIІ" Пр!lВО. 
ПrШШТlІе ~{іЖНПРО..1m·: прппо. І: 
!VJIIC)·.lI>C"e право. 

Державне право. RОПСТl11Уціnll~ "(,аво. 
Фор~ш держаВІІОГО :·стрію. І 
Федс(>:щі". 
АВТО'IО'tія. Цснтра:Iі,иц;н й дсце'IТРn:lізаців. 

C~'BcpeIlI1TeT і ріаші 'jюР'1ІІ упj>aВ:lіIIШI • 
~IOIlal·xiSl RОІ'СТIІТУt(іЙllа. flаРЛЯ>JеПТСI.IШЙ устрій • 
респу(J:lікfiIlсыйй устрій. ' 

КОIІСТI1·гуціУ • 
В:нщu, 

f1nР:Jlшеllте, •• :е IІра.о. 
ОСIІОВllі прам 11Ю'ШДПI! . 
ВпUoрче Приво . 

343 '0 341.146 

. ~Ha Карні ДlIе.uшлlнн . 
" •• 1 КПIIllUЙ процес. 

1.2 КПРІШ приво. . 

3Н 

;14;, 

:8 

.Н 

,Ї 

.Ї:?( 

.7'24 

flеllіте.щіп(",е "(.иnо. КРШШШ,ll.ШI lюдіТIІІШ. ;3",:
:!aДlI R товаРI1СТlШ ІІ!\ТРОШПУ ''''д УВlI3lЮНIІ

~Ш та аDі:l1.н~шt~ш . 
1:IJIВlіll(J:Н,f'I'іа.l\jllІ:\[іlш.1LIIа НIJТfЮIЮ:IІ.tН'}Я і cmuo-

:!І.IІI'ін, 
11ci:\~,.11.(II'i)l а:ІО'llІlІlІів . 

Bin(~lifНJf~ f •. \IOI'CI.I~e l:аРIІІ: ІІРШЮ:, • 

·aIН'н.;JI,~~~ лшt:(jf:.1Н ЩJlНШ. :И;РІШ :1lнюllln 
;іІ'lІl(іl . 

",("ІСІІРУ-

Ріжнl анди джерел права зазначаються спеиl-
!іЛЬКИIІІІИ детермінантаllllИ: 

((ІО1) Окремі закони, 

(ІЮ;!) КодеКСИ. 
• HiJ3) Збірки закuнів. . 
((I~)4) ОФіuіЯЛЬfll юриа:ичю аи,!13КНSI. 

(OO~) Лриватні юридичні ВИА3ННА. 

(ННО) ЮР"Jlичнl 3811ча1. 
«ІОН) Инwі джерела праЩІ. 

(ООО) Дwерела "авнього права.. . 
n!'O ПОpil.ІЮk вживання цих дeTeplIIIlHaH~iB J1Ив.. :Н. 
.!LnJlзазиачеКНJI /)'ЖРІJ(',; права не взагаЛІ. а і)ж",е,/f 

(J'''fН'.tt;"J: ..".111.1;/1 nРШ/({, чи окремих правничих І 
",1"'111<1" вЖ'ивают:.('~ ui самі детер~іканти, але вОни 
ДQд..аотЬ('я ке ло інлекса :145. а АО Індекс.а. котриА 
38значас (tідповідну галузь права чи питаиН'8, АК ВИДКО 

З ПРJlклад..а 8 ПРИ:І1j-тці ./І" ;Ц. 

Циnі:If.lИ пrШВ(f, 
аВI'J\.'IIоІШ чаСТIІ]lа II1Іuї,lыІ)гоo ЩШВt\, 

Pi,.t>nl' ІІІШОН. 

tl(\:Ji,",,(iRm, СУ~ЮШIІ·llІ(lа" .. ', 
I'НДllшlt~ щ;пnн. 
СПI\ДI;tще ПІШОО' 

.7:!lі 

.727"

.ї:зо 

T'.IIl·OBC.1MIf~ ПІНШН. 
'fОI'!"І!IІС:lші ТfJlШl'lІства. 
АlшіА"і ТОUnРIІСТ31l, 
1{(~",о.(ШТllllllі спіу"',. 

Арт,,;.і. Тр,-;ЮІІ' "1ІІ.1КIІ. 
НеЩШ;ШТllісТI •. 

. 1411 I!СБсе:IІJJuе право . 

-33 -



347;78 

:Н7.78 АвторсЬ!;е ПРІІВQ.· 

ЦпвідЬ!ШIl процес. С)'довиn устріА . 

:Н!'; 

. 9' 

.9111 

.962 
. 965 

Нотаріят. 

~lnгicTp"тyP'" 
А .. 'lП()lштура . 

UСІНЩВІН: ІІРНІЮ, 

3і'1 АДllініСТроцlйНС право. -350 АдмініСЧ)аТНIJIIН оргаШI:ШlйЯ. 

35) 
. 7 ~ ~. 
. 72 
,74 
.75 
. і6 
• 71Н 
. 77 
. 77 -l 
.77!) 
.82 

1\0.-10 діll.ll.tюt'Тll адмjllіСТl'llТНlшm·.~ j'lІраВ:tїllltя. 
Дсршнвні НрНGJТІШ. ФіСIі. MlI;ra. 
Бюд",,,т . 
3al'u.:lIoНU пюіl(іJl. 
fро:чаДСІ.КU ОеЗПf:' lllkТI., 
ГРО~ШД('иа\ ~ЮРn'11> . 
Простнт)·цін . 

НUРОІШ~ "ДОІЮВ:Ш' С"нотНІ"''' 1І0:lіаіl1 . 
EniJleMil . 
ЕніЗО(J,і/, 

Е1\rнlО~Ш'іне :J;Н:ОIIUllНn'С1'fЮ. (~')щдові ЇНСПІТj'IІЇЇ А 
;]IIXOДl! :ш Д:lJI РСJ':ш.\\СlІтаціl. ;ЩХI!СТ)' і ІЮ3ВНТ-

,,1\')' ТЩІгнв.lі Т;\ ЩЮ~ШС:ІРНОСТ1f ,. 
.S:i РоGіТllltч~~ аПS:~\tЮЛnЩ'ТВj). І 
. $Н !!І'ІЩІІ • "аI11Т>І:'. 
• 832 3ароGітш\ П.1UїШlt \1 СIІl'те~tп. 

. 833 Дllп.'IU "Р"ІІ". 

.834' Жіноча ЩНЩН. 

.838 РoGїтшt'IС ШIТНlшt: В;Шl'а:li, 

. 838.Ь l'oGіТШlчі . ПСOllіяціУ. 
.. 8:38.!) Сч)аn". 
·Jj38.0:l I>otlt=. 
. SHS.H5" Льокаут. . ! 
,85 IlаIЮ,1і1>! освіта, (НаУI;а, щштtЩТВО, .'Іітера.тура). 

352 
:іМ 

С",юпрнщ·ваlIlН!. ~licaeBe уряДj·ваш~". 
ОG:18СПЩ J\Д~lіні'dТРnТl!DIШ оргаlll1:ИШ,,1S1. 

ц.;ПТРН:JI.пс )·раЩ·НaJlllя)!іllіС:~РСТ9". . . 
ВїВсМ,flВС У~lіll!IЯ в,агП.11. Ap~IIH fi ф:lьота. Іх С"ШЩ. 

"11І·,\!Шіа\IЇЯ. ШRO.1П, ~~ •. ' 
-34- l ,.'. 

'\ 

35.54 

.542 
• 543 
. 544 
. 6 
. 7 
. 8 
. 9 

362 

•• 31;:\ 
:\60 

. І 
ЩІ; 

,'ІВ!:! 
. 1 

37 

Тактпчні А страТСI'llЧН; операцlr. віАсыюаa геогра-
фІя .. в!IІсы>ваa і~т"Рія. . . 

Тактика. 
Стратегія . 
ФортеціllJЩ піЙна . 

Піхота . 
Кіннот •. 
АРТlшерія. ТеХIІІI'!Ш\ тu іllи;r.НСIІІШ С:I)·ж6а . 
ВіАськова ф:!ьота . 

Соцlядьн\ асоцlяціf та Інетит)·ціf. 
До 88 відноситься все, шо торкається блаroдlА~ 

~ ности, ДОПОМОГИ, 34безпеЧ~НR та товаРИСТ8,~кJ АШІ)ТЬ 
соцJRЛьннА x8paктt'p~ крім кооперативів 334, релlгкАикх 
267. комерuійннх та промислових, наукових, артиетнч .. J 
них І СПОРТhIJНиХ, Ko'rpl зазнnчаlOТЬСSI по rJpe.tUSe'raM1x 
дїSlЛЬНОСТИ. 

Б.1!н·одіllііісТI .. JtulloMOr·ll. lIar)lullar, іПl'шщіПII; те
оріl, ОI'Гllпіз,\r!ія.) 

}):lн['Oдіnllі ЗНК:Н1lШ і тоuарпст.вн. 
Организз:цll1 благодіЯин){ інс.тит)'цIА. Шпlтanl А 

рІжного роду допомога ХВОРНМ І негідним до працІ. 
ЖебраuтlЮ; 6РОДЯЖНИUТ80 Охорона дiTe"~ жІнок, мо-

• І' лоди'х" чоловіків.. • 

Пu.1іТII'ші аСОІ(ія!(ії. 1t'J(>uH, l:О"іт"ТІ!, rОПUРllСТВIІ .~iгi. 
Тае'ІіІі аСОІ(Ї>І Ilії. 
ФР{ШК-~IШ~ОІI11 • 

СпітсlоІсі 1!.'!J(>Uп . 
Страхування. Теорія tI теХIІІІ"" страХ~'В'IlIШI ВЩj,га.1і • 
Страх)'ваIШН від ОГШ!. СТІ'. ж!іття, сі;п.с~о-госпо-
, дарче страхування та ШІші . 
Ннші аСОllіЮlіJ, 

Ol\olTII. 
IН.1ексо)\ 87 зазначаються ТВОРИ по зaraJ1ьнIЯ . 

O<:siTi ріЖНtl:х ст)'пнІв. Освіта ф,зхоаа відносН1'ЬСЯ дО 

к •• сіфі.ацlї вlnповlдиих предметів, ПРІІ чому nO.l.llЄ'lb· 
CSl детермінант,з форми освІти '(7) 3 11 ruдвlJШiлaми 
(днв. твблицl AeтepMiHaHTIBJ. Hanr·: 

3~(Oil.I). ВишІ школи пр •••. 
612{О77) • Методи навчання Фlзіольоrll. 
КОJШ бажанно зІбрати е бібліотецІ в ОlUЮ~~.=у 

міс .. і B~. ·ЩО торкається ДО каачання, можлнао від .. 
J' : 
"-~- 3"-0 
.~" Ij 



, , 

:1ї.ОI 
а71 

. :1 
,+ 
.4іі 
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:175 

:{7(і 

.lі 
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,2 
.1 
.Н 

0318 

нести всі та.А твори (~8 nуnлtтнкх картках) до з;' 
з .аОDачfю :tетерМінвнти вІдношення: 

3; : lil,U11.1) ВищІ "'ДИ".' ШКОЛІ!. 
1І1'цш~іпн ннхщшшш, aHHaOI': ~ tlСіхо:IІ")І~іt-;~f. 

(Іедап.,"/н та IJe;(ItI'lf!'JI. 

~11'l'!IJtII. CI1I:T!J.\lI! та ф(IР:,,<!1t IШН'НtlIIIН . 
CII{'-Тt:~11І It!lХ{lВallll:l. 
СШ~ТI'.\Ш Фре(іf~.liJ, 

[111\:і:II.II(\ l'іl'іЮIa. 

Фі:Ш'НIІ' IJІІХоIШJШ1," 
IН"і,'lI,Н" аmттн. 

Ilf)ЧНТf\IІIН' наИ'Iі\I1IIН. t~:lо:.;~Н·ВТ,ЧНlа IІснlта. 
Напр. :~l2 : 512 початкове Н8ВЧ3НttЯ геометріІ. 

;\,2: Іі:! початкове навчаНН>І сільском}' fOCfЮ.. 

дарст"у, 

~rt::ТОДI1 fI таЛІ! flIJI'Ш'1І3<іllіУ е:lі::\1ентн)'ноі освіти. 
РіЖІІі ,,'еrаШJlШ ПО'Jа"I;Оli(~Т осиіТIІ. ііlІ"Гіl'Іі сади . 
lIIl()'flН: lІаВ'rаIlJlЯ • 
IJtН:!'НШШJ рідної ~ЮНП • 

. Сt:Рt:ЛП":ПlI,і,l(.IІН (IСIІЇl'Н, 

Ріжні ТИШ! С-(;-РС.111ІIОЇ ШІШ:Ш. 
Осо(іц(:те IІНН(jf\ШШ. Са~НIІ1UВ'1I\1ШЯ. '1~IТШНШ ЛJtJ:1'ДО-' 

. 1"''':11І'. ~~ ".,J"'(> 
JLодаткош'. ні(~Ші"Шhі.'IJ.11С IШВ'lаНіІ'I.~.пЮlі Д.1а 

ДOPO~:IIIX: ш~чірні. ш;Jtі:JJфі, Нlшнцi1tНі курси. 
ТjШНI~ilСі[Ш Д.1И лаТШ~I'() ШШ'18J1ШI. n\'pCH A:Ja 

Ш\ВЧШIШl 110 I{ОI)(;еlюндеJlціl. ' 
IІрОІ'РЮШ 11<\8'11111І11І. . І 

Твори, які присвячені програмам Н8вчаННR пе"" 
ної науки 'га cltМi твкІ1 програми _ зазначают~ 
Індексом ulllпові.llЖ)! науки ~" наУI(ОВОГО зак1DIAY, пр .. 
чому .II0aaCTb(1oJ детермінанта форми «(11). Але моWJПfoo 
во такі твори за..'lначати дуплікапю а7іі 3 ЛОJl8чеl(), 
Ilетермінанти аі.дн:ощеНИ!і 1:10 аlлповіnиоl нвуки: 

;~75 : :}1 Програм на8~ання математ"иі. 

іl;іно'Ш ~C}tIT3. 

PI):JY,"OHi злаТНОt~ТJI іt\:іIIJШ. 
Спї:н,не IН1ХОt!ашrн IH):tїB. 
;;ш~:raДIІ ПIlЩО~ жін()чої (ОсвіТlI 

Р";НJ'іfше І) ~tol';ЦМШ ННХОЩШШ!. 
Вища ОСRlТ<1. 

- 36-

378.1 

378.1 
.11 

а7\! 
.1 

.-' 

"УI!івсрсlтетська освіта .. 
НаРОДІІ! уніпсрсlТСТIІ. . 

ДержаВ!lа народ/іЯ ",,(Ііто. Ії уеТІІIІOfШ. 
СIIСТt'щ uфі11Iи.,ьиоТ IІЦРОДllт! """ітп, 
I-ІUU'IUНlIН fl(.шись~еIlJШХ. 

1I0ріlНПС}1()'JН "nртіСТI. ~IICT'~" вї:ІІ,lІоl 1'{\ ДСРіlншrюl 
(;СfJiTLI, 

ТОРI'о ... 11І І ТІІПНІШЩІТ. 
IHJ1eKtOM 38 3і1,JН8Ч8ЮТЬ(Я Тl:Юри, котрІ тракт)'

IIQTb !lитання ::. точки rJOГЛЯДУ ~~N!но, .. пtlfно1 ~Щ (ач;'" 
.'і.l",иlі, Торговля і транспорт'з 1J1f<t'НUЧНО20 боку ы�-
НОСIiТЬСЯ до 65, 

Твори, які обговОРЮЮТЬ вiilО.1f!1 О"'"/JJ:.му ,>ОЛУЗЬ 
?Лоро.'06.lі з екоН{)м~чного чи соuіgльиоro погтаду 
зазначаються: 

:~S liIi~'.1 ТОРГ(.l8J1Я ззлі:JOм . 

a~ І ВIІ)"I'ріШШI '!'tJ'Н'ОU:Ш' 
.1 НI'~Н'l'lШ, :; 

.:.:!)\8!.о')~_--<.!~,нніШIІЯ 'РфІ't'Н.1Н. 
:їна Пошта . 
:ІН4 Тt::St<;І'раФ, Тt~:!~ф!llt, 
H8fi :Jн.:іі·~~Шl[lі. 

:186 НЩ'тріШIІ" ItIшіГllllі". 
:1117 МореІ.,," lІавіl1щі" . 
анн СУХНI[."l'на Кl)муніЮ11lї;I. 
381' ~"'ЧЮ:IІА"·і,,. (НІН'" n IІІlші "іl'"" 
39 :івнчаJ. ФllіIЬ&.1ЬОР· 

,II~ І 

.1 
.:г 

.:\ 

·;,112 

Il1пeKCO~ 39 зазнвчаються ТВОРИ, котрі торкаЮТЬСА 
народніх :JВИ"івів. іJteЯ та Н.1роднього ЖИТТ1l. 

Загальні творн про наРОJlні 38ИЧ8Ї l'JожлиflO Т8" 
ко. віЛНОСИТfI 40 загальних npaUb по Історіі та гео
графі1 зіВПОfjіДИО1 краlнн Щ (,..) та !І ( ... ) 

До кожного інпексу з аідділу :)9 можлкво AOM~ 
вати детеРtмі:НВнти міщ1С. а потім часу; напр.: 

:t0(.J7.71) .,1:;" звичаї на Украlні it XVI СТD.I'ІіТТі. 

О.lіж. :~IІ'1іСУВ"I!ІШ, ОаДОUIІ. 
Oдil~ 1(IІ.l0ві'ш Вo'U}I'a:Ji. 

Одіж жіно'lН n:Jftr!1.,i, 
Одіж ДПТНЧII n;sш'п:rі, 

аВІІЧI,r в ПРНE;JН1'fll.ЧУ ~.I~ИТіі (ЩШ пщ,tt1НfіСlfні. шлюбі І; 
і Т. ШНlШ), 

- ЗЇ 

---~, -------- -_.~ 
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'399 

. 21 

,22 
.2:j 
. 3 
.8 
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~ n . о • ,)) 4.' '. 1< 

Смерть. І1іДllощеНIІП до мертв"х; Обряд IІ~ХОРОIІОВИn. 
Гpo"~CЬKe ",nтr" (мшпк"роди. ироцє"іУ. ПР""Р'<П 

І таке l!!Іше). 
ПраВl!.111 до(ірого тону . .Етшшт .. 
ЖіНQче пптаllJlЯ. 

Фемfн[зOl, Емансtпвцlя. ЖІнКа D правІ. ЖІноча 
праця, Шлюб. Роля жІнки в оолlтиuі. M"CTeUT8Ї, лі
тературІ. 

Ко'юні П:""""'І\. ЦШ·ІІ!І\!. 
ДО J97 BIJlHOCIiITЬCSl расн, якІ не мають а..1ас· 

ноl терlторl1. 

ФQ:!f~f{:II,ор, 
Фолькльор оохоплоє 8(і вшо_юсти що до зоичвfв та 
віруаань. }{OJkHa умоВІ. *ИТТ)І lІІо*е створити харак-
терниА звичай, .0жи"А об'ЄКТ наУКО80I"О :JHaHH:A )lO~ 
же нарОJ1"ТИ П1,"JI!тивнl наревні понSlТТЯ; напр. 

н:98:.34 ІОР"личниА фольtq1ьор. . 
:IUВ:З85 _із._ui • фоJi ... ьор;. 

, :198;347.2 (47,71) ,16' рl"еве право. украІнС'" 
ю_ Фопькnьорl ХVІІ століття. . 

.II~I·eI!Д". традиційні оповідаIlU~. 
І(ЯJЮІ . 

Напр. 395.21 :.iR казки про рослини. 
:~98,;.н:59 казки nPQ зafрlВ. 

Вередаll"'! "іто:н.оПlчuі. історичНі. 
ЛН"'<дОТ!!, НародніЙ ''Умор. . 

ШР~'ваНIІ": 00 РИЛІ! святкові. хатні . 
Н"родні ніс"і, І 
п"IІС:lіня. 

Н_пр. 398.9:;9 (4 •• 71) збlр.а українс.ких пр ... 
слlеів про звірят. І ,п '\ 

Війск<Ш; "В"'НІЇ. (8(іроц;' 811ДllощеШІЯ до ПО.l0uе"I\Х. 
с!(а:l!.ІlІ!. );!llІіба.1LСТВО. 

фіЛЬОЛЬОI'ЇJl. 

",ови.IК:::;~:Ю14 ~о~~.ачаЄ1'ЬСЯ лlнгвlcтика, фіJlьозофія 
~ITepaTYPHa Фf:nЬОЛ!>ОГIЯі себ.то інтерпретацій 

T~K~T!B. переклали, ЛІтераТУРнІ форми, аідноситьс. до 
ВІДДІЛУ В-література. 

По.;ли фlл .... льогіl утвор","т. при .0110.0з1 
AeTepM1H8HtJB МОВИ І складаються шляхом про-

38 -

4(0'1 
4(01 ) 
4(НIЯI 

4.01 
4.()8 

,7 
.1» 
• \11 

42/4& 

о ~ .' ' 
'CТQr() ПРНЄАНаННЯ чиtfЛ инХ детермІнантІВ 10 'ІИ(JlI 4• 

тlл."о без "".ваННА ЗIt.IIК8 = . 
• Напр: Француз ..... мо... = 4." 

ФlJ1Ь,()льоrtя французькоl .ови 44. 
Украlнська JЮаа. = 91.79. ':...о 
Укра1жька фіnьоnьоrtя .шt.7~'. 

:J"I'II':IM!i фі:lw.ll.оГII'ші ТВОРІ!.,. . ' С 
:1"1'11:11,1111 Фі:IІ,о.11.0I'іл" фі:II,озофШ ФI.1Ь();JWI',I. ,' .• 
~lеТОДОПJ.оJ'і" фі:II,j):н,о('JРltlНХ наУIі. IJ 1жш джере,: ... а 

фі""'JJI',(J,·іІ. 
11 h І І п \,10",1: І,іж"і тео"Н' ІШ!""'" " IIOXO:I~<C І І,," r 
Рілші ШІДl!' :\toн. 

JLія:(t-:ln'lI .1iTeIНl1j'PIIt1X ~II)IJ. 

Штучні "'1811, 

І!о:шпщ •. 
.H:l ЕСП~рНIІТН. ,. 

41.1 
. 2 
.3 

'.~. 

./\ 

. 6 

. 7 

.ї3 

.8 

. 9 
• 925 

42/411 

Зогально фt,1lомьогlЯ -
твори, Slкl пор10НЮlUТЬ ріЖН) 11І0011, чи Tpaктy~ 

ЮТЬ спеwяльиі nінгвlст"чнl ШtТI'!JIН:А по-за межами SlKO~ 
небу,,",оано} _оем. Твори про зазна'!ені DRще ПИТ8нш!: • 
3: поrЛSlJ1У WНIJI аіію.мо; .Jf(J(Jlf ~КЛ:АсtфIКУIOТЬСR як по· 

. казано далі на ПРЮUіцJ YKpalHCbKol ІІІОан. 

U,'ТОІ'рзфія, 111'8811:13 'Ш!dОВlI. 

ETIIMo.~ьoгi'l . 
.!1eKciкo.1LOr;". СJl()ШІІІІШ "і:ш:ох ~lOe. . 'І 

"1.3 ~ 2 ~ З = 4 CJl,ОВНИК а.:г4,0~нl.еuы(--фрзнuу;;ь~нА •• 
, ФОIlUТ!ІІШ. Природ,,1 заlЮІ!І! "ОІШ, .. 

Морфо.l 1.01'1.1 , Гр,шаТll"IІ. nорl"нюю"1 
. До .l1~6 В&J1,Носяn.ся 58.іа..1ькl чи 

ТВОРИ ••• 1 nр"" .. чеиl одразу ортоrpaфП. ПрОсоAll,а , 
грВlQтнцl. . ' 

flp<JCоді". ~[етvшш: ВереіфіКоЩя .. 
НаПIlС!!. Епіграфш,:іl. Пtl.1еографНl . 
\,РІІТШШ тек<;т;в. E.~eгe3B, Т,lР",ЧІЩШI теШ;-:іВ.,:-, 

ГСР.\IС1IСПТІІШ1. 

::!бір.1! Те"СТ;В. . 
1:t:ФОllеТlІllні :'tI()lШ (!)fJа~юна анаШі\t1" . 

Гіє[юг:liф!! . 
СПСI~іН:IІ.118 ФІ:IІ,о:IІ,оГ;IІ. 

IЮlексамн вІд 42 1,0.19 зазначаєтьсЯ філЬО.ІІьоrlR 
окремих МОВ. IHJ1eKCM склвдаlO-ТЬСIіІ з ТИ}( call1H}( чи· 
сел шо іІ ';кетермlнант" .,OВtI (J1ИВ. таблиuю детер.і· . " 

.-:m-



~;---"---, ------~,.--~---;;-~ -. 4-.,,--8~· -7--r',-;:]I1I --:'-G-.IJJ-:::i---'--'O-:(-) ------------~5-2-.~---,·,.--,! 
І .4 _ F _1\ ' 
І' <", ,C~ 
! нантіР} Окрем) питанК1і по фlльольогll. КО_НОІ МОВИ ~ ~'" ~"истl' точи'. "UVBlf 

зазнач,,,т,,,,, цнфр .... , нотр' ПРИЄДНУDТЬС. оо іllJl •• са 'U ":'.'11., u І • 
моаи за допомЄ'roD риt"КИ ~- ЛО зразку прикладена.. --- Індексом І зазначаЮfЬ науки точні •• aTeмa~ 
му лапІ .ал" украТнськоі МОВИ; тичнІ, фІзичнІ І природИі. Науки прикладн~ (чи при .. 

клаДаннSI наук) віnНОСJlТЬСЯ до б, . 
42 АНГ;lіn:сJ.lШ МfilШ. KOJ1tt оо'скт Т80РУ трактуеться з .~tlfК.'fnft.ж.J! 
4а .1i.~H~HM{Ц :\1ЩШ. точки поrn'Яду. а6О з мет(но HfI!I"'ГJJJ()I 1 '1!,?ІДЬНIІ' 
44 ФРUШJ..У;,н.ка ~ЮНН. О('(Ііmu. то незалеЖНQ вІд усякоі утнnlтnрнОІ IАе1, КО--
45 Iтu:(JnШJ'L\t\ .\lUIЩ. тра може Ilереиодит.ю. 8 творі. 6ін відноснтЬ(я до роз-

40 Г1JШШ:НI('J~]~а мова, s:tіл}' ;' •. 
КUЛК предме"! траКТ)'t:ТЬСЯ з liрm""шчног~ "?Г. 

4 '; .іIUТІШ{~&І~а :\ІОНН. ляд\'" чИ З "ет()1О '1Iю!jjf'6іtНО?(J нщJЧI1I1Н!/ -ТВІр ВІД· 
48 Грещ.l.а ~ЮТШ. ~tOс<иТl.,СЯ до розділ>, І;, 
4Н Ilнші :\IUlШ. Рскомендусться за:lнзчати д),ппікатно j в ТОМУ 

~НI.і:! 

4НІ,7Н 

4HI.7H~·' 

tІ 1і.1W;П •• і!'Їн :\ЮСI':fIШ·I.I~f'l' :'іІОПН. 

(Ili:II.H:II>UI'ia JI'IНII·IIСI,ш~і Мt)IШ. 

і,1 

і 1:1 Дру'"ОМ)' розділі твори. 8 t.:OTP~X UднС IІИТ3liН8 
Рl)згmшуто зрlжних ТОЧI)I( ІІОГЛ'ЯАУ. 

/ 
()РТfН'[Нlфі1l. фЩЮ'l'(lка УЩJllіНСI>ІЮ'і МОІJИ; 

,\'країIІС!.!Ш n"".ОІ'рафі'l 1\ СIІІl'l'шРіl<а. - )1UTeIlUTIlIiU, 

АрllТ\Н~"I'ltЮI. 

,\:11,1,,'01"', 
С, 

'<~-;D 
~" 

'\\ 

-і 

-" 
-11 
-7 
-7Н 

-8 
(f") ., 

-Мі 
~, 

у 

';~'t 

ЕТlІ:\IШl1іОгі:l )·I~l'airн~I.I;I)i :\1{)шt. 

.:IUlісіко.1IіОгія. С:ЮВІІНІШ. 

:1агп.lьні (.IOfJHU,,·Jl р._них МОВ 383tUiчаоться 
іНАеКС:О .. фitrьо.лЬОГI1 _ОВИ,3 котрої роБИТЬСЯ перекла.ц, 
,та дОJШЄТЬСtI детермІнанта _оеи. на tlКі перекпа .. 
А3I)ТЬ. Напр#: 

44 -3 = ВІ.ЇВ фр,н"уз.~о-уИРОїис,м.R спо ..... 
491.79 - а' == 4.J укра �f(CbkO-фраНЦУ3ЬКИА СЛОIR1ИИ. 

Детермінантз форми ~OBH"Ka (03) зазначає 
ке загальнІ сло8иIfКК !ІОан. а СnP,(ія.IЬН' (,IOlflНтm .,. 
~..fl)tJНU'Ш m.nH" .. HttZ mєp.tIЇHiн. ТакІ словники КlUfCJ.:. 
фtкуютЬС1І Індексом вiJtпoзl~О1 науки, "рlі ЧО_У .00-
_ЛИВО додавати А детермlнан'tи аюви: 

'(Н{О1)=91.7!1 меnичнuиl СЛО8НИК на укра[нсь. 
кіА _овІ, 

СіIlОШI:\Ш. О\ЮІІІВНІ. 
Морф":IІ.ОІ'ія, 1'і'!!.~Ш"IІІШ. <till"lII;ciC. 
IІросодіll. І 
Діа,,.ЄКТIІ. 

Розпито!\: МОВН. 
Навчання М0811. 'IНТIlШШ. ЕДf.;МСllтарні гра

МОТІІІ(ІІ, 

;jбі~кu ~ml 'ІІІТІШШІ. АиroДf,(}!'іл. 
І 

.- 40-' 

-

,. 

[,11 
:}І :? 
;)1;; 
;'Н4 

ііі ~ 
;,}4; 

!'іІі ., 
.а 

5ІН 

5~ -,1 
.;;'. 

.~I 

• :1 
.31 
. на 
.іН 

. :16 
ЛЇ 
.:18 

.. 

І'еll;\юч,ін, ,) 
ТРIll·UІЮ~I!:1'J.і,l. 
l'еО!lеl'рія ШІJ>ІІС"ІІ". 
Г~O~leTilijl і1IIН:ІіТН'1на, 
Вищий l\ш,.·lі~. 
,'!іфершщі":II,1ІІ11'1 l,аХj'lЮl<, 
IНТ~~IIШ:IJ.iшfi PH;oi:~·II.'I~, 

Твори_ котрІ вlднос:ятЬС1І разом .аО tнтеrp:am.иого' 
І АО діференцlЯЛhНОfl) PSXYf(K)" зазчаЧІЮТt.CJt 617.1. 

Те.оріll щ,...к.1I1 ПІ1СТlI, 

лr,троu".1.в ' 
АСТJЮIIO~tін теНI":ТІІ'ІНН. }lf;(iel.:tlit \І.:хаіШI~а. 

ACTPOHO~IiH !1IНШТIРНШ. ." 
АСТрйll<"ШЧ 11 і ПРН:ІПЛДИ. О(оrеIШІІ":НРII: IШf,,!ДКИ Іх 

нршtі: П:JЯlШ. 'штt. >1', 
:\СТРОПО:\'Ї)J nmtCo1li.1 . 

KOC~II)('. 
~liспщ, . 
П;Шllеl'll, 
!\(o~ICTII . 

'(;О'ЩР" 
:сіпрі . 

41-

/1 , , 



52.5 

52.5 
. 52 
. 53 

~ .М 
• 11 
. 7 
. 8 

• . 811 
{;~ J~3 

• \!7 

63 
. -531 
532 
5М 

. 6 
• 115 
• 06 

534 
5.311 

.84 
5311 
537 

538 

.:1 
А-

. 5 
. 531 

. 3 
• 7 
. 8 

53\!. 

ІН, 
",.'~ 

541 

3ем:lЯ. ' 
ГсофlЗuка. 
Орбіта 1\ рух зе.\І;II. 
ГеО)l'''фu'ші 3I1а'!НІШII (!;ООРДИllаТIІ). 

Геоде.ія. Межувсншя. 
АСТРОіЮ~IJ1'll1а і[нвігодін. 
Ефе"ериДl!. 
Хrюllо;н~гіil (дет •. "liCHЦII~ (.і!\)., 
I\lL'IР.llдарі .. 
~llpa 'ШСУ • 

ФI:Jиь:а. 

~1"ХllшtК". 
ГідростаТНЮI. 11.111І11І. 
J[шm'ШТJШIt. 1'11311. 
ПоВіЧЮIІ:tави . 

,\ еРОП:IНІ ІІІ • 
IІшпі аlшраТIІ ~10 :ІітаНIІЯ • 

АКУСТ!lка. 
Оllтика. 

Снеl(трос·к(щія. Спеt<тра:шїий 8111\:11з. 
ТеП:Ііст),. 

Г:'t"ктрш,а. 

Га:IЬВНlШ:I:\t. ! 

А тмосфернв електрщш. І 
Н:lектрика ДИ!!В""'!ll!I . 

IІро>rIИНJlХ. І'ентеИQВЄI,кl t! aJlа:lwt'ичпі промішш . 
MaГIIeT!I~>r. 
. Е.1"КТj)(ШВГllеТtIЗМ . 
3емшrй мnгпетизм . 
ЕДСIU'pи'щі "оторИ . 

~lолвКУ!lярна фіЗІша. 

ХЄ!lів. 

Хс)іll'lиі теоріl. 3ar~1LI1i хеМ!!'ші в:lnСТllnOСТ!! )1І1Тe11i1. 
Хемп'!!!і фор >іри. . : .. 

Фі:mко-хемія. Е.1еh-г!ю-хс,.ія. Термохе'lіJl:- . 
Атомна теорія: ' 
ХеМИ\IІН1 рідніСТІ1. 

Екснері'telп'а:IыlH хеміJl. 

42 -

ма 

5Н 
.6 
.N 

5~5 
i\~1I 

.1 

І 
.:1 

б~7 
!)4~ 

IH~' 

оо --
МІ 

.4 

.;~) 

.7 

,ОО -56(11) 

'0 

,,~ О" 

о Allо..1іа ріЖI!UХ суБСТ8l1ціll. 
Я .. ООТJЩn, аналіз . 
СпеlrтРD.JIЬНUn аналіз • 
МіКРОСКОПIІ'lН8 мЄТ()да. 

Кі.1ЬБОСТ!ШЙ IlНl\.чіз . 
Хемія IlеОР1'>1lIll'IІІIІ . 
MeTU:lьoIAII . 
~leTn"lII . 

ХUМ1Я ОРІ·UlШ·IІІI~. 
Крншти:н,огриФ і!l, 

Мm"IЩ:1І·Щ:·И. 

J'еО.lьоrlя . 

56(11) 

Твор" ПО геольогfї окремих краІн та місиевос:теА 
:-taзначаються ;')5 з ,І10.а:атком ВіаuовіЛЖ)}JетермJНВНТJI 
міСuя. . 

:)г. (47.71;!) геоЛЬQгіR Чер.шгівщини. 

фіаИЧJta і ДИШ\МlI'IНU геО,lLOгіа. 
фіЗll'ша ГСОГI"'фі!l. ГіДРOl1'афіи, l'iЩ"I.'IІ,(н·іn. 
\!eTcopo:lЬOI·ill. 1і:.іЩlТоm ... т·ія. 
СТl'lІтиt·р'1фіН. . 

Додаються летермінанти геольогиqних груп та 

систем (ДИВ. ТЗ6_лмці д.етермінанТі8 місця), r' 

.:lіто.1ЬОl'ін, петрографія. пеТfЮ;lьогі~. 
ЕI':t)IЮМlltJНs' І'~О:Нnl·ія. 

т еXJtОЛЬОf8чна мlнераJ1ьогія; рі...-н! поклади мІ .. 
нерa.nів. 

Jlm{.1а,ди ".:іllе.ра.1ів. 
.lІіrrеj .... ·ш "J'l'ілыl:: IЮТl'НlШЙ вугі:н •. Торф. 
IІОІ~18JШ зн:tіЗQ • 
1І0КlІади ІшшrІК 'Іста:lіІІ. 
l3удіпелмlї т;u;\tішш. 
:з.';";tі. Г:IIlIlЧ. Ше",;.' Гіпс. ФосфаТІ! т. И. 
~liнсра:lI>llі В')ДІІ. 
j~ОРОI ... щіlші t;а~lіIlШт. 
\Інші ~Ііllера:ш. 

Dn'1еОJfТо.1ьш'іа, 

Пn"'l'l}IІТ(),1WГIІ'lIl" ст,"'ТIІІ·,'nфія. 
до 56 з детерМінанта ІІІ" Г~ОЛЬQrИЧНJtХ перjодl~ 

(Диа, Таблиul n:~теРМінаНТі8.) ВІДНОСRТЬСЯ ззraлЬНI 

тюрк ПО палеонтольогіl певно1 Д06и в "ОТРИ?, 

Q 



561 

5'І 

1. : ~. с 

~1)'2· . 
. .Н 

,', 
б.7'а 

,2 
... ~~' 
/у., 

5.7:; 
.1 
• 4' 

·57Н.1 

, . ;; 
576.1, '. 

> • 
траКТУЄТЬСА про Ріж .. 1 rP)'ПUі\\ТUPltи в рl.НИх кра} .. 
нах. Напр.: .' , 'Т - ::. U, f' , .' " 

56(119) палеоито.ьоri., четверти"иоl доби. 

Твори по палоонтольогіJ вlДОJtИК крвlн СЮДИ та-
кож еіДИОСЯТЬСА І!І тому раЗlі К~ЩИ ці твори не обме- • ,. 
ЖУЮТЬСЯ ОпиОI) спецlЯЛЬНОIJ гру~оfO тварин, ПРИ' ЧО.У 
ао детермtна\tТИ ДОби ДОДдЄТЬСSi географична де .. 
термlнанта мІсця за допомогою знака відношення: 
На.р.: . , 

5Щl17 ЇЇ.iJI) l1влеоитоnьогія ~реНаяноtо пе.-
рІоду Н(: ПолJлnю . j 

. !1а.l~nФітоm,("'і,,. Па.'1~"(",ТЩlІІка .. , 
, 561 Відділ поділяється як І систематична Оатв-
никз 58. Напр.: .' 

58.45 Мохи D ботанJцl. 
581.45 МОХИ в rlалєo&rniнlці. 

::J,.ІОПIІ:I~:ОI[ТО:IІ,оІ'ін. 111~:II,u:JO!IJ,()rIH. : 
81дnіл j)62 rюдlляєтся як І (и(тематична ЗООЛb()w. 

гін ;:'9 . 

.Б1 ... ' .... rпчНI науки. , 
ПІд індексоВІ '11 З'єдНУЮТЬСЯ твори про методи 

та ДQслl,l1ЖУ8S.ННЯ, які спlJlьнl вct. 'ra.nУЗЯIІ 6Lоnьоrичниж 
наук, " 

.;-10ісТОРІРIllН nрхеолМНі». Лю.ЦJtНfl ~·ео.-IІ'()l·ИЧIШХ 
'lаеів. ' 

Пр. kлосіфlкаul! тtlOpia п~ "Ісцевости 8 віло
ми доІсторичнІ часи, по індексу! 571 додзroТЬСА гne ... 
цlяльнt Щ'fцер.4Іін"нт1l nn48oнmo.l~u.HUX "Ю~;8 і :wi
сцевостеЯ (12, (JlМfI. таблицІ J1eтepatlнaнTis ,.Ісця). 
раза. з географмчнllІ'ІИ а.етерм.1нriНтами; Напр.: ., 

571t4і,;їt:12Л3) цоlсторичН8 археольогіА бром- ~ 
зовоfO ВІКу на Ки1\ЩИНI. І 

АIIТРОПО:I!.ОI'і>l та еТllоr·рафіil. 
Спеl,іll.lЬШ' 'ШТjЮпо.1J,оt:LЯ. 1';ТIlО,l!,оГі\І.ltiшсіфікація 

рас. ' І 
ПРllродна історі!! :ІЮДШІ!І, 
По,~оджеШІІІ :IЮДIІІШ. ' 

Антропо}ютрія . 
Краllіо.ll,огіll. 

ВВОДЮЩЯ органна"і .. І СІшд.овість., 
Спадl<овість, 

ПРИРОДІ!ІІІІ та ШТ~"1ІІ1111 підбір . 
Почато); ЖIІТТ!l" ПОХОДЖСІІШІ ВI!Дln. ~ '. ' 
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. 576~3' 'о lJ,iтош,огія. 
", ,7 дііага.чьіш І'іетольогія. 
. \~ ігзnІ'алы�аa баКтеріольогія. 

.. 61+ Мі.роVактерIО:lьогія. 

, 
І 

577 :!аl""lьні n:ШСТIНЮСТIІ Жll801 
.• L l;iO~II*H'IPHHl хеміи. :1 

.:) БіО.'ІI>ОІ·II'1ІІ6 фlзт",. 
578 МіКРОС.ОlJія. 
б7В ПрllРJдlшчі "о)/IСI,ціУ, 

.J§..- БОТDНUGВ . 

.1 J;uтаншш. шш:til'ПЧIJН. 

.11 Фізіо:rЬОl'ія рос.lll11. 
І" ПаТО:IІ")!'і!! РОС:IІШ. 

,І 11 I~М6ріО:lшгін )lОС:НIlI. 
. Н ~IОРфо:IІ,оI'ін Р()(;:ІІІН. 
.I.~ Ето:н,огін РОС:ШІІ. 
• J 8 ГіСТО!lьогін jЮС:ШИ. 
.111 Геml,uфія рос:"ш. 
.2 
.а 
.4 
.5 
.6 
.7 
. 8 
,9 
,92 
.О:! 

11\1 ,. .1 
.11 

ВКРI1ТОllllсіIJні, (Phanerogamue.) 
}(noхподlшюві. (ОіСОlуlеае.) 
OДIIOlloдi,1aOBi. (Monocut,yleae,) 
ГО:ЮllncіШIІ. (Gymnosperma",) 
Т"mюШ.lю6l1і. (OryptoganlI"'.) 
П'ШОРОТI10ві. iPteridoph.l'j а.) 
Мохові. (IJriophytae.) . 
СШlевшші. ('І'ЬnllорЬУІа). 

1'1'11611. (/·'ungi.i 
&дорос:lі. (Аlgещ,.) 

300..1ЬОІів. 

ЛШ"lіПІ'ні" 'ІІІ (jiO.'lLOI'II'HJa ЗОО.'IШl'ін. 
фіаїО:IІ:>ОПIІ ТnЩНШ. 

1Нде4{(ОМ 59.1 І З3ЗН8Ч8ЮТЬС". Tвop~i •. котрі "р. 
с,",ченl питвнноо про lIIicц~, АК" заіімnє та чи "иша 
форма в рйдl ЖИ8НХ тварин. ' .. ..деКсоМ 612 зазиача .. 
ЬТьt:я твори' по фізіольогJj1 ЦlО t4зписані з метоп 
JlOCлtAyпи"SI ЖиттьовИХ З'ЯВИШ ЛЮАИНИ та вищих. 

. 12 
,13 

тваРИН. : 

ПаТо.1ьогія тварп/! . 
3агn'1ЬШ\ еМбріо.1ьогія. 

' •. о 

"-



'б 

59.14 

59.14 
. l~ 
. 18 
. 19 
.2 
. :Н 
. 4 
. 51 
. 52 
.57 
• 6 
• 7 
. 81 
;82 
,9 
. 09 

~ 
Аl1uтш,іія, 

МЗ 
----------~--'- '" 

Еroш,огіn . 
3ага.'1ЬШ\ 1'ЇСТО:IЬОI'ін. 

ВQOгеOl'j>афія. 
В<JзхреGтопі. (Jn'·el·lebratu.) 
ПрОСТіШі. (PrO({>.ZOQ). 

){НЯRоті:rі. І ~{ollllвc" І. 
:Чю6UIШ. 
lІеprТШIІШ. IAгllJl'('Pode~1 
RO~lI\XII. ЕIІТЩЮ:IІ.огіJI. 

Хре6t;ТІІ!!Іщві. (\'ertebrata.) 
РIIGп . 
!:спті:lії. 11:1<l3УШI • 
ПтаХІІ. ОIШIIТО:IЬОI·ЇЯ. 

Сос.j'llIюuі. ОlаmШіfеl·U.) 
. ДВОРУ'lllі •• іIЮДlша. 

ПРИК.'1tщні .щавив. 

60В 

!НДСI<С 6 зазначає все, що торкається при.
кладання наук ,ао промисловости чи торговлj та 110 
охорони людськоrо ЖИТТЯ, ДО 6 з;а винqfJ(ОМ прикладан· 
НЯ мистеuтu, котрі зазначаютьсм Індексом 7, відносятьс; 
також твори по громадським npaURM та ПО інженер-
ному майстерсТАУ всІх фахln. І 

Головни» Індекс (і, КОЛи Вif(ивається ОЛИН. за· 

значає промисловість І?загалі; напр.: 
ЩО!)) істор!я промисловос"и взагалІ. 
6(07) промислова" техниЧНЗ0(віта. 
При всіх поділах Індекса ~6 мОЖЛИВО вживат,r 

8С\ детерміньяти: ФDрми. ча(у, відношення І т. И., але 
спеuіяльно ДО иього 8Jn.Alл\-· (крім G І медиuина) при
стосовані детер.,_а.ТІ то ••• ~DrJl.A, (див. та6nицJ 
детерМінанТіВ), котрї дОдаЮТьСя .по iHД~KcIB .8 ТО
му Р2:1!. y.~J!~ треба зj єДJ-1ати в одному мІсцІ вf.цOMOCT" 
про твори ріжиого змісТУ. але 'fрактуючі предмети з 
якоt небуль ;iJlHOi' точі<и "огляду~ ці llетер",інаliТИ (кna· 
дalQТCIi ~ П80Х нолів, крапки т'" цифр І в1дnlляються 
вІд індеКcJа крапкою. Напр.: 

Є6".;~ масло, вирІб Йо:го. 
6C4,:~.OI)A за6ерегаННJi мнслз. 
66""д.ОО.а УМОВИ проаажу Імасм. 

1:І!!!!аходп. ПР.1іпl.lеt Ні' ВІІІШХОДІІ. іФа6\>1І'1l1і та ТОІ!
l'ОI!l ,taрIЩ. 
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1111(0) 
611.01 
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.01 І> 

.1 
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.0 
.1 

614 

., 
. Н 

А 
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.Н 

,«7 
Х 
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.Н;' 

• 1 
.:J 
А 
• Н 
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IН5 

.1 

. Н 
ЛЇ 

() о 61 •. 31 
t) 

МеДlfЦИШI. 

. ·3аге.:Iыli ТВОрl!. Теорil меТОДII. 
Анатомія . 
Історі/l P03BliTR)', ЕМбріотm·іll . 
Антроnо.1J,Щ·(іЧJJН і\натомі)!, 
ГіСТО:Н,ОІ·і/l . 

AHaTO~iiH ОШІСuВU 'ІН IIOV.\IQ;II,I!U . 

А1І"томія ТQrЮI·]1Іl'IIIІ'!lНІ . 
ФЇаіО:ll,оl'ін . 
аш·а:I!.ІІ'1 фi:lіО:ШЛ'ія, 
I<IЮJЗ<J'J{,k • 
Дихашш, 
ТраВ:Jешш . 
Сеюtін тн еющ:реl{і~l. :Ju:нкш. 
'ГВПІІІІІІШІ тенаitп,. 
Р03~НЮЖfЩВn і IНt{юджt:IШН • 
ОРІ'ІІШІ РУЧ. ГО:Ю(1, ШкіlШ . 
Нl:llВОIШn ун:шд . 

ааГl:t,lМ1а )'іl'іfi:Шl. 
ГігіО;ШI !!J",фо;еіііШl. 
Ні'іСJ,lЮВI:t J"I'ikHH. 

Гігієна IlCJНЮВЩ'О },І;.]ИДУ. 
ІJО.:10ВП 1·!~'if<:Ha . 
ДНТИ1Ш І'іl'і,::нн, 

ГігіRIШ ГI'О.'IІ\;1С1,Юl. 
Див. також 

:~;H.jG 

fI а4м:іиLСТр3uі.ііно."llУ праві; 
Громавська мораль. 

Гpo~,aДCbKa гі гієна. Санітарна 00-
ліuія. 

J1.·x lІш:е:I~НЩI . 
Фа:ILCіфі1\аціі. CnlliTHpHH іШ:nСБцІн . 
І1рофі:lur;тпr;а І11)ШССТІІIІХ хорОб, J\езіllфСJщія 
rki~H" I!UUiTV>I, ГрУIІТ)' іВОДIІ. Пгіюl3 ~!i"T . 
П{lпt:реДЖtШIIН Шll':IІІХ IІІlПаДI~ів. !l(l110~ЮІ'а .в 

виладr;ів. 
ВстеРШ!ll)lllll J·ігішu . 

(1)upMaK,f),1lJ.Ql'j;!, Тон:сііІО.1J.огі:l. 
ФаР·\lnКО:II,щ·ін. 
РсцєпТурu . 
СеРОТЄlшпін. 
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.7 
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. Н 
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IІР'ШТIІ'lіll\ ф!1РМІІIIЇIІ:' Аптечна ~I!P!lBI\. 
~lilleplI.'JI,lli ПОДІІ. . . 

f).іаПЧllі ~lе1'()лlt .ч:іКУВUНllИ. 
l·іШЮТllз~r. ПсіХО1·срапіп. 

і1 il~(ii h. ;;1 fd)(,j н. 
І І aTu,ll.~ Ігін. 
:~ш'а:lІ,на паТН:lI.оl'ін, 
X~ ~PI)(i!1 :OI~.l~\;XY fiРOlню6і І')', 
Хоро611 ;ШлНIІШІ, 

ХОIJо(Ш ~'I~.1aдy ТI'НВ:Ііннн. 
XHJHIUl! ilШ~(\1\tIНЩ'О УI.:шlІ.У. 

!~(:P:\la'I'l t:II.OI'i 11 . 
\'І_ІІUН'П 1!і,:ItНЮ!'l1 ,Р\.·IО1.1)· . 
Х()ро(,н ІІ(Н'НІІТИ p~·xy. 
11.'BPjl_ll,()I'ЇH, 
Ilеі:\:іПТliін. 

XOPOUIf аарааllі. 
Xt1P0(j1l ненеРIt'ші сщншці. TliiJН:P.· 
лоr0(," "Щ,";:!Т,,!"'!, 
Х"JЮ(іН 1~0І1("ГII1'~·I~іО(ш.1hні. 
1І0nOТlЮIJII· 
ТУ(lеРБJ:II .• оа 

617 ЛіРО'l"·;>І· 
.0 ~$al'a:!I,lIa хіРj"V1'іи, 
• 1 ТРНВ:\ШПI'l111 УШJ\ОДіI\f~НIІ1І. 
. :! Х (~I~·Н\.J.lImшн траВ:Ч<1Т11'IШIХ уmннд.кеш •. 
.:1 ОI'ТОlll,діп. 
.і)на Лнріш"tJ:JЬОI·Ї:I. 
Л ОдиIІТО:II,о!'і>l. 
.7 Офта:IІ.~Ю:!J.оI·і". 
.1; ()ТО:lІ,о!'Ї ... 
,Н ліРУРПРl1Ш: 't'ехшнш. 
. !IIШ.l ~!H:JII хірпн·;п. 
. ІНІ ві!ісы�в" хірп.!'і". 

018 ГіН"КО;IІ,!)!';". Акушерство. ПеДіllт!,і". 

Аllес!С~lп . 

- t ГіпetШ~lм)гін. 

L
! '·.2і\l АJ<j'шеРСТПQ. 

.Н Гігієна 1I0І:іОIlН.роджеШ.IХ. 
. .Н ДиТ>l'lі хорООП. 
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.0 

6)9 
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.4 
,() 

.Н 

.7 
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.Н 

620.1 
(\21 

62:! 
62:! 

• 1 ., 
.а 

.4 .. 

. Ь 
624 
62.') 

620 

.о 

.1 

.~ 

. 7 

. Іі 

1127 
628 

.1 
А 
. 5 
.8 
• Н 

{\211.1 
. 11 

.......-.::> 1;;,\ 629.1~l 
. " " '-\' В.тщ.IИnl,j'l . 
Коні . 
lІеl'tЖУВіІ'lі, 
lІівц;, KO~I! • 
Спині . 
ЛТНХІІ ДII:\шщні. 

lIтаХJI '~:1Н1'a:! і . 
1{<.I1'П. 

Снfiшаt. 
Ilнші 3!t)шшні ТIJЩІІШН. 

Iшкеlll:РНI! IIlIl!eT~pCTII". 
СЩЮUН ~'"П'I.і>l:!іn. 

lIРШ~:Jа:tна )Jехашша. 
lІа!Ю"j ~ІІІШІІІШ . 
ГIIДРОD.'lі'lІІі ДВШ1'IШ . 
1'~l~lаIЮТСХ" IІК3. 

.' 

Гнаові n П'овітринj ~шmшш тн l,іЖllі illІІlІі \{liTOI},f • 

:ІІІ"":Ш і .""('!етеРllі. 
Гір"I.Ііе .з.і:IО 1р'.звіil:Ш. Тн що). 
BinCbKnnf)-іltжеИ~Рllе :\lUnCТt~I)(~·TBO. 
ВіnСI,"ОВіІ Ф:IL<і1·IІ . 

~IOCT1!. 
'І'ехшша (~~'ХО!l,~'ТI1П;\ Ш:lихів. 
:Jfil~i\.1bJIa теХllllюt Тft8НСЛ 1)РТУ . 
;1а.~і3!11lJ1і . 
ТраМВIlI . 

.' 

l'p~'IIТOl1i !11."" ХІІ. Шосе . 
І;РУІШ . 

Внутрішиї 110,111 і Ш:JНХП (І •• ша:нt та IiШJа.1і;юнані І 
l,i'llill\. 

ПОРТІІ і l'ідl}{Jтехнпчні ОУ...1іlJ.1і. 
Сsнітnрш\ Тf~хпиt\а. 
Пl!СТ.і\IIl\IШИ IЮ...111 Д:Ні ~licTa • 

Гiгi~I/B ~liCTII . 
СВІШТВІШІІ тех f!fJ.ll.01·ія ПРОЩlс.1'>"" х IJ ріД"І.IІР,\lСТlI • 
ОП8:!. . 
Освіт:tешш . 
ПересуваНIІЯ. 
J1еrеСУВПIllШ ІЮ суші . 
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629.12 _'_{ ~ __ . ____ ~'------"'6.4,6 . 

" 
020.12 

.ІН 

П"I.еС)·ВВНШI по воді. , ",) 
ПересуваНIІЯ nовіТРИIІС (ООРОІІВВТІІКІІ): 

. 132 АmЧ'ВТJI :Іекю! від повіТ/ІЯ • 
ДіріжаG.1і, .2 

fl . 1 ;J!; АпараТІІ Тlш,іilіші від повіт!,н • 
ПовtТРОII.IННП • ~ . , 

63 -...,..-
. .1 

(: Г 
,\ 

,11 

• Н; 
,17 
,19 
.2 
.:! 
ЛІ 
,;1'1 

.3~ 

Ас 
,41 
• 411 
. 49. 
.5 
.сі 

. Ї 
. 8 
. 81 
,82 
.9 

641 
64:! 
6Н 
641; 
(;4(; 

ArpOHOlliH. 

ГРУНТОЗllаВСТВQ. Сі:н.СIШ"'''l'IІQДарчс ".шраддя 
n )ІШШІНU, ;- 1 

ГР)·IІТ1I. іх В:ЩСТІІВОСТІІ і .. :ш,іфіющія. Хемія ГРУН-' 
тів. ~1~:lilJl'allill. 

Гної. )'ДООІ,СІІІІН, 

~lаllll!lШ /І 3""I'"ДД"" 
3al'I1.'п.ні у:чоrш і еllСТЮоНl НI:IЮН()).JІ1ЧIЮ'l lіу.!IЬТ~·~И~. ' ~ 

фітопаТО:lІ.uгія. 
СпеціШІші Ky.'IbT~ll!l. 
Х.1ібllі 3;.1.111, 
ХаР'lОві ЧНШIl. 
ПРfШ\lС:Ю1\\ РОС:Ш1111 . .il1.NI. Tk1TlfJH. '1»11:. 
Ь:У:lLТП" Д'~pen, 
CH..'liH(II1I\ТnJl. 
БIШЩ1ЩДIlIlItТn", 
.ТІіСUW 1дt1'ВU. 

ГОРОДШІЦТВ(). nнітоводс;rщ). 
;{(ЮтеХIШI,а. 

(Поділ як ветеринаРСfва. ~IJ, (19). 

. Jl\uвнтпі вироБІ( ('ІО:[Н'IlIЇ. ~шсllі. :\IР..'1, nіС·I\, шовк), 
Ь:ОРIlСТllі "O~!!\XII. І 
Бllжіm.нuцтво . 
Шовк()водствu. 
ПО:lЮвашш fi pIl6a1tTBO, 

ДОІІІІШНС господарство. 

.крlн!\рія. 
ЦуIЮРIІІЩТВО. 
ОП8.1 і оовіТ:'СНIІЯ. 
ПО~lешкаН!IИ, 
Одіж. Бі,1U3I1Q. 
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1152 
11511 
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.2 
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.4 

.5 
O"U 
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.4 

.11 
057 
(l5В 

659 

'00 
(161' 

6112 
,063' 

.2 
.4 

. 663.4 'S ОРl'аНнаація ДОМОВОГО . господарства, 
. і т. ні •. 

Праіrnя, ЧЦСТІІІІ помеШШШ!lЯ. 

. npllc~yra:; 

- Д<lГ.чид аа діТЬМIІ; хаТllій дш· ... яll а. ХВОрНlоlll. 
Діти, ПО!olеmкашш Д.111 ННХ, Х'Ч"'~'наШIЯ, одіж . 
Хворі, прuмІЩСIШЯ До1Я НІІХ, 

~lІеобп ВОИfнlвацU. 

ОрганІзація ющтор. 
КомерцІйне IІІIСI,"ОВО.:lСТВіІ. ШИфРИ. 
Стснографія. 
Ко!olУJJішщія Брі:!!. щюстір, 
!'іжиі те:Jеграфяі систе"l! . 
Теll~I'Рnф без щюгу 

ТС.1єфон. 
КUШllие ді.1", 

, І 

І 
ДР}'КОВВIlНЯ Ю!UЖОК. Оргшш:)вція 

ськоl спрорв. 
й ;"ТО/,; я друк"р-, ! 

Можnиво додааати детерМінанти краін '(а епох. 

Літерu ТІІ СI;ЛnДЩШН І\ІІІІЖ'''' . 
Ііоректа. 

Процес друковаШІН, ріЖІІі CJlHC(>u1I іі ~ШШШШ. 
ВНДВННЯ ТО КИIІІ·врні . 
КІІНЖІІІІ ТОРІ'ОІІ:!Я • 

ТРО!lспортове ді:l", 
:івнчn/l"і Ш:ІЯХІІ . 
;{мізшщі . 
Т(lЯмваУ . 
Навігація . 

БУХГОIІІ.тсрін. ·РахіВНI1I.\ТОО. 
Комєрцl/lllі з.18ння (roрroв.1Я, 'H'I'C��!lll-l, 
ОI'О.10mСIIНЯ, реR.1ЯМU, 

ХєиJЧRR ПРОJlПelIовlеть. 
XeMi'llli MoтeplllllD n .тіСIІОМУ 311"'1ll11lі. 
·nlPOTeXIlI1It11. 
Напо!. 
Вино' з ВIJIЮГРIl.!lJ~. 
БроварстВ(). ' 

? ,,,,,- . .' 
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,1~li 
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fШН 

Ш!7 

66/\ 
.1 
. ;') 
,7 

МІ. 
І. 

.2 
'Л 

А 
,б 

.н 
• 7 

.~ . 

A:Jb~Ol"O,l ь .• іlі .. еРIІ. 
Виріб ПjlOдj,.;тіБ до хаР',унаішя. 

Ilv"pOllapCTHO. Цукор. ~IСЩld. 1':';IЮ3/1 
'lVІЮ!, з liурякін. ' 
ВIІТ.н· ""~'y . 
()'ШЩt:IІIІИ COh\' • 

Фі;lІ.l'руваIlIlН 'та j'Оl'УВШ1Ш! ('ІН;)'. 
І 'афінаuін . 
\kшс . 
1"':НОl\l);,I[: Д(;I\:стріl[t деfiСl")t);Щ та IІflШе. 

I\РОХ\Ш~lll' Тапіока. СШ·О. 
~laC:!a . 

676.2 

1'. 11. 

В,У:І<1l11ні та КОlllштереьк; tЦУКОРIІШ!,I,К;IНUроби. 
~11І1"'ШIIIJЦТnО • 
Внріб консерв;в 8зщ'а<1;. КoHC~PBIJ 01.IОч..,8;. 

Освіт: ... ючі ~lIlтеl'ія.lIl (свіч!!. нафта і т. ИlI.J. 
IIJК:ШI!U ЩЮЩlс:ювість. цеI'0.1"'1;, 1'011'111.1'''; і кера~(Jша. 
Фарб!!. :!ак" і т. П". . 
І'іжпї 8Ujюб!! "IН'arШ'llюі ІеміУ. 
)fн:IОВЩЮТВО. ' 
Парфумерія . 
ilIJl,rOTI,. 

Мета:JЮР"IІ'IІ!а промuс.10вість. І 
Rпро(і:І~IІНIІ за"Ї38 і "риці. І 
lІІ:шхеТJII MeTu:lII. , 
~IiДlн 
СНВtЩl. tplumbllm). 

О.'ІІІВО tslанuП1) . 
І!ІІШ; ~lеТIІ.1П • 

67 

Ці"" (с;nспm).' І 

МаНУФDКТУРНD UРОJ1ие.10вlеть. 
І 

6їl 

А 

672 
613 
67+ 
675 
67(1 

. ~ 

ВlIРО(Ї.lення з Ш:lяхет"ом MPTIL1Y cs.MOHBiTiB. 

І ~1()lIeTH і }IШ:Jа.lі. 

3а.1іЗllі і КРПЦЯllі вироби. 
Мідllі та бронзові ВИроБП (дЗВОНІІ). 
Дерев.l"'lі ВlIроб.;. і 
ШКУР!!lІj Вllробll. 
Пщшрові (liартошіЖIІ т. ІШ.) І 
Вnпір 31011'11\11111111. 

. 

" 

. \ 

!І'б.а 
Ііі 1 
(178 
07Н 

ЩН 

fШ5 

'щm 

Il\Ії 

U!l1! 
6111І 

. ;.~ 

•• ,О 

• ~ __ ' І ~;L 7.02 
-;:. .-.... ",.-...:-_...,..--_.:., ~--:::-

Папір ДО ПlIСQIІШI, ДРУЬ:ОРCJ,Юln пnпір і ІІІІШ. 
Теliсти.~ЬНIІ промпс.'(овість. " . 
rpli.1!IClli . виробl/. 
Ишпl 8проt>lІ: це:Ніі.'ll . .оТд. T~'T""' 

РеJlееТВIІ. 

}lЗІІІ'uреl'НU. BJIJ>.,.fOH;[4:HHH 'l'11'IIШ:\ ('ТР,\'.'Н~llтіп. 
k:Щш.ТI1.(:ТIі'І. 

С.lllіСЩЮТНI:t, І~Ш·І.ТНН:ЩІІНН а()(иіі. 
І!Ш'ОТНІІ:ШІІІІІІ ЕlшП!.жів. ~j~(iaї. 

ІІІв.щ',~" 1'I:~I"Cl1lН (lІІор"е). 
ОНРНН:Н'НІІЯ fШIІЖОJ{. K(;HTOI'CI.I;f~ IІI.И;ШД:1Я. 
КI'і\НЩНВ"IIНН, Iшtlе:tlнхJt. FН:JЇ:ш;:\. 
1'",;щ",тu". 11І1'.\"11І1 l(Ні1"ll. ДIІl'JlЧЇ ШІІ(І.І;](. 

І;у;dвннцтв". 

I;У~'LіНIШ'lj МUl'сріИ:IИ. 
. С~,lIlДUlIНН lІ:ншін 1'11 н6IШХУIII;ін, 
;~е!t.l:ншj 'га ЮНt'Шlі І~'(Ю"ІІ. 
n';ТОІші 1'''(jI'II . 

Сто.1НРllі РІІСі()ТlI. 
:taxo8Ї роБОТІІ. 
ВН:ЩПРUНОДllі j I;НIIIt.lі:)аціЙні jlP{iOТlI. 
Una.1. В~IІТIL·lяl(i)J. 

),lа:Нllші. ск.,'lянt і Ш[Iа:1V.I.t1і IН,К.rПI. 
К(lfIСl'Р~"ЩШШ ПЩJо:jO~, ButvHin і нарнн:нші». 

і 

'; - ·Мистецтво. 

7.ОI 
.02 

8ідаіл 7 о<:іхОНnЮЄ "'ее. що "<іЄ віАИоwtНtm JЮ 
ріЖНJtх Рома ХУJ10жніх творіВ. ЛО всіх взагалІ iндeK~ 
сів ubOfO вl.ulлу JIIО*ЛМ80 додавати всі аетерм:іна.нти. 
На.пр.: 

7(n!') загальна Історl. мистецтва. 
75{4r..51) фnорентсьхв школа J13,n;lpcT83. 
;;')(<1$) "Н : 15- IтаnlДські прі_МТИIJН. 
75 : ~I (4'" ,,17$9- ... amtpcbKЇ твори, які BНCTI1~ 

8ЛifllТЬ СUfИМ 3 фраНЦУЗЬКQі реВОЛl)uil. 

ECTeTJln". ТІ:<"ріll. фїд",):!офіи МlН'Т.'!,1""'. 

І 

І 
• ТеХl1l1ка Xj',~mЮlі, T'~'I,il! . 

_ 53 . і ____ . ____ --.:.._.~ :,_~ ___ ___J 
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7.08 

7.0:1 
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71 
718 

72 
r
721 
722 
7:!:! 
724 
7::!.5 
726 

,727 
. О 728 
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7t9 

73 
7Щj 
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.а 
1:П 

.1 

. 2 
7ан 
73!) 

74 
141 

.5 
'';.42 
на-
7Н 

745 
746 . 
'748 
и!. 

7І) 

/75.02 

" о 
15.020 

Стііn.і. r 
~!узеl ХУДОЖllі. Іх ;ТеХОПКIІ, ОРI'аllищщіn, IШТIІ.1ЬОru.' 

Х.rДОЖНЄ СllдlВI!ИЦТВО:, еци, :поркв. 
НадГробкн. ~!евзо.,еl.' І 

Бу;UвнвцТlЮ. 

1'~l~~leHTO 6удіВIІUllтва. 
СТ!lРОВIІIІІIІІIІ СТШlh IJ будіННlщтві. 
Стшп. середніх віІІів. 
Новой СТІІЛЬ. 
ГОРОЖ8Iltь"е бу діВIШЦ'ГВ(). 
Церковне ОудіВ1ІИЦТВQ, 
НУДIIИIШ наукових і художніх' іIlС'гИТУJtін, 
ПРlІватні будннки. 
НУДНВllичі дета.,; (.~eIIopaTII8Ha ·Імтнна'. , ' 

РIаь6l1ретво, 

г"lптпм. Сігіпwгрllфl ... 
"aмel. l'еМIІ • 
СфраrlСТlІка . 

Нумі"МnТIІRlI. 
~оиетu. . 
Медалі . 

і Т. ИН.). 

! : 
~ 

J' 
І . " 

, , 

lteра"ика (1І0рце:ШНIl, мозalкn,: теракота 
Юве:llрне ху дожне M"II'CTepeTBO~ 

РиеrВIІИИЯ. деиорацR. . ~. 
, РІІСУВВІІНJI. 

КnРШШ1J·ра. І 
Псрепеl<ТlІва в рнсуванні. 
Аl1атомlя в рисуванні. ' 
Крес.,еIШВ "Інейне 11 гeO~leтp'!'IHe (о м"тематиці 

. 11 ,,:еХllиці). І 
Чеl«)ра~1jlне малярство., ХУДОЖ~Я IІРО"ІІсдовість. 
ХУДОЖНІ шпа.'ІЄРИ. Художне ВI1Шl1ван!!я. гапТування. 
ХУДОЖНЄ ШК:lО. Крuшта.1Ь. ' . . " 
Художні ~[еб:Іj. 

Ма,ІВРетво. 
МIl.'шрсм:n\ теХlіиі;а 11 М!lТерjя~lИ. 

-;оО 54 ~ '.' 
с 

7.55 ''''". ; ~ 

V \) " а 

753"" Епі-ше, м\тмЬ('гuчне, WIЄГОРIІЧllе M!l.1JipC'!'OO, 
754 . Жаllрове, llооутове Ма.'IЯРСТВО. 
755 Реl!ігіпнв М8.'ІЯРСТnO. 
7511 Історичне. бата:tJ.!ltj Шl.'шрСТВО. 

757 Портрстн. 
758 КР"НІІІІДІ!, яаРШІІІ, 1100:111111І, ТІІІ'І"!ІІІІ. 

7(1 ГРІІВЮРИ. 1.1IOeTpllцIТ. 

761 Гp"B~'I'" 11" ""І.еві (Кtі:lI.оl'рафі.). 
762 ГР"ШОР" 11" М"1',,:,і 1~lеТ"'·Ibf)"I,афі",. 
763 ГРnВЮl>n 1111 І"'>lїні 1:lіТ()'l,,,фі,,). 
764 ГР'Ш~'l'а в фар0"". 
7115 ГраВІ'IJtI "іЗI\ем, ~Іюсі(і ТН'ІІІІ' 1'11(:111;. 

7611 ~!JIщотіI!ТН; 8".l1тІIІТО ( .... Біс). 
767 0фо11Т· 

'76/; Маш1tllПt~ Іllа.ujР.УIНШН~I. 
169 Ko.leJ\I(Ї1 l'lЩnЮР. 

" 
77 <РОТОI'РllфIН. .-->--

, , 
. 01 
.1 
,2 

Теорія фОТОI'РllфіУ: ФUТОІ'рафи:нш .)ІІ1'IІІШ і хе,мlя • 
IІО>lШIІКIlIllIЯ, .шараТIІ 11 "ІІТ"Р"':'Н., 1 

. ,:\ 
,4, 

.5 

.6 
,7 
,6 
,82 
.В:! 

.!ІІІ 

... 9 

ПIЮІ{ССJl а {:о:tЯМlt мнта.'Іів. 
ШгмеllТ . 
фО1'ОІЮ"ЬОI'Рwl'їя. 
'Фото.,ітогр"Фlя: 
ФОТUЦЇЮЮГI·nфія, 
ФОТОТІІпогрuфія, ге:ІіOl'РUВЮI'И' 
ПрIlСТI)С~·1І8НН. фот~l. _ І 
ФотографИ'lна nроекція~. ~ . :::- '. ',' 
Наукова фото"рафlll, ~lі~!."IюТ"'l,ифl., РаДІОграФе !І, ~ 
ЮllеМВТ1)l'Jшфія. -', ' 
х lю.llОФОТ(\"l'афін. 

Фотографlltlflі }\fL1Rюtіі_~ 

78 ~. о.' _ 
781).111 ,',." Iш.l.:іІ.IНІ ее1'СТlШИ, 
781 ':3аl'а:'·І!'а ~IY3I1Ka.1ЬH" те"I.lя іі '~';III,a. 

.2 3nга;іыla Тборія. "РИІ;І!. 

.4, Гi-\P~IOHiH і БОIIЧН,ШУIІІ':l'. 

.5 М)'аll'lНі Ф"іJМИ. .........----
55 -



751.6 

ї8І.О· 

'78:! 
іна 

7S~ 

7t'i:i 
ї$іі 

". 
. S 
.Н 

!\ошю;;нщін. 

Тс"тра:ш,,, .\rрюш (OIlCIIfi, (mt:pC'r'lI;, 
ЦеРJ,QЩЩ ~І)·;ШІ,І\. 
110КН:II.Н<1 ;\!\':JIlIШ. 

ОР1ЩСЧ1\IШ, ~i"\';JII!\a. СllшIIОltlI'НlН, ml\Н'Р"1\ муашш .. 
1\:IaВIІШIIВI іНСТР;РIt:llТН. 
СТРУllllі іIlСЧ'РЮlІl'lI. 
:l\":\HHi (\lі:lІlі і Дt·Рі'в:шtlі. іll(·l'РУ\I!'lІлt • 
~'~IЛJlllі і ,\IІ'Х;ННl'llІі іJlстр,ОII'IIТI'.' 

• ,t 
. - .. «",,,,,, __ C .. 'I .. I~,,,~Io'..,T:..rew, '!!", 

їНI 

7!':! 

7H;~ 

71Ц 

: 7Н;") 
7НН 

71'7 
7Щj 

7!IН 

8 

,І 

:.! 
,:1 

.4 

. ;) 

.Н 

,S 

l'pO,\la;lCI,I:a 1")зваПI ~ 1:4JIЩt'jI'І'Н. JlШIРI,а.\ll,І, I1I11Н;, нп-
І'о:ш і еlШТН), 

l't;ёtTp. 
~·tva,\III. 
К! ,:-,н,ді)!, 

Фар", 
ОIlЩЩ і :Jіl'll'ШН :1р:\,\I;І . 
Olleli('Ta (J-;t'''fНчна ."Hlj·P:t' . 

Оне"" -б,l'фф'" 
І;".'JЮ', )\""'ЮI1I11фl,., 

. ~aTHi 1'1." ~ТіШ(Ш. ili~t.\l'l>ll. Т. ІШ,. 
f 1'11. Щ" ~ШЮТІ. :1" НІ:НОН,\' ЩН':Н'IІІ,ОI {IIJНХtl. доміно 

(,i:1t.1INlj, 

1'1'11 I;Н~Н~lщіНні fI а.ml'зов1 О;НIІТlІ і 'І ШЦ 
СІ1IJІ'Т Ііа (~ніжн"у ПОIJlч-і. (f\ош.БІI. :ІІІШІІІІ. l'УРll3М 

А:н.llіНlІ:Щ. ABTj'~Нlt)i:li:J~I. :\Т'lf!lIfЧIІНn I~JlIlРТ'. 
l~рсr,IШ. HXl'-J':ljI-tfjн. І 
l(illlшfl СП"РТ. 
РН(і;ЩПI.!), JlО:НI'ЩIІІIJН. Тир. 

Літеl)t1тура, Красне ПJJсьмен(!тво. 

До аі,IUIІЛУ 8 віДНОСllТЬСR ЛІтература о тісно., 
розуміннІ, себ..то творн крас.ноrO пи(:м.енства о рІ ... 
НМХ фор..,ах, та ке. t.tO напнСано про ""Х: Істоpl •• 
критика, ПОllємнка, коментарі1 

Jfmщ, на яхІіі написано, літературнtln 1'1dр. 
зазначається 'за ..10fЮмоrою 'm:термIНDНТМ ааа,· 

Гt6 -

1.11І 

І ,іІ:\ 

1.iI~ 
1.0:, 
\.ІІІ! 

1.0. 
:! 
а 

,{J , '; 

котра додається безпосереднє до Індекса 8, так. 
с ... о, як о olдnlnl ф'.ЬО .... rll 4, H.np. 

В91,іВ YKpalHCbKa лІтература. 
Кр'. uьoro ГОЛОQНОГО рОздІлення літератури их 

TooptB 110 !Мовах. МО1knИЮ юкивати загалt.ні детер
мІН8ttТИ 1'01).1111 (О.,.) і· 'ЩСf/. а також en.IdI •• 11 
AO"lp.llal" _i,.pa"pIIOfD lара.тер, .,аору, чи 
род}' лІтератури. ло котрого 81и ВШ~ОСИТЬСА. 

ЦІ останнІ детерМінанти маюТь таЮtЇ1" (а.МIШ виrЛ1JД, 
ЯК і cneU!1JnbHI детермІнанти фїJlt.OJlLoОI'ії, що вказанІ 
Вitше при iкneK'i .fnl, 'j(J. та 0:1Н3Ч311:1ТI.; 

_ ~ Ilueзіtl. ' Іі Липи. 
_ , .. J1ipiK3. -І СаТЦРИ, еПЇI1)it'l"', flapo.:tJl • 
w_:l Драматична літерач·ра.' - ~ М\IJJаюtна. , 
-21 TparejIj1J -:'<о:.! :і6ірки таорів рі)l(НИХ 
-'2! кuмедія. авторіВ на рі_нІ пітера· 
_ .. "1;1 Драма, Т)'рні теми, . • 
__ ;: РОМ;!Н. --~.. СентениlІ, ду.км, макСн'Н. 
~;J:! Оповідання. _!іl Тоори R nОIlУЛ'Арнім ВМ~ 
~" ЕТIІ:1t1и ("M~~IY"'), клалі. 
_:І Красно.моасТ80. --!.І;і ЛітерзТ)'ра ДЛЯ дітеА. 
_ М СУIІОве красttОМОВПВО, -11;; Критика. як ліrера ТУРКА 
_:J:.!: Духовне красномосаю. форма. 

_!~" nол\тичНі ПРОМОО"_ 

, , 

І Вепр, ~{'-;~I .IЯі~" італіАСLoК1tА pOMatl. котриА 
;,·ЯВИIJ(R. в ІЬі8 РОиl. 

Крl-' того, ':unи треба КnИСіфік),вати дy~e ~
ОIТО творів OJ1НOГO автора. чк T80piB~ інсі торкаlOТЬСІ 
ulJt(1ro m,llШ'ОГО "ис.анЮІ, 1ІІІО.nИВО описат. енці· 
.... 1 аа"." •• 1 фоР •• 'аору. котрі ПИWУТЬСlll пlсл" - і 
IІРНЗImWА автора та беРУТІ.с.я ра:юм з ТflM призои .. 
шем У JlУ_КЖ ui 3азначенна CJ1шуючі: 

11'>1"''' ;rnіl"Ш 1Iи'l'ін. ІІІІ~"ІІІШ ІІІ"' IЮ811)' :"'il'''~' тоо"ів. 
,СлLa.уючі роздfтt tI1,Н1 ... одн,ково ПРИКnUilютЬС'І 

АО :Нlзначень 2, :1 і\7.), 

BII:tНlJt111 ІЩ ~lilHi IIf:pUOTI\HP)"" ". 

1I~1.~r::IН;l, ut";Ш«ТI,с" ll"Т(~ll\lі"I\IІТ" \IНlIІІ ""I',,;,:IUДУ). 
t!nг;rіД,\'1J8rrrrll, 
f\ •• tJCnP.:I:T. l"t'З)(\lf:, 

.'li1'''I"IT-'''''''' iCTHI)ЇII R ЩІІІТІІІШ. І\І'ІП'ІІ'ІІІІІІІ ОI',lЯД. 
K"'IF.IITnpln. А Н":Ії". 

І\РІІТІІКІІ ТI"'Стів. IІn(lіЯIІТII. 
'ltlСТlІІlа Tf1<."in ВВТ"І"'· 
ВllБРВllі T8"rll, Allтo:r,,,r'ill, ВIІТІІI1І. 
'OKPC:.lї (П(ЮДlllю,:іl 'о'lЮl"1 IІВТlIРIl. 

6і -
'--_______________ ------.L-~---------~.--,--.... ------J 



r~~" ________ ' __ ~ ____ ~ __ "~' __ ~Q~~_ 
(КЛАсIФfКУIOТЬСА В" абеТКОМу ПОРlіІдкоаі наза творІв). ':"" 

приклвд: !щМ.7Т.О3=91.і9) neреклал не 
YKpalHcbKY ІІІІОВУ MOJtЬЄpoBcbKoro • Тартюфа-. 

8 біблlографl1 .Ітер,турн" ТЗОРlв ОС80ВІ. MBlcl. 
фlкацll пОвинна перевоцитн(:ь." UО "'06;, потім по 
nРU,jtЩЩ'1 ЩJШQрі(J. Ч'11 по Ha3B~ творів (коті ВQHH 
аНОНН,\1ні 'іН не ПОХQД.rпь sJlt O.t!Horo а8тора). на реш .. · 
тІ 1.0 ljіup.+1 і 1/J(шріtl. 

Напр,: ~-I (Molit"re :~.ОЗ=;!) переклад на німеиьку 
мову вн6рвню:, творів МОЛЬЄР"'. 

Така кля:сіфікаUIЯ лас можливість ;j'сднати як 9 
6і6Лlографіі, так і на БІБліотечних ПUnНЦЯХ 8СlO лlтера~ 
туру оідОМОі мови. а потім І все, що 10ркаЄТЬСJI 

. кожного Шtсьменника. 

Не Обмежуючись uk;1Q OCHQ8tI()1O к.nясlфlкзuіє.) 
ма-ж:nнво паралельно з нею л~ре80ДИТИ допомjжні 
Iflllсfфікаqjї .а дуаДIТ ••• lарт.аІ: одну rlO лlтера~ 
турному ,характеру творів t ДРУСУ но сюжетам, 
темам творів. 

t:.I.qr.іфі~ЩI1я tlU ,tі11lf!ра'mУРНО'Чfl xapmime~ 
РІ} Шffоріff переводи1'ЬСЙ в меж~ літератури кожноl 
МОВИ. "РИ чому по індекса ЛОJlВЄТЬС" зазначення 
-1,-2 і т. И., пuтlм рік аиttання твору; наприкіиul 
можливО розпреЛЇЛЯ1'И квртки п'о призвишу авторів 
Та 110 назві питаин,,_ Нвпр., на книжку лірlЧНОl ло· 
езіі П. Тичини .. Соняwн' кларнети", $Іка з411аилась 
8 ! ~~1 ~ роиі треба t.:класти Інлекс: 

~!iI.i9-1.1 "HJ1S" ' 
ЦіІ КЛАСlфікаціЯ дає можлфuеть огляду в хро.. 

нольогичному порядкові ОСЬОТО рОЗl»tТК)' від.омого ропу 
лІтератури, що маО' велике значіНН1І Іл. студіювання 
kTOplї літератури, ДлR uk:' КJJяСіфlкаuН Треба скла .. 
~ти картки лише на перше ви~ння кожиоl"() твору 
J не потрІбно списування послlllУЮЧI1Х ВИJ1ань 
QДН3КО80 чк і писань критичноrо і історlчноrо ха
рактеру сприводу ньОГО, переl(n~ді8 'іого І т. и., 60 
т.н<ого роду &!ДОМQС'ти МО*ЛИІЮ од.ержвти в ка 
1альозі ОСнОвної КЛliсіфікаuіl пІд прмзвнwe. опора. 

llругиU спосіб допомІЖНО1 /r.lяrіФіl .. (щіі 110 c;r;... 
:Ji(','fіЩ." .,11 m'\иа,.t творіІі реJ<омендується в.ива1И 

тілько відносно таких nlтератур~их творів,. ,южет 
котрих MO~нa охаракrеризува:rи uіЛКОJII ясно, та 
КО1рі діЯсно рють матерІял дл" JЮ(Лідwува.НJ11і1 ЧИ д,'ІJI 
популярі::tauії CIIJ)I(eTY. Такі ТВQри!заЗМ3ЧЗIO'tt..(;1І ,iHдeK~ 
сами того предмет)'t котриА З'Jl8Л~ЄТСЯ сюжетом твору 
при чому цОдвютЬ<:я загальні детермІнанти ф(lр,Ми а 
SiAHOUleHHR. Напр.: f 

:18._' 

8.0 

8.0L 

8.08 

82 
8а 
84 
85 

.85 

. , 395 (О : S<I-:JJ СоЦl •• іс""чн' аоктвиин • 
• фор,,1 французького ро"ану. 

При ._aaal .артоа. до Індексу. котр"м,,· 
знаЧСЄТЬСіІ твlр. tюдається IнJtцtял ПРИЗ8цша авторв, 
Напр. поану зБІрку творІв КоцЮбинського чteба за .. 
нотувати : 

B~J.i9 (к. і) 
Коли регjСтрується один окреJllиit твІр, додається 

крІм иЬОГО tн!uиал назви твору пkли зазначення 1, 
се6·ТО окремнй твір. Нащ). 

. і1ереклаll на російську мову Коцюбинськоrо 
~ТiHi ;;цt6yrих 1'~ДKiB" .мати.ме індекс: 

'91.79(К 7Т.О3=-І7) 
Коли рееструється писания ЩЩ в4доМиtf TвfP, 

індекс СКJtзд.а€ться так само, тlЛhКИ назву T8QPY треба 
виписувати курсивом, в призвише автора підкреслІО .. 
вати; Наприклад, картка на критичну статтю А. М,
цро згаnaнниЯ вище Tslv Коuю6инського матиме' 
таКим вигляд 

ПИС"ІІІШ 

М .• А. "~1.;9 (К. ; Т. 06) 

1~'12.- НоаИf1 твІр М. Коцюбинського 

. 

"ІЮ :lітеРIПУГУ. 
ВсІ слlдуючі зззначення з О можливо додавати 

до IнnеКСів КО)l(н01 окремо1 літератури (див. при КЛ. 
п~д ~J)9 ):. j 

.ТJiТ~Рl\Т~lша .'eTfJTIH.:a. :НТI~IШ1'у)ші ТІ!орії. Фі:1ЬО:Ю
фі!! :.іТI;I,аТУI'I1. 

.пііераТ~lНШ І;щ,шо:rіltін. СТН:!!" П.,еТПЮj. Реторика. 
Індекс Ko~ можна спо1tУЧВТИ з зазиаченнАМ 

літературноrо xapaKTep~' Tf:lOPY аа AOnOMorOI} РИСКИ. 
Напр. 

!'\7.H~ __ :.!I правила латинСЬКО! трО/гедії. 

JtИНlLіа. KpacHuMoBCT811. ВIlРl1:НIf: 'ІНТі\ШIН. 

I\tIlПlIІ.а n іеТОl,ін ;ІітеI'ИТУI'IІ .. 
Напр. Я.НI.7tl jltt-l ІСТОріЯ } краіН!:ЬКОI поезР. 

ЛIІГ:lіftt:МШ :lітераіура. 
!liШЩІ,ЮI :!іт,,~иту!>а. 
ФР"I1НУ:J(,Юl :lІтеIШТПЩ· 

IТ!І.1і1k"'Ш :lітеI'IІТ)·РIІ. 
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titi 
~; 

8R 
~O 
~91.i 
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ГumПnllСLIЩ .11терnтпn. 
.. іlаТlІнська IlітеI'I1ТУРЦ. 
Грецька .1IтеРnТУ]1П. 
IІншl Ilтерцтпщ, 

МОСІШП"І,'''І і\ іТЩIllТУІІІІ. 
~'ЩIitІllсl>tш :JітеIШТУIIН. 

(С'J'орIЯ. ff\Ol'llllфія. БІОI'lщфlll. 
ІсторІІІ. 

, ~; . 

Індексом 8 зазнач",о r ЬС" ftЮJ)It прн pr:"Horo 
РОА)' фаКТИ, котрі Відносяться 110 минулого людська,т,,; 
предметом історіІ RaJlАЮТЬСА поАI1. Iн!.:тит}'uіJ, ссO(Ja 
та істор»чнl ЛОКУICeНlIt. 

І. Зar ..... історіІ. Iki істoj)wчнl трори і ... I/l,.і~ 
ф;""!lюmьr.rf " n(jЧflmt .. !/ 1т .uіtщю. II поті.v 111# 'Щ'Н, (за 
допомOft)Ю еіnпоtd.!lиих детермінантІв); .5О*'ЛИВО дода· 
ИТИ також l1етер.іна"ти фоРIІІИ Я наприкінці .. оа .. 

Іфі." "(!("'Р"фU'fНU% іh'11lf'J1.tlIНllиmіtt АК' <Jaанача .. 
ють вjJЮМУ дер)lllllУ чи IIIkutBIcTbj uжиurJТЬСIіІ 1акО*, 
neтep1lillH3:HTH ILIJІІ 3азначіНН1І .іси" віlОIilОТО РОJlУ вза .. 
т'вnl. І(отрl СI(II8ДаОТЬСJl з РиСК .. в 4у*Ка.... та ,шсеlJ 
( -); напр. (-2) означає lІІі(то в.заrаnl. j -:11) зе.ля, 
область. (-:I~) щюв1нutя. t~'бериISl. Tak. 

tf(4Ї-2).I'· 1cToplSl MOCKOвCbKlt" мІст В XVIIi 
поnlттl. 

11( 47 ,Ї 14-:1'.~ !,~ .. 
Щ4;,71 '~;~:?I~I~" 

jCTopta' сnобо· ... аНшlJни а 
Х\'І (тОЛІІтІ. 

ІморІя Хврьковськоl губtр· 
кп: в ХІХ століттІ. 

Ці загальні ОЗН8111еНКА мо.на .аорват.. .ао 
лtтерм[нантіь мlсиь. котрі .аоть ~вol OlCptltl iK.1t! кс. 
в табnИWlХj вони HeooxiJl,ti а тlх ВИпадКах, КОЛИ та at10 
н"ша It'сцеьість не має СВОЄl OKpeJtOl детермІнанТІ'; TOJd 
зазначається заraльна детер.Jиакта тоі .і(це. 
вости та доltасться наЗва ca_oro _Іср: 

• 1І(41.7І2-:! Борз.аl, І;' IC~opI ••. I>орЗlІQ на 
ЧерНlfrilWИНИ І ХУНІ столІтті. 

Коли ІсторичнІ полі1 ТОРКВЮТЬСА 4ВОХ JtраІ., 
TiJlp про них 3а3Ю1чаєтьси дvмlюнно О 1сторIl тоІ 
и nруrol Коли UI ПОлl1 торкаютьа бiльw нl* 4101 
"!"11м, ТОАі ІСТОР.'.ИО твір про: .их :<аЗНачщ:rЬСІ 
детерааlнаКfОЮ, ІКа cn:tлbКll, І. ~., IW.ІІ. 1'оа с 

-6<'1 

о о 

, , 
і твОдицl. чи .4CТep*iH8HTO~ частини світу, де з"ахо
IIJIТ"'. асІ цІ .paIKK, 

ICTopltf Haponil, АкІ не мають вnuсної теріторП, 
38зизчаст..,СЯ лгтер_Iн.аНТI)IО .мови 8 дужка" С.ЛКВ. 
таОJl:ИU! детермІнантів •• СUЯ, стор. 6-1). Напр.: 

Щ=!,:!'7; tсторія араБІв. 

а"т;{ f~f'."""ЖW'IСf1m. беаконечносru t,ц·} зазна~ 1 
\Іас весь СІ!Т. с)'к)'пність нсіх краlи. '111 6іraтьо", 
3 НИХ. Наfф.: 

Щ'п.} ВсесеJТнМ історlА. 

Час до .кого ,і4НОСjlfЬСЯ історичні подіі, . 
зазка.чає;ься АЄтеР_lнанта_и час)' (ДНІ, тз6JIиШ). Коли І' 
Треба вказати на 4ООУ, чи на протаг час)'. OO'la ТК08кА та 
останніЙ роки 3'САНУЮТЬСЯ АВО". крапка",М; КОВИ'; 
периUl чИ остаННfI даТ8- ке вказується. З3.tlСТЬ неІ ; 
стаа..,яТЬ ЧОТИРІІ .срапки. НlПР·; 

.. 1~Hi;I~:IH" періОД з 1to\l:t року по ІS:Ю. 
Щ4).'';!'.!і: .• ,,'' заtаnЬН8 Історія європи з 1ї89р. 
Рі*,ні історичнІ перІоди. uаРЮ83НИfl. Illlністер-

(тва, подl1 та епtЗОДИ.1іІкl 8їдБУd3,11I1('h в ко_иНі ІСраУн1, 
зззначаЮТЬСА Іх ПО14аТIІ(ОIOЮ ;4 конечною дата." з 
двома крапка •• проМіЖ M~X. Напр.; 

щ .... ;.1 в;,:!; І Flif)" Іс'(орlн Франuіі під час JlPY. 
(01 і.періl. І 

33 ДmI опреаl..аЄКНА ІСторичних дат треба звер.- . 
татись АО IстормчниХ СЛО8НиIСJв, Х(ЮНОЛЬОfК>4ка,х Т86- 1 ! 
ЛИШ" енц!kлопеJtlR та миших джерел. І 

11. СаачІІ'''''. 10YOpl" n.CI.'" .i ... ~ , ..... щ 
сneWАЛWlОЮ ПQp8JI."У зазнач8ЮТЬСА не в 9' вill.I!.ШІ. а 
кma(tФ'ltуJOТьа разом з вiJ1пosi.Iни." предмета.,., 3.110-
рчеD д.Т.р .. I ..... Т. Ф<>Р.. (O'J) 

53(о91,17: .... ' IсторhJфіЗИК •• ХУІІІ віцІ. 
7 (О») 33raльttalсторіа аистeut8. 

tcтOp1a: plWИISх оміти"иих і ц.tиістра~м.х 
)"СТI1КО8 К.ІІАСlфі«у«ТЬС51 разом З ннwи_. творах. ат
косно иИХ. AR кОДИ бажать з'r.ttН3Т., 8 QДИО*У 
.ісиі все. шо тосжаtТь« ~CTopl' вlдоіЩ)! храіки •• 0.
JDlЮ ка lуn.aIJCaТ"ИХ XapTfCI:k тднос_тм спеu.blJЬНУ 
іс:торію АО td.aAi'y ~ 38. АОП()lІЮroю петермІнанти відно-
ше ..... Так. 

1'47.71).1ї" YKpait«:bKf ItMC'ТeUTВO вХУіl1 ~ 
столІтті. МОllШll80 на АуnnстнlА картиі зазначити; j 

11(47.7]),17" : j Історія УкраІн" • ХУІІІ, 
(Т<ШіТ1і; МП(1'fU:nO. І 

IIL дDIО111D1 I~ТOPl.II' AlCЦllIUIІI' дають 
Іст",",.а .. _ розшуку ...... ' """,у .. I ••• , !Ср"таки 
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91,01 
.0::1 

IНl 

9J2 

та КЛ1llсіфікаці1 pl».:Horo РОl1У документів, IЮтрl до
помоrають в аідБУJ1уввннl N"HYnoro. Голоанlwа така 
ДИ'Ultпліна fIIкиo..fЬD.?i~q: 3аranЬ.на археольоrlll видно
СМТЬС. до 902,6. археольогl. художнІх тооріа-архlt
тектури, рlзбnрстеа.-в таКQЖ Сlrіnьоrpафj\lЧН CfPJЮ" 
'.'IlСllіUІо·lI (дослІджує печатки) І Т. н. КЛАСlфlКУЮТЬСА 8 
8jJWлі IdИСТЄUТ88 і. А рхеОJlьо"а предметІв ,'браМНІ. 
озд06и lІіДНОСИТЬ(А ло :1111.;;9~,:ttJ:4J; F;'Jі"JЮф,,,,;а j l/а.,е
f)<~рпфі.'t клясlфіК)'IОТЬСА ра:ЮN ;1 філЬОJlьоrіЄЮ 4.7. 
Инші Jlопо'Wl*ні історичні науки зазначt"! л,0.1І1 8 alA
,ll,їЛі 11. 

НО)lІО IrTopll. ДоuоиlИlІІ1 ItтОРUЧllІ ОО)'ІІН, 

IСТUРll,ші Т':"І,іl. Фі:IІ",3(",I,. і"Т"I,іІI 
:\lеТОДО:ІWI'Їя iC"Ulltil, 30I*tl.ll,lli :1іf\:.~Jiе:ш іеТ()llіІ. 
J 111 II:H • .o:'tlaTIlb'J1, 

IСТВIШЧllН '-IНfЛIІ;Н . 
kТОРНЧlНl ХР.'Ш1:11.(JI'і)!. 
АРХИНЇt-ТІН\f' . 
АрхеО:Н.і1гін . 

Г"оrpаФIII . 
До 9. віднucSlТЬ(Я ТВОРІ! НП іеоІ рафІ! а 8}'зы(lltуy 

розумІнні С)lова, себ то ~щ"св:ннSI зсuі. fI" .kUl 
ЖИТТ'ІІ людСьКОСТfI ТВ oбl:llf}' I1 .діI.ЛЬНО(ТН. (reotpa
фія мате)18Тlfчна, rеоrрафія ФіЗJlЧl18 вt.аносятЬ(я АО 
астрономl1. l"t'одезП! Ф'ЗМІ(И ra ЦРИjX1АН"Х на),к.). 

I'Ф'l",фlя. 'ш !1i1~·I;a. ПllllllllіllllJ Т''-'рії. ~,"T"JlII, 
МUНilрішш, теХ""':!! Іх. . і 

ІСТО(>ІІ'ІІНІ І'е{)l'рафія, І 

Картографі». 

1І101')l4фlll. 

IНJieKCOM 92 Зазначаються (lПhсаННJI "ИТТІІ ШДО
маТ QСОбн. юаinеАні аЩ)Є(м, HeKponЬOflf, na_Фмтн. 
випанн" 8 честь ІІіЄI особи. аllТOбlоrpaфп, I1СIІІУЩІІІ, 
ЛИСТУ8аннSI~ до ььorо вlAAlлу slДНOCIITьa І такі б10rра.. 
фІУ, якІ TopKaoтt.fA не С1'lль"к: осООн: скільКJI роз
вітк)' 01,1101'101 наУКП1 мистеuт~ і .1'. Н. 8 'таких ви .. 
ПЦКах мо_;rnао зa.3lШчати ,110 111(01 fuya1 3JlaНКSI а4 
оіл>юше.ItЯ, бlorрафl. І крІ.. ТОЮ на дуnЩкатн.х 

.:.... 62-

\t:! С .. І 

Н2 

Н:! 

920 

кapт~.. вІдносити бlографllO ДІ) ""осlф1каull .IДІ10вlд
"ОГО пре.".ту. Та •• біографlю Рубенса . 

92 (Рубенс) : і';) 

1І0WnИВО З8значити такОЖ 

75 9'}. (Py6eH(~. чИ 
U1 - j 5 (Рубенсі 

Ii~ '1'1111'1'11 іll;1II11Ї)l)"I.'IІ.IІЇ, , . 
в ду."ах зазначається призвище особн, чия Giorpa .. 

фlll заНОТ08УЄТЬСЯ. 

l,іОllJафіl t.O:ltmTI,HIIЇ по 1;IНliHa~\, 
liiогрnфіІ м.1Єlcrlllші по :1.:<іа)l, 
Біографіі ьО:JЄI:1'шmі 110 I;UTf~!'{jIJi)l~. нсі6. 

U2 : І' Життs: великих Істори", •. 
u:; : 75 ~"'2I .. li" Ж"ТТSI англlАсы(хx МIЛJIрlв 

ХУІІІ СТОЛіТТЯ. 
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(І): .•• ) 

ДОnО/lllжні табnмці заrаПЬНМj( пока'lІикlв 
(детермІнантів). 

ШЛ{lХ(JМ 8ЖJlВl)ННЯ таких ~aKiB. АК ,t.I)'ЖК'I, :JHUK 

lюрі8.НАННЯ, папки, два ноnl, двІ краПЮt та nJTep 
абетки, складають"," зазначеlll' .ааnl ЧІІСЛВ, що дозоu-

.1~loп ВИАRJ1ЯТН В опноманlтнlА формІ ідеІ. котрІ 
:~часта :іустрlчзютьс" 111.0 час аналІзу об"єктlв КJI.(І~ 
фікацil. иі числа вживаються АК заrальнl показчики ІЛЄ· 
теР'4lнанти) Т8 AOfl08HIOJOTb іНlIексн з та6JШЦЬ; 

І. ДетеР.'Н8НТЦ ФОР!!НІ А lзагал,,"ностп . (О) 
11. ДетеРalінанти мlСЦА , . {;! ,ао !І! 
Ш. ДетермlнаІіТН мо8и . .......:1 АО =U 
ІУ, Детермінанти часу .. 
У. lIетермlнантн ТОЧКИ ПОГЛАВУ ,"' '.Ію, 
УІ. ДетеРlllінан'!" вІдношеННА 
УІі. Детер_lнанти імен" A-Z 

При КnJICіфfкаuli тр.~аЮТЬСlI такого порядку 
рОз_іщеННА детермІнантів: , 

( )'"11'" = , : . -,.\-Z. Н.lt21З.~,А.r,.;.іоІ.9. 

1. ДетермІнанти форми А загалЬНОСТІ! 
Коли .110 інвекса ПРИЄD."ую;rЬСJI Кlлwcа мтер.'. 

нантів. то з початку llf)!lаютьс~ IIttC-РI'ІIНDНТИ .icЦl. 
часу. вїnнowенн", а пот •• -лєтер_імантм форми. Капр,: 

UI (Н) (03) гоограФ"чинА СЛОВНИ. Фр".WІ. 
:~:;;; : Зі}:! (OS) ЖУРtlan по ПlІтання. _у"lцJruль

; ноro соuійлlзAt}'. 

(О: .•. і .... 8 фор ... і .... lааl'I\:'l>ІІа детер"lнанта '1юJ>.\lIІІ. 

Кожнмі4 Індекс;) твбпкuь К4я~IФіКОu.iJ мо_ка ..... 
вати ЯКО детермІнанту форми,! К0411 н8ппсtlfк Аоro 
пІсля (11 : •.• ). Но.р. ! 

~2 -:І АнrnlАськиА ро_ан. 
... (0:.2-3) в фор_'! внг"lAс_кого ро_ану. 
~2 (11:82-3) АстронО_', • фор. І аиг.IRc ... 

><0<0 РО",.НУ. 
ие зазначеннй J10дається -тілько толі. f(ОЛ. pytt~ 

рика, І(отра мо*е бути утвopreна за йоro .А.ОПОIfOI"ОІ) 
не мас c80ro Індех:су 8 табmЩJlХ. 

ЧастІШе .. иаєтьа: 
... (0:і8) в "У'ИЧНlа фор"l. ! . 
•.. (O:!U-I) • фор",1 франu .... кlА П0е3lt 
... {0:,tч-3) • фор",1 фраНui>з_коro ро.ану 

-64_ 

(01) (Q25) 

(ОІ! .'iв2ГМbНll /nl:орія •• :; 

(ЩІ' 

(Ol~' 

(01 :н 
(4114) 

'((.11 ;., 

1017, 
(01") 

і1етер"інанта (01) вlДНОСМТЬСIJ до творІв, котрі тор
К8ЮТЬ(R пре4Мета а Aoro цlnОС1іі. 3 поrnЯJlУ Aoro 
rоnовних законІв, ЙОГО фlЛЬОЗОфіі та наукоьо1 методи. -

11"11І11'''''1. "1If",ді'lеШI>!, fl\IІІPUДН. lIiДCТnBI!, "охо· 
;!il.I:1II1II 1 дінере:ш. 'Н~ .. Ш n 06('111', (Х)'(ЩТ, проо~ 

:,.мn. ~I"T'\. ЩЮI'рНМ і ІІ:НІІІ. 
t\.ll1(~іфіЮLl(tll. РfЙ;lі:l 1І~I~їШ і (,r,'~h:l'ifl f(, ніДJl(flпення 

\lіш JШ\Ш. 
І (іllllі('ТI.. lІаil~:lllllі(:л,. 1;1 ~IШСl'Jlістr, lІ:',}'Юl. 
~I(mil. Tt~I}:\Iilt(':II.(JJ·iH, .ЮМ':IІJ;:JSlТ~·РU. і:11!ИО.'Н..огін, 

СЮIIJШJ_\fll. :Щ;Нlачшшн. іа:ОI __ III';ШШ. !J.Ki ВЖ1J
!laIItТfA~H н Hu,YIti, 

l'іifШЇ fШУf;нні Тt:пріl віДIJ',СIІН Щ.f~:НН:Т}·, 
(;'ІСТ":ІІ" "ДІІІІІІІІІ. і міРII. 
~II"";#lt1 llfi)'fшні і ісХJJI!чН), ~Іет,,:ш ДНС;lіДд:~~ВПllПЯ, 

JlиУІ;нпі 1І1,IІВОl1l1. ~lf·T(,:rO:Jf';;J'i:t. ;JUI~а.1Иfі дже
ІJI~:Щ lJа}'Ь:IІ. "IНlТШШ і ШЮПШПШf ІІІІХ джеРСмl. 

(О2) • .. /1 tfJop.u; тJНIlOmШIItI, lliiJР!lЧНUIO" .... 

(0:./11 
(0:121 

(0~4, 

(024.1) 

(0:1;"1 ) 

Твори. "кі в"К43А8JOТь npe':IJ4tT в iloro цlлоС.тн 
і"! систе_аТltчнllі формІ (трактаТІ', піilРУЧНПКИ, ком .. 
спект"І_ 

І 1е.111І:і Ч"'І:ТUТІІ. ІІВ)'І'''''; .1"".1і:lІІ. 
Тlюь."ТRТIJ 11tШt~,lШ:fll'о 1)4~J!tlil'.". ~·:lt{\It:IJTaplli під. 

р~"IIІІIШI. 

),IIL'li піДI)У'Нlшаt. 1І0'lа"l\оні f(IJПУ:ШJmі B,IДOIlIlll, 
ІІІJЧ'У" ШІКІ' ;1:11І uші.1 іН7,; ,. 

РЇ;Шlі тиНРIІ. 11:tї ЩНlзunютr.с1J .1:НІ ('ш:rtїН.lьrшх "а:' 
Tf~f'i)pi.n '1IІТН"іів. 

59(Н14) пlАРУЧНIІІК :юольоr-і. 4111а ХЛіборобів • 
Не З."ІfwуваТ&І 3 інnЄксо_ пp1'lклuА8ню:r науки. . 

r.з : Гоз прикладання фіЗИI(О 4{, х,,'1іООробст8а. 

Під",учнпкп ята 'ЛЄJfентарного Wk; .. ibHOro наеч3ЮUi 
ЗДзнаЧ3ЮТЬС1а (075). 

Ilі.1I')''1I1I1I'" Д;ІП дiT'~n. ;{aI'n"O~1 всі l1іДРУ'IIШ~!І 
д,1.1 дітей :ІІО""1IlВО В;ДIlООIІТII до 087. 

111 ІІРУ·ІІШІШ. "ОТрі nll .... laJ!Clli n ФОl':ІІі 3аШIТl1llь та 
. віДПОDідіll . 
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(03) о (077) 

(O:J) Ен" і""льо,,еf),у. 

lІодіn Пlкміі сами", як індекса 0:1. 
1 

(О.і) С'Шlmllіі 110 

ТІЮРИ, котрі а рІжних 60Kiu трактують !Іри П(~Вllе 
IIIП<lННS<I, не ВllчеРllУInЧИ IlредмеlУ: статті, екскурси, 

адреси, ШіСТИ, ДllСертаuії, І_УРСИ - що не fllJlXClJlSlTb 
під (О:!), (ОЗ), (1):1). 

(048) l;іG:lіРI'рафll'lІІі 'ІІІ I~РIІПl'lІІі НlIa:liall. 
Коментврії, реферати. шкluи, лІтературні, кри

Тllчні замітки. 

СllеuіSlЛl .. на 6і6ліографіSl ві.аноситьсSl до () І (j 
{І Н; : 17:!.4 t:iі6лlографія питвнtіll про мир. 

(0:1) .... н фОР,llі lU~pio{jU'IHoгu IlІІiJflНН.Ч. 

Тут клясlфіКУЮТЬСІіІ тілько шеullilльнl _урнanи; 
журнаЛlI загального характеру зазначаютьсsr rOnOB
ню! !ндексо", О;Ї, газетн 07. 

На нартцІ зазначаЄТЬСІіІ пІсля індексв III1Ї<:W! 
ініuіяли назви журналу. Повна назва перlодичноrо 
видання пишется в тому Мlсці КіІрткн, де вквзуєтьсsr 
автор твору. 

(Об) ТоваРllства. ріжні ,·О"IІ,,,,ти8и. 

(0611 
(01;2) 

(отсі) 
(0(;5) 

ОФіціН:II.lІі іНСТIІТ)'ці)', KU.'lil't~ТlI. ~і1":Щ. ССf\цїl і т. П. 
ПРlIватні іНСТlпуціl., НIІУБові. ЩJ?фссіltні і т. 1I. Gез 

учаСТIІ :tЩШШВIІОУ В:ШдlІ. І 

I\ОIlI'РССІІ. I\Оllферt:1l11іі TII.\I'Ia(,~lВi nРI'шшзнціТ. 

(07j 

І\(jш~рціrlllі ;НШ:Ш;l1I. І 

Н(JIJ.,{JНН.ч. СШ!JiJiЮIJ(lНН.·', НfI!JIЮ(jі .Шh', тО". 

. (1),1) 
(071.1) 
(071.2) 
(Oїl.:i) 
(ОЇ 1.4) 
(Ої2і 
(075) 
(077) . 

3UПLlьна 1)IН'Шlllзаllін 
Вища oeuiTa. 
СеРІ'ДШI освіта. 
Нllща ucuiTa. 
НаН'lШfШJ nсіи ІЮШШ.\ І.:нтт'ирій. 

:Заn.:шдп д:ш IШУ, .. UІН1Х Cllo(:Tep~ikt:lII. С:ЩС:Іідів). 
КНIIЖlіl1 Д:ІН e:H::~IeIlTapIIOI'O lІа~'IШlllа. 
Метод ша Оl\ре~шх lІ.аук. і 

(08) 

(09j 

. . . fj фор ... ; "о.лігршjНі. 

Подln таКII" самнА, QK Індекса 03. 

.... 1/ (Рор.мі історіі. 

ПодІл таю.'і (аМ~IИ, SlI{ індекса (I~I. 

11. Детермінанти місця. ( ... t 
Спосіб вживання uих детермінантів 8"".13<:1HO н rrrJЯСн(нні до іl.дексу 

'І с ',ЗБJ1иul. 

(:1;'.1 /Н:n'аіm. Uri h.'!>aiHlI. 

."Ін"" Afi=*.:HapOfIHI,(JO/11I a~o віДНt.шеЮіSl .,іж (і:н"атЬО."1.а КD3ЇН31111И 
З приводу ЯКОІ І) небудь одного факту; lІ()ріtJНЯНН"f ріЖНlIХ країн, іх 
(ХQжlсть чи ріЖііі:ть з певної точки погляду. Напр.: 

НІ (О(і:?) ("., Міжнародні" БіОліorра1щчНl"і IНПIIТУТ. 
:I~i ( . ..и.) НавіГ<:Juія IJ ріжних країнах 

(-) 

( - О) Зона. ОКО!1иuі ві!іОМОГО Jiісuя. ( -- :!:!І СелО! В:Шlsлі. 
(- І) Сторона свІту. 1- ::11 :~e:tlJJj; о(.:taсти. 
(_ 11) СхІд. (- :J:!) Департа~еНТIІ. гуСіернії. 

(_ ІЗ) ПІвдень. ( - -І, )lер;r.;звз нзаl'алі. 
(- 15) Захід. ( -- .• ,) КОЛЬ;JНЇI. 

(- 17) ПівнІч. ( - ~I) Місие знз.\'о.1Ж~ННЯ. 

(-:!) МlсиевнА поділ взагаJlі. (- .'-:!І Місие ПОХОДіІ\еflНЯ. 
( - :.! І) Міста взага.'1і. 

(1 1) J(~ОАЬ()гll"ні . .,іеl{Я і ш'ріuдu. 

(ІІІ) Архейська група. 

-( 112) Палеозоlіська група, 
(112.1) Кембрійська система, 
(11;] J . Сілурlйська CllcтeMa. 
(11-1 J Девонська система, 
(11.·11 Ка .• "новvгільна, Пер."1.ська (ИСlе.\IИ. 

(І H~ І МЗО30Uська група . 
(І ~ 6.1) Тріасова Cllcтe."1.a. 
(116.2) Юрська система. 
(11.) . Крейдяна снстем •. 
(11 S) Третична сис гема. 
(II~) ЧетвеРПlчна система, 

( 11 {І) Сучасна система. 

JlO;ftJll <'Рl/П" і r.UCIllI.',IIU В1КИВ3ЮТСIi пр" страт"rрафIIЧНОМ,v описуваннІ 
[)51.7 Коли подаються картнни життя геl);1ЬОГltЧНlIХ часів, замісuь назви І 
lP~n(l вЖива.еться термін доСіа, з:[:~ь ~/r.m~,.I((1-[lеРіо7· . 

_ ~-'-J 



г (12) 

(Ш 

(12.1\ 
02.2) 
/12.3 
(12.:11) 

(2) 

(21) 
(22) 
(23) 
(26) 
(28) 
(281) 
(285) 

(3) 

КS)JянцА- вІк. 
Треткч:нни період. 
ЧеТllертичюtи ПtріОJ1, 
Паnєоnітична епоха. 

Континенти. 
Остро(щ. 

Гори. 
Океяни, Mop'f, 
ПріснІ !юди. 
РІЧКИ. 
Озера. 

Деfllєр.щ.mНІJШ .ніtЩh 
СnИJЮ.'f) ('аіту. 

(ЗІ) crlneT. 
(3;1) /уп ••• 
(М) lоЩ •. 
(35) Медо.Персі •. 
(:6) Кельти, гаЛII, 

(3і) Рмм. 
(38).. ГреulЯ 
(391) Грец."і осТро .... 
(,392) Мапа Аз!я ЗЗХU{Н3. 

(398) Мал. Аз. '.і ..... 
(39;) Сирі., Ар.в.я. 
(З9~} Аз.я півнІчна захіJJNa. 

(8961 АзІ. піВ.lе" ••. 
(3~'i) Афр •••. 
(8~.8)· Евро .. пI6, ••• З. 

. Ш.. Бері ти . 
(41) ШОТ'Я"Аlя. 
(~15) Ір ••• оі •. 
(4lJ,. Англlя. 
(4Н). Ні ... тч •••. 
(4'3і), ПрусІ •. 
(436) д.'тро·угорщ .... 
(4'19) Лольщ. до ""ділу. 

, (4-1).. Фр •• ul •. 
, \(5) 1т •• I •. 

(46) '. Португ"лlя. гищп."і •. 
(W . .1" Еар .••• Я,ька Росі •. 

1"4' t Й" . ФIНnJlнаfя. 
'r 

(12.112) 
( 12.:1:1) 
(12.:Ц) 

(ІН) 

(4i:tJ 
(.щ 
Ні4, 
14;.(1) 
(4і'&, 
(4іС.) 

14;;) 
(4';.70 
(41,'.1) 
("Ї.t;'.!) 
t"7J;~1 
ІН.;ІІ) 
(4і.іI2, 
Ні,іlЗ) 
(!ОЛ,) 

(4і,ї4) 
(Іі.і:!2) 
,.$7.714' 
Hi.~92) 

Н'.9) 
1'7.9!) 
(41.910) 
/4,.1'111 
(H.HI~) 
(471'1) 
Нїщ 
(~Яl) 
н"'·-,) 
HS9) 
Н!'2) 
(4!І:I) 

(Н!') 
(4!'t, • 
(4!Ifi, 
(~9i.1) 
1497.2) 
Н97.З) 
(~9~) 

68 -

Неоnітпчна erIOXD.. 
Бро.ао .. П вік. 
3аnlзн"А aIJ(. 
Jlьо.аор~ ДQба, 

Іljвнічн) г~'6epHli. 
UеНТРІЛ.hні гуС)ернl·,. 
Баnтl~:Ьkl г~'6epHIl. 
ilетербург. 
Польща, 

Білоруdя І ';'атвІи. 
Шаl1ень Росіі. 
Укр_Іна. 

"Од:ілдя. 
ВО.llинщяна, 
МОГил'.шнна. 
КиtвwиНа. 
Чl!рниr'аЩИmJ;. 
Пonта,Wина. 
ХаркІвщина. 
КаТер"~осna8ш"На. 
'г .орl.IСЮlферопln.. 
Ба,аробl •. 
40НШМна. 
Кав.аз; 
f1е~.каз'я. 
Чоно_opu.utиа. 
КуIlaНиіи ..... 
сТааро~j.llЬw"иа. 
Схі",,1 ryбt!>ні! 
К2Іlkозj 
Но.,..гl •. 
Ш .. ul.: 
48Нlя. і 
ГОl1:1нзlЯ. 
Бе"nм! 
UI .. иwlрl •. 
Греиі •. : 
Еврол,Ась •• Туреччима. 
СерБІ •• : ' 
Бо ... рl •• 
Чtрмоroрl •. 
PyMy.I~. 

•• (Щ 
(62) 
(ПО) 

~6G) 
(1.7, 
{571) 
(57~) 

~57", 
(5;'41 

j!!J. 
(6~) 
(GЗ) 

(6', 
(6[') 

{7і 

о 

А.ія: 

Х •• шви •. 
ЯЛОН І •• 
ПерщиНD. 
ТуреЧЧИНІ A31"tCbKIJ. 
СІІбор. 

с.амр за.lана. 
Смбир иеНТр4.nьна, 

Смбнр східна. 
Російський Туркестан, 

АфРUА'U. 

Є'Мпn. 
АбllcинkI. 
Мароко. 

АJ1Ь*ИР· 

11і."і·"Щ А.U,'}ЩА'f', 

(ї2) 
(725, 
(73) 

=91.2 

МЄІСС"КР. 
UеНfраJ1ЬН3 Америка. 
СПОJ1ученl Шf3fН. 

llіll,Jщоm A.fI;·PIIA'II. 

БраЗИJ1I •. 
Аргентина. 

Чилі. 
БОJ)!Вія, 

Перу. 

ВенеlJ~ ~;a. 

tЖNlні."l. 

АlСтралі1l. 
Ho~a ГВllHe~. 
flО1lінезія. 
Північним 6іІ·УН. 

nїр.о.ениН біrун. -(11 І 

Гeorрафlllll&н1 lleтep.iHIHfH місця, колм ВОНИ еЖИВ8ютьса з IНAtI(CO~ r 
'CTupl1 U. u.;вшЧ80fь ~азо. ат .... eJQJЮВiJ1Нstх un.a,llKaX j нац,оно ..... -І 
ftCicm., ce(J..1'O марів, якмА замне цю тєріторію. Jlna зазначetlм В 1(: .. І' 
торі"] та етнorрафіl НllJиJiJіlf. "'ОfЩlі Н" ,.,тит,. 41.ft/CHO; m'!рітор"~ а више , 
еіарііІСИSlOn.c:. моlOtO. а такО"- ря :.ш.зttaч:~нна tЩ)Ql1і.. котрі перебувають І' 
..... pJ_HJI .. краІн •• ~].tJaот1КЯ детермuшнтм М08И 8 пужхах: 

• '" 21 ..,г"".сакСІІ. ( ~ ~I'I С".вонм взагалі" ' 

К.КЯ4il. 

, _ 3) Гер_мські раса1. с 9'Z) ее.lти t!ЗI.rаnі. 
( ~ 1) Лат.мсhXі ,аС.. (9:r_; є.реї. 
, ,",! 'І', IH»~вe"Cb"i pat')! f g:!7~ МураНІ! • АРАби). 

ІІІ. Детер_інантн _овн 1=1· 

=1 МI ...... ро .... =::J!I.~:! Норвежська. 

=12 Ес""",,",о. ::r::1!'.9 Готська. 

~ ..... АиrВIАська. ~ ..... Франц)·зька. 

=~,., АнrПО-СSКС(JНСька. -"'"''''1' 11РО&.lнсаЛ Ь(ЬКіІ. 

-:1 HilltubКO. ~ І т 81JЇAct.Ka. 

",,':!'; МИШІ HllllleUbll:i М08II. -.:;;М' Румунська. 

",:19.1 3ахIJIJЮ-ніllецькі взагалІ. ,,,,,·.9.~ I'eТIЯ(ька. 

=:3ti~2 фря ..... =+1 ГltшпаНСЬХ8. 

=!Юдl ГOJUI>IЛt_. ~"'1m Портyra.nмькг. 

=39 •• Н ..... НI_цЬКа. ~'; Латинська. 

:tt cIto:~Кьк' озаrалі. ~s ГреЩ.JCа. 

·lсп8 ..... а. =91 МишІ IHJto--европеПськt. 

=39.1 C.ellCЬJ<8. =«;1.1 IHlltlikblI:i 1І0аР вз.аtаnJ. 

...89.16 Дожь.а. =91:t Старо (HD.lnCbK1,. (QHCKPltT). 

- 6_ ~::-., 



=91,;-; Іранські. 
=91./) Кельтські. 
=ОІ.7 Руська. 
=2.,L.Ї!) YKpa(JНCbK3. 

і ~;9I.A Инш! славянrькі }ІОВИ, 
І =01.81 Бульгарська. 
І- =91.82 Сер6СЬІ(а. 
1 =91.$:5 Польська. 

=1P,Sfi Чешська. 
=92 СЄМИТ('ЬКі. 
=92...1- євред(ы<; ... 
=9:1.7 М)'ринська. 
=93 Х.іМИтСt,ка. 

=~.;I, 1 Вrипетська. 
=9;).1 Коптська. 
=94 Ура.lю.АnтаЙСькl. 
=Н4.;}5 Турецька. 
=Н4.? J Угорська. 
=!Ч-':)4 фННСh)са. 
=!I;~ Азl"тськj, 

=91'" І Хинська, 
=НГ>Jj Японська. 
:=::іll) Африкаt;lськJ. 

;:..:!І'; Мови і1івнlчноl Америки, 
:=!l:'; Мови fJiЗ,lР.Нtt,/j Америки. 
;,;.,\І!І малансы�(}''nмінезIIІськI •• 

ІУ. Детермінанти часу 1_ . 
ПОРSlдок скnадан!!я та, 8Ж"8ання детермінантів часу ВЮj~іано 8 по-

яснеJ1Н) ,110 ЇH.leKcy Н. \ 
Копи зазначаЮТI,СSI стuліття, lНЩИСУСТЬСЯ 4ИС110 ПОНних, закіН'lених 

Bk:18. наnр.: і; 14" знач~1ТЬ ХУ CТOniTТff. 
Роки старовнню",; часів (до Р. Х.; пишуться ;іі ;\JlaKO;it ~ 

0-1;1;')'" ·і;);) р. до Р. Х. 

СтарСВНННіСТь. Час до р, Х 
0.# J Г>" Cepe.QHj віки, 
15 t;"i Нова доба. 
I~ 19 Суча,,:на до6а, 

при зазначеНІіі дат. спочатку випнсустЬІ:Я р;к, потім ,vіСtіЩЬ і день; 
при ЧОМУ мІсяці та ДНІ З8знаЧ\lЮТЬСЯ -заасігдн ДЬ(lма числа.и а РОКИ TPbO~ 

"ма.:Кожне зазначення ві.QОkреМЛЮСТЬСIi ві.n другого КРОПКОІО, ТОІ<: 
, ШЩS.О$,н-l зазначас: -І-го се;)Пня. S9S року. 

. Астрономичнн" час має свої aeTepMHHaWTH .,: . t ' 
.. :1111 сучасність; .. 1~;o. ~нн)'ле, ,,:1:'" 6уnучий ЧQ-С, 

; 2М пора року: " ' :!'! ... ВeCHa~ ~: 22· ЛІТ0; ,,: 2:~~ ОСінь; ~; l~" 3".\18. 

І 
У. Детермінанти аналізу 1,,,001 

детермінанти аналізу чи ТОЧI<И погляду .nодаютьсql переважно до іидек. 
(;18 з fi ВіддіЛУ, 11 нноді з ,~ та "; ДПА зазночення ",,-tань, якІ віднQCЧТЬ(Я 
до техники матеріяльних о(ііскт;в, І 

.001 ТQЧh:а погляду спеh:уnятивна. Е10НЯТТЯ, програм, мета . 

.002 Точка погляду реалlз.аuі1, 3nіЯсиення; І<онструкція; матері}111Н. 
t .003 Точка ПОГnЯJУ господарСька. Економичні УМОВИ прОJ1у.кцt1 А 
І торг)' • 

.004 
JJ05 
.006 
• (1)7 [

' ТоЧка !іОГЛЯДУ оБСЛУГО8УВ8ННЯ. ут(nізацl1. Зберегання. ,,( 
Точка погляду оборудОвания в.загалі. 
Точка погляду помеwкаиwa;внутрlшне 060РУДО88ННЄ, 
Персонал, особистий СI(Лад • 

- іО - "о 

VII. 

VI. ДетермІнанти вІдносин 1:1· 
ВЖИ880ТЬ коли треба зазначити внутрішнІЙ З8ЯЗОК двох а60 Кіnі.

КОх nнтаннь. предметіfl., які мають СЬОl СИМВОЛИ в головній табnиuі напр. 
вlдносlНШI 6Jt1лl0ГР{;fФН.ао 6j6л;от~вства О1; ():,!; "jдНОСіНН:Я lЖ'іnlоФ~лll до 
книжного лІпа О:JO: (';tїl, 30tlнішнШ мехаНИ4f!ИЙ ;JtlЯ;ЮК зазна',3ЄТЬСJi 

знаком скnадання, . _ . 
Гlри ЮlясіФlкунанн! 6іб,nіОI'рафнчнн,\ ТНОрІН детер~н:tан1'И BIДHO~IHb 

8ЖИ8аютьС~ ГОЛQВНИМ чllНОМ Ь !юділах фаховu'l (іі6.~іО~j1афll /напр. ОНі . ~I 
(-Ііі р бібnі()графlЯ географії УКР<і'IНИ. -оо , ' 

Привести всі зразки lакнх ,ко~БІ.:на~lJ1 не"Н~ЖJlИВО tlO:ЩЯК ВОНИ ~кла
даюТЬСЯ зі 8СЇ)( іс-:ну"чи)( IHne~":If' І КlЛI.ЮСТІ,' .I~ 6e~~e:"Ha. П~.ИКJi~Jl~. 

:}1 ; ;~,;Ж, статистика :~аJlj:Нtlш> :t:::, .1;1_ 'I)НItНllзлt.нии СОUtЯJlізм 
(.#4 : 4.).) nі.Q;юсII1Н;J ФраНІ!1І ДІ) І.аді!. 

" - 71 ~-
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АБЕТКОВИЙ ПОКАЗЧИК 
ДО ДЕЦІМДЛЬНИХ ТДБЛИUЬ. 

Д. 

Абltсинія 
ДРСТРО·УГОРШIlI13 

Австралія 

Автографи 
А,ВТОТilо('jіJ1lз .. 
АВТQно_jя 
Arp~pHe I1І1ТZIНJIoI 

Агронuм.ія 
AJlIJeHHI(TII ; -І'Н ДН" 

АІ.llJOкатура 
Аn.Мfністративна UРПlні~j;J.uіSl 
AJI~if!icTpauiq бі6ліnт€чнз 

Азія 
дзія !~'!ilла за"іIЩt 
Азія південна 
Азі~ півнtwrм, :lзхl.'ltl2 
АзіRТСhкі МО!Щ 
ДКЗJlе:'f'!іі 
АкватіНі{) 

АКvспtю'l 
. Д1(ушерство 
дкиlЗ 
Д,1ьгебrа 
А,1ЬЖItР 

Алькоrоль 
Алькоголь (ети;.;а, 

А,'ь~анахи аагаnьні 
АЛьflіtШ3М 
Д.ерика 11іМеН;,з 
Амерю(! пlВН$чна 
Америка спол)'Чєні штати 
Ам~шка цектрзльнз 

, Ан.алі;J ІШШІІК 
(I~;~I ! дналіа кіЛ1>і<uспшіі 

(.(:;!і} ДНаЛj~і ;,irej1HYfJH. 

(Н·Н AHa'nI;~ {щ.Оt'ИI;а' 
jt~1 Анадіз ріі+<ИИХ СУ(Іпанцій 
7!Ні ; Аналt:f ЯХQСПfНИ 
:14:!.~;) . Ана~ітична гео:четрі'll 
;f;I~,j;:: АнаJlьогія (J1hоги ... а) 

I~:! Анархиз~ 
2SI},:J АнаТОмі}! 

:: .. 7 514,:; АнаТомі}! анТЩЮПQJН,()гична 
:t;"Jil Анатомі}! д..111 ?цЗJlяріlJ 

О:!;') Анатомія ОШfCОВ:і 

(;", ~ А"з Т(Jмjя тваrЧill 

(:Ш:!) АнеК,аОПI 

(:\!1111 ДНI';1НlcІ.I,а :'>'Іова 

(;Ht';J Англія 
·~· .. ·.~I;) Англо.Сзксо"'ЬКЗ мова 

ІН; днесте:.ія 

";'(;1, ДНОНИ,\1И (6і(і.'1іогр.) 

.1);Ц • АНТІкмріКЗJШ 
iO[,,:>"j~, . Аfпольorія (література! 
;::I().1ї 1 Д!fТРОПОJl1.огія СllеЦI>lJlьна 
;.1:/ ,АНТРОПОJlt.Ol"ія та ентографія 
(і'.Ч • ДНТРOlЮllf.огія КРII\1IН;lJ1ьна 

бlJ:J.:j і Анrропо~етріч 

17'--" І Дпокадіпсіс 
о:)!} АПОl(ріфИ 

7'~If~ АПОJ;wгеТJ1КЗ 
(Н) Аптечна СІ/рава 
(7) Аравія 

(7:0 Аргенпща 
(728, Аргу.-ентаujя 

73 

fil'i 
545 
~I.OO 
)Ііі 
;4:] 
!Н4 
514і 
J(iU 
:}iJ5 

fi.1I.ot 
НІІЛl4 
74:~' 
ІН!.! 
JИU4 

a9S.:!3 

(42) 
=2!І 
{іІ7.!і 

(Н4.1 

a2~.32 
~(3) 

572.9 
:}72 
"4~.9 
;lїа.6 

2'2S 
t:?9 
2:]9 

6J;.4 
Р94) 
(S2) 
Іб~ 
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Вп 

Аритметика і) t І 
Армія і ф.ilьота :I,~I:) 

БІблІографІ. творІв анони ... 
нИХ і псеВD:ОННМНИ)( 

Бlблlографlя T8~PIB Уlllіщ, 
8 11еріо./lНЧН. :видан< та 
:і6ірнмках 

• (114,1 
Apre.ni :Ц7,~ :?їА 
АРТЮісрlя :I=-,,~ 
Археисью\ труна { ! ! І) 
АРХ&Jnt.OгіЯ доіСТОРlІчна :;іl 
Архе(}}lЬОгіЯ іСТЩШЧН.а :l1j~J; 
АрХИВістнка ~H1:!,,~i 

АСf\етизм релігійний ::"1:' 
А,оціиці1 6JПlff)11Н\ні :~I; 1 
Дсоuіяuіl (попит. еКОНФIlЯ) ;;;:15,-. 
дсоціsщП політичні :;1;:1 
АсоціЯUії pelliгi~fHi :!і,/ 
АсоціяціТ РО6ітнцчі (:101I\OH\1) f .8::'1.1' .... 
дсоцlяuПро6lтнич! ieKOH{)MJNH.):::: 1.8:-
Асоц)яцП соціЯJ1ьнl ::;; 
АсоціЯUі1 (тр3:<011l :jl~,'" 

Асоціяці1 тає"н! :~i;;~ 
Астроно~ія ;;:! 
АстраНОfil\ія описова .~f:!";: 
Астрономія прзктичн!! .~I:!.'2 

f)іОЛlограф!я фахових Н.і.!ук 

1 БіблІотеки - а60неІІТ 
і Бі(;}'tїnтеКI! - від.ношенml 
\ ;10 читач!!! 

! Бі6діотекн -- нн}'тріШllій ;шд. 
! ПД:wljністрвulя 
l;і6r.іо"геки -- інsеIПЩ}. J'(J:i

І міщення 
1;і6діuтf'КИ - катаЛh<JГlf. Іх 

складання 

';і6ліО1t..:" - каТ;ІльографlЯ 
,Бі6ліОТ(~"И - катальо.на 

техника 

, ljі6nіотеКI! _. кnясіфlКУН<tННЯ 
книжnt\ 

: ьі(ідїотеки 

11:!;t.it 
1I:t5JJ 

Астрономія теоретична '~I~.I 
Ате/зм :іІ І 

J(НЮКОК H2~.i 

Африка (t~) 

АфРllкан,ькі ~ЮВIt ;:,'''-!щ 

Б, 

l}і6ді(}теюt - оргаНН~t.Щ'R l1ep~ 

l)і6Лlvтеки - rю~еШ"'ання та 
060руr::::за ння 

БlБЛI()теЮI , прак'гнчні 

Ба.кусріольогlя ЗДГЩ]hНiJ ;,;і;,,'" 11Р1І(іо.~И IШУК?В\f:'tt' npatlb 
Ба..,ет ;~j:t.~ Т;ИЛJотеЮI -- IІриріст 

4)2:: 

11')0 
O:!,~I,:! 

Банк" ::a~.1 J)і6Лlотеки - (Т,ЗПІСТІІЮІ:, ли~ 

Банки кооперативні :::І-І.-:! . CTY&nHH~. :ЮП1ИОI ()2:., І!' 
Балтнсти :!.<;Н і Бі6 .. 1іОТСКIІ - Тl;lrщ dH1nioTeK 02. 
Басара6іtl C~ ;.'ї:Н,: !)j6ЛіотеЮI-ф),~КL.Iі1 та раЗIНlТ, Н:lI 
БлжіАьи"I.ІТnO 4);~.SI ,Бі6:Jl0текозна8СТВf) H'~ 
БезnечнІстьfАД!l1ИНИСТР, УПР,) :1;,1,';;*, ' Ш6nі'А "22 
Безхре6етові і'і\I.:? 6і6nіофілія H!tO,1 
Бельrjя (4~);1) ,БІгун південюtn (99) 
Бир)Ка :J:~:!.(; fiїr\'H ліНН1ЧНИЙ {9~) 

, 6і6Jtloграфl~ Щ j Білізна 64S 
БІблІограФія заrnllьна НІ! " h(ЛОРУ('ЇЯ (JЇ6) 
Бі(;nlографjfi загальні твори НІ fI Біографі>! !12 
БібnlоrраФія іН.ІІИВlдуальна i;1~ І БіО1Jьогія ;,7 
ВіБЛlОrpаФія КОJlЄКТіfВна щ:; Бnагод.Шні аощlsщП :tlH 
Бі6..1jографjЯ націОНЗ.1ьна '11:1! Бог ~:}1 
БібліоrоаФlя OKpe~HX творів HI~.:i IБого{лужеБНі КНИНі 264 .• 
Біt"!.110rраФlя 110 формі ви- 50госд\';.кення :!U4 
дань 0'1.,1. 1)0""0; 3;\1 .SЗ8.!}З 

74 -

Болrврія 
Боnrарськв мова 

Бо"lвl. 
Борги nеРЖl1внl 
Боротьба полІтична 
Ботаника 
6отаннкв аналІтична 
Бразнnlt1 
Бра:маЮіЗN 
6рацтва 
Бр".арстlЮ 
БРО.1зові вирнОl1 
Бру •• 
Були •• 
БудіВЛі ГН:1РО гехни"Н! 
БудJвиицтво 
БУJ1IВНltUТ80 горожаиське 

6уАlанИЦТ80, його еnc.ентн 
БуМ.инuтао кооперативне 
БуJtlвнмuтВО (мистецтво) 
БУJ1I_ниuтво церковне 
DуAlвничl МJ1ерtЯ1JИ 
Булошні 
6ур",у.,l. 

Бухгаnтер'Я 
Бю.а ..... еТ 

В. 

ВартІсть 
Вбивство (еТІlка) 
ВtHeиyenB 
Вtнтиляulя 
Версlфlкаul. 
Вtтериttaрія 
8заСМОJЮПОМОТЗ 

В.бор" 
Віtдaння 
ВИ./lI1ННЯ дllТRчі 

8юшннч ДЛ1І рl.Н'I.\" кат. 

(4!17.2) 
~UI.SI 

("4) 
:t36.:J 
:J:!;J.2 

;)~ 

(~I ~ 
:!11.4.:! 
1;,5 
lifj;l", 

1~7:i 

!;':!;I,~ 

·tt'.f..:1 

711 
а:і4.1 

"';1Ь 
I;~.I 

t;fi-l.t' 

;'11.1'1 
,,:-.ї 

:~:-Il. "';:! 

;щ~,;, 

, ('!J.';" 

(~i. 
'іНі 

-1'.11 
+і І ~I 

:!:!J 
11;1:,J, 

()~~.1 ;_Ц:І. 

читачІв 0:--; 
Виланн\t нЗVКОВИХ ПІШ!Р~ІСГВ (Ні., 
8tf.ttaHIi'A неОФіulяльні (0';::1 
Видани. офlulgльнl ilSa 
8иnaНli1l офіulчльні (форма) ((/GI) 
'Bliдa!,H\t ntріщtJtЧН!, загальні (/5 

І 
ВиuнНR періодичні (фоИIIJ8) 
Викладання 

Викnаuня МОВН 
Виногра.аниuтВQ 

J Внно ;3 ВИНО"і-'аn), 
, ВИl1ад.ковість 
І Вllро6Н дереsnяні 
· ННР(J6и ","иl:Ютні 
Виро6и З;),1jзні і кручеві 
Анрn611 мід.ні і 6rЮН:1О8Ї 
Нир/)(.н оргаюtЧН'JI хемїі 

· В .. ро61t IІзпсрOf)J 
Вироби ХСNI1ЧНl 

Вирн(.іИ ШКУРlolні 
8_ЧХI6., rYMiJJacHi 
В"ро6ЮI l1рnж;.кj,, 
Вирn(.і,1ення 3 ШЛlilхетного 

(05) 
М) 

491.iU-8 
GJ,4G· 

fii):1.2 
12:{ 
4і--;,. 

Н:1.7 

біІі 
ші 

fi7!1 
~;$ 

6(; •. (; 

\1етаЛ\' і са}~'ІіЩ8ітів Ііі І 
HI~T~T з буряКі" (цукроsaрстfЮ) ('G4, 1:!3 
Вихоsaнн\t C;>(ТC)ilH ,3; і.4 
Внхоsaння фізи\tне :1_ 1,7:)" 
Вишипання Х\','10 .. ·н(' ;.,. 
Ві8іс~К!llя «(>':~IK~) 1 ~9." 

· ВіfШ{ GH~.3 
Відношення між ро6jтникu~ 

"ІИ та IlрОМn(ЛОВIfЯМН :t31.1 
Відч\t\СН. II1СИХf)ль!)гія\ lii~ 
НіДЧJtТИ рі'Ж"н.tх (ПІJЮК (0(1) 
Віі!на фортеuійна :1:;.544-
"Ваtiоюм ФЛЬОЛ1 tC(Ju. 9вишt, 3:1,9 
Rlt1скщш фnЬ(JТ" іте:\н.) Ci2;~.$ 
Шnск!)мі :fвич.аl 399 
ВШскщm іНIо!енерне ,щ"~ 

(Tt'pt Г80 
Вій,кщю-кзрне Щ'll.tflО 

Bil'll>tlicт •• 8(1"Лі іIIСИ;>'!)ЛhогіЯj 
,В;Р\'В8ННЯ (догматика). 
Віr;'нзння ІСіН!. e1Hf)rp) 
Аладз 

ВЛ;1сні" .. 11 ~'''ФЮNI!ЧНtJМ~ 
пізношенні 

Bд,aolicТJ. 8e.1IH\~ 
! ВnзснісТ1> ГР()'\1.!1ідськn 

І 8nцсніп •• tzep"'<tnlia 
, Вnа(ніПЬJIерж~пю'! нсру:-.. О'lа 
І ВnзснlстІ. .'Jрі6ИD 
'8ЛD(ніСJЬ аемелr.на 
І 8ла(нlсть Kn:'I)'HtНIMIO. 

75 __ 

1 t,~. 
'!:~S 

:l9S.:-t 
3 ... 2':) 

;::;3 
:m,3і 

~1;l;I,1 

3;16,1 
3:13.:1$ 
а.'tИ.il 

:133.1 

, .........J 



г-------------~----------o~~----------------~~г---~----~----------~',-------~------------, 

Бл 

Власність 1іІіАська 
Власність нерухома (ТОЧК8 

погл. ПОЛ. eKOHOl".) 
ВласнісТь приватна 
8лаСfikть Ilровінціяльна 
8JJЗСН'СТЬ сільска 
8ластиеl(":ь живої ."ІатеріІ 
Вода 
BOJIH м!нералЬАі 
Води прісні 
БолопостачаинSI мkтз 
80аоПРОВОЛНі і l(аналі:іаuШ~ 

ні робоТИ 
Водорослі 
Волиншина 
~ВОЛlOНтаризм 
Во,," 
Воляпюк 
8плив церкви 

В""УТТJI (лсююльогія) 

Г, 

Газ 
Газети 
Гали 
Гальванізм 
ГамаРСТ8О 

·re1Hf 

. "аР.lОнjЯ 
Гвинея нова 
Геnlоrрзвюра 
Генеt)льогія 
Геогра.фllчні значнш,н 'KO~ 

ОРJ1инаЦИJ 
ГеограФlя 
ГеографІя віиськова 
ГеоrрафlА еКflно~ична 
Геоrрафlя 
Географія Історична 

Геоrрафlя РОСЛІІН 
Геоrрафія Фізична 
ГеографіЯ Ак наука 
Геодезlq 
Геольогlя 
ГеО;1ьогія дзії 
Геольогія Африки 
ГеОJ1ьогія Ееропм 

33з,(, 

:tЩ}л 

:І"а,і 

5ї; 
5.t,},:!. 
'Н5.7і. 
('!~i 
fi:t~.1 

k'p 

ГеОЛЬОГlя економІчна I;5U', 
Геольоrіj;l фІзична І дннвмич"а 661 
Геометрі. , 51n 
feOMeTplq аналітична ьн; 
ГеометрІя нарксова ІЗІ;, 
І'еофlзнкв 6:М:'2 
ГеральДика 92п 
ГероJчнlсть 11!;.і; 

ГИМН" релігіQні 24!) 
~ ГідраВJlНЧli1 llвиГУНН (І'1I.2 • 
: Гlлро.".фIЯ , 55 і '4 
'І Плроnьогія 5:,1,. 

ЩІ" Гідростатика [):12 
!>~.~I3 : ГіnpQтеХНИЧні буmuі {і;!1 

(-ti.ii:t, ГirieHa ВI~с.кояа .11:1.4;7 
14~.~fa!j: Гігієна rpOJd3дcbKa НІ" 
І;"ІН : Гігіена іШТ~"і1 .~1:tJ}5 

~II;",!I! ,Пr1еНlt души 1:Н 

:.'іJl '['ігіеНIt загальна {і 1:1 
ІГ0:! ГігІена rцicr.. 4;:!=".-і 

Пгіеttа неРВОIJОГІ) укладу lіш.~ 
. [irieHa ПОЛОВIt 1iI:I.H~ 
Гігіена tlрОФесіЙН;J: 'НП.lї 
,ГirieHa шКtЛl,На :171.7 
Гінекодьnгія і lІеnJятрtw fi.] S 

: ГіПНОТИ:1У1 ІН-і 
;,аі .;і : гtпоте::ш {JII,OI'jl,a) ІІі і 
lітl 

іЗ,.:.! 
;~, ... 
(~.;; І ' 
;;,і 

Гірське nі:ю I:~':.! 
,Гіст()лt.(lгія :lnгальнJ.I М( •. ! 
ППИ()ТН~і:)! ів /l!еднuіиі) 61;j..~S7 
Гістодьorія Н11,('ІІ ~ 
ГіПf)JJьnrія (60таникаj b~,I!oS 

'Гно'і І сіа,16 
Го.1аНАія j (.Jg~) 

Ь:: .• )4- : ГодаН;Н:t>",а мова =п!і,:і 1 
Го;юнасінні ! S~.:. 

;і,','г,4 ,Го/ю(", 61:?7 
J;:s 
НІ 

~I/ І 

~I~"II) 

ГомілеТIlf(;:t 2:' 1 
: Горн (2:1) 
: Гоpt)ЛНlН1ТНft Н.'і.;) 

, Г орожз не I,Ке "раво :14. 
:>;,1А II'ocnoдapcTno rpOUJeue з.а"! 
91,01 І Госпоnарспю хатнс 64 

"c,;~;'; І f:~::I'p"yaBa:::a ,ашинне = ;~~B 
iJr.(fi) ГР'-'ВlОра 76 
;5(4) 'Гр,вЮра. ф~Рбах 764 

Гравюра· на ~epe.i 
Гра.ора на ка.lні 
rpaQlVpa на металі 
Гр •• орв різце. 
Граматнка 
Граl.UКИ >сати. 
Гребня 
Греко-Московська церква 
ГрецІ. (.ревн") 
ГрецІя 
Грецька "'оаа 
ГрецькІ острова 
ГР" комерціІіН; " азартовІ 
Грм Х8тнІ 
Грн, шо p0.18ttu:aJ'>Tb КМіІТ-
Ливіпь 

Грмбм 
Громади соц!ялісТllчні 
Гроші па~ровl 
Грунтовні права I'Р(}~lад!ш 
Грунтознавство 
Група Архе"ська 
Група Палео~uПська 
Група Мезозоись!':а 
Губернія 
Гумор HaPO~Hi~ 

д' 

)!ані. 
ДaHC~Ka "'QВ,j) 
Дармоаання 
Дахові роботu 
Догуни гиsраВ:ЩЧІ.' 
ДіЮ~ПОJ1jЛКО8і 
Д"!'ручнl 
ДеJ1укuJя (lIЬОПНЦJ;j 
ДезінфеК"I. 
Деl •• 
Декзрацl1 
ДемограФІя 
Демократи 
ДентJятрlq 
Департамент 
J!еревЛіlНS IШро6Sf 
Держава і кляси c)'cniJtbCTB~ 

761 
1»:1 
7b~ 
7f,;, 
41.:'; 
7!Іа, 

Ї~П 

:!;о.I.!. 

р;о.) 

\'І!і:.! 

Р:llі 
;~:; 

;;;.1 

ї~-I 

:,:'!І:.! 
;$:15, ~I 
:!3:!. ; 
а41 .• 

1;:1.1 
(ІІІ) 
1112) 
t І H~I 

(-3:!} 
J~t",. 13 

(4;o.~i) 

:І!'.ї'" 
:f:;!!,-I 
t:!I.і 

(~:! І ,1 

:J~I.~'H 

І,.:! 

fil.J..J 
:!ІІ 

" ::1" 

1,1 .. .!~ 
(-:t ... ) 

i,j.t 
3:!1 

І Дер""в, І церк., 

І 
Десмурrlя 
Де~потіА 

:~:!:? 

ііІ;.!) 

'311.6 
ІіІі,.;; , Дермато"ьоr!А 

ДетерМінанти 
t Детер»інанти 

геОЛI.uгі'j '1 ,і 
міСIJЯ О!9} 

, ДетеІНфі3НТІ1 
ДетеР)tінанти 

:\10ВН =, j !=!. 
фі:~іко-гео· 

ГР<tфtрш! 

llеlеjа'lіНзtПlі фf.!рМl' 
lleueH гrнmізаuія 
дЖ'ерелд nrHtDa 
д· ... ереnа ре,1іІіі 
Д:ш!'аРС11:Ю 
дикuіl'l 
ДИПЛI.І)~U1tl 
l1иrі:.+\а~flі 
;LИ(lі;I1,~jtlll карш 

ЛI~ференuііjне та jH1eгpa.1b~ 
не 41ІСлення 

JІЯ:\IlНЮI 

Дiat r3M " 
Дi~"CI<TI. 
Діло !'ipCJ.,Ke 

ДіЛІ) Ю1иikне 

lНЯf\:'JНія 
Діяльність души хоро6ЛИ6а 
JljяnьнїсП> чk;онерсt.ка 

Ліянія 
)Ju()рнй Т()tНlраsю'lЗ 
Jlry6po j :Ш\:Н tре.1Iгjя) 
JlO(ipr;riYT 
ДOUptlдійстно 
Дт ;1~J.1 :і3 Jі11,щt 

Дог"аlJlчна теО.1ЬtJrія 
llOt'ЩI 

}llJіСТОI11.1ЧН3 археОЛЬОГія 
-}lОl<а;,Н1 (ЛІ.')Гlка J 
!lО1\)'ме~ПII паР,13.\lєнтарні 
Д!)'\1енlt 

і11)11Q\ЮГЗ 

ДОЛО,\1Ога В разі ttещасн. 
ВllпадКіВ 

дОСТО.\lетність (.1I,о['ію)) 
}1Р<lМ3 
Древні иepKB~I 
ДРtвнНІ з.авjт 

: Др;",.",; (вироб,а) 

.7 _ 

:!9J,S 
1;:"1 

~.OS.') 

:il.':~.2 

~'~!'_2 
:;4:1 

:;17 
61;,2 
іН 1:16 
~,05.7 

fJ:!:t 
fi55 
::!58 
lа2 
:!tШ 

~i6 
:Ш5 

~16 

:~:J·.H 
179,9 
Н.J~ 

13 
~~H.'2 -
:);'1 
IGS 
il:!S 
:1іltl.l 

:lfi1 

lіЦ,8 
lt1:t 

:>-~3 

tSl 
::!21 
66~,IO 



І Др 
І 
:Дружба (етика) 
Ідрукоьання книжок 
ДуалІзм 
Дуел. (етика) 
ДУМКИ 
Духи (янгол. біс) 
Дух і Tir.o 
Душ. 
Дьог!ть 

Е. 

" ЕВОt'!lОuіОНИ;lМ 
Еволюція оргзниз.\1ів 
Европа 
Еарона пІвденна 
Егіпет (8 паронин. \стор.) 
Егіnет (сучаСНІ.Я) 
Егіпетська !'юва 
Езотернзм 
tKOHO:'l\H4Ha геольогlя 
Економи~не законодзесТfiЧ 
ЕКОНDмія політична 
ЕК()ffi)мJя політична загаЛl,-

на історія 
Економі .. політична аагаль-

Н3 теорія 
Економія ПРОJlШСПОва 
ЕкскрецІя 

, Еrcспропрl$lщjя 
tЛ~КТDмка 
Елєктрнка атмосферна 
Елєктро~агннтизм 
Елєктротехннка 
Елементарна ОСВІта 

" Ем6ріОДЬОГ!Я Зttгальна 
Ем6рlо.llЬОгія {медицина. 
Ем6ріоnьогія рослин 
Еміграція 

. Емоціl (ПСl1хольогі'll) 
ЕмПіризм 
Еицlкльопедії великі 
Енцlкльопедіl загальні 
Енцікnьопедія 
Енціl<льопедія права 
ЕпІграми 
Епlграфика 
ЕnlдемТI 

О. \. 3а 
і 

11і 
М5,1 
H9.~H6 
17Н,; 

8-SJ 
:t:~;; 

1" 
І[)І 

ііІ.,..;. j 

ЕпіЗОТI1 
ЕСJ(аТОЛhогlя 
Еcnеракт(} (фільольог1и) 
Естетика лІтературна 
&тети ка музична 
I::.стет.1ка, теОрІя, фlл~зо-. 

, фія :\шстецтвз 
, Етика 
Етиха літературна 
,ЕТІІХП міжнаРОJJНЯ 
Етика IІрОфесН+на 
F. тика родинна 

I.JIIJtJH Етика розважання і витра-
57;) чання часу 

(4) Етика сексуальна 
і3!18>} Етика соці.шьна 
(НІ) : Етикет 
(6:!) Ети.иольогіч 
~щ, J ЕТІ.1Ji10льогія украінськи мови 
I·HI.~;P' Етнографія 
.~j.·I:: Етольогія рослин 

;I:~ І ,~~ Етольогія тварин 
.,", Ефемериди 

:~:kIlIl) 

:):$;:' 

євангепіе 
єврейська мова 

єресІ, icтopi:Sl іх 

ж 

351.779 
236 

4.1J8.92 
8.01 
7SU.61 

701 
І; 

.іН.1 
11:!.-І 
ІН 

173 

І7» 

176 
17t 
;Ш:; 

~1.2 
4!il.79-~ 

57~ 
;)81.5 
5!J.1;) 

:t2ti 
=9:!4 
:П3 

{)1'!.4 
:і:}:l.11 t ЖItВQтні Вllро6'1 (;':іі 

Жl1ноча o(вiT~ ЗіН 
:і:С;.4 • 
:;;!~.:I 

4;:!!.:; 
3j:! 
;)!lI.;і 

ІН І ,(І I:~ 
Г,;:" 1 ~;, 

:!2;') 
НІ j 

JIH 
іІ; ~ І 

'Жиноче ІНН.;JННЯ :Щі; 

і Жиt10чі хtlор~6и 6ІН.1 
і Життя грQ.\\адсы\e ЮЦ 
,Життя маіі6)'IТНС 2~3 
Життя шкJ.'Jьне H71.f\ 
ЖорстокІсть до тварин (етика) 17Н.А 
Жорстокість ~t дlП1И І і9,2 
ЖуИНі І lіНI,;! 
ЖУРН~~И n~ 

\ :.курнаЛI1 (де~еР~іl~анти) (0&) 

1,;} 8, 
(,,:!) 
а·Ю.11 І Завіт древній 
$-і і Завіт иовий 
41. і І З~водlt і Maii~TepHi 
;ЗGJ,іі41 Законодавст~ 

-7~ -

2:?1 
225 

6'lt.i 
.~4 

ЗаконодаеСfnO економичне 
Законодавство норіВНlОlOче 
ЗаконодаВСТ80 РОбlтннче 
ЗаЛlзна нромисловLсть 
3алізниuі [торгове значіння) 
3алjзниuі (засОО" 3HOciHH:SI) 
3алlзниuі (техничне оооруд.) 
Залізні крицяні Вllр06и 
Залози 

3))I.в~ 
а4Д5 
(Sr)l.b~ 
(І69.1 
35;) 

!,51;'.:! 
62;),1 

НІ:!А 
1'1;; Засоriu комуиикаflП 

Захід 
ЗахІдна мал. Азія 
3ахіпно-нlмеl1t.кі МОВИ 
ЗБІрки законів і ЮІШСПРУ' 

(-НІ) 

(::91) 
:Н)1 

l1ениl1 
Збірки творів ріжtlflХ авто-

рів на ріжни теми 

Збірки текстів 
ЗОре. 
3вича-j, і фО,'Ьkfl!,ОР 
Звичаї віи(ь~ові 
Звичаї в [lрнвапю"'~' житті 
ЗвнчаІ1ні ШЛЯХИ 
38Ички {психольогіяj 
ЗnОрОВЛ>l наро.1,нС 
Земля 
Земляні та Ю,.tМ'яиі роБОТИ 
ЗеhтwАвеста 
Зі.1Л>l хлІбні 
Знання КО.'l'lерuШнl 
Знання прикладнІ 
Знання соціялt,ні 
~Знання ЧlІсті 
Зноrіння скріЗl> простІр 
ЗііосіНН}1 сухопутні 
Зоогеографія 
ЗООЛЬОГІЯ 
300льоrі>l аНilліТІ1чна 
Зоопалєонтольоrія 
300теХИІІка 
Зорі 

І. 

ІдеалІзм 
Ілеольогlя 

L'1юстраuП 

Ні}:'і 

:!1!;~) 

G:!.:!! 
{i;i~ 

,; 
:; 
;) 

lі;)" 

і:!);) 

;·~!),HI 

:~I~ І 

М'2 
н:І.І; 

;~·!3.~ 

НІ 
151.2 

76 

I
IНJ.tШСЬКі МОВИ 
ІндІ. 
IНlІG...eв;:юпеИськ( 1108'1 

\ lhЗ)'КЦіЯ (ЛЬОГИl\а) 
Ін.1УСИ (релігія) 

I
lнженерн& справа (віиськова:, 
Інженерие маистерспю 
!НСl1еf'uія санітарна 

І ІНСТИНКТ (ПСЮ::ОЛЬQгJя) 
jlиcrрументи ;\І)';щчнl 

=91.1 
(:Н) 

=91 
Ін:! 

29J 
:15,8 
ii~ 

Ііі J.,:} 

1;)8 
7S6 
1~9.911 ! IНТСJ1скт},ллі;ц,j 

Інтелігснuііі 
Іранські МЩШ 

!РШШ!llЧ 
Іслам 
I<:лаЮl"ЬІ,а; ~юва 
Іспит реnігій,ш/t 

; Історія вjЙсt.:О8і'! 

І
IcТОР1){ догмзтін 
kтчрі-ч лрукаРСі,f,оі ШТ}'t.:Н 
істор!ч І географі>! 
tcтоrnя літератури 
Історія шпання 
l([о.,ія uрЩЮ:Іна ЛЮДИНИ 

Історіч PO:~8IiТf'Y медицини 

Історія хрИ(ТШШСТІШ 
ITI1J1iikl.t.:;t I\lo~a 
IТZЛIS! 

IУ:lС>І 

f\аВI\UЗ 
l<а:JЗННЯ іllзстирська тео-

ЛЬОI'іS! 
Ka:{f.:H 

І f\злеИ.:lаr і 
і Календарі (:Н':ТРОНО,ІІШЧН.) 
'Календарі (форма) 
Камеї 

Камя;mй ВІК 
Канада 
Каналізаuіііtll ра60ТИ 

І 
Кантизм 
КаРІІкатура 
Карне пра!ю 
Картогра!\ш . 

79 --

1 !і:} • 
=1')1.') 

і";') 
:!97 

=щu} 

':liJ.2 
3:1.54 

27;;) 
65~.1 

9 
8.09. 
(09) 
573 

(;1(00) 
і7 

=;) 
(~o) 
('Іа) 

(Н.Я) 

2Г.2 
:Ш5.21 

O;}~. 

52Н,:1 
(О5Н} 
j:tfi.'l 

(12.1) 
(71 ) 
6~.6 

1.J.!J.Я22, 
141.5 : 
З~:! 

311.~6 і 

І ___ J 



КартограФІ. 
· КартографІя 

І Карфаrен 
! Каси ощаднІ 
f... Катальоги 
~ Катальоги пуБЛ~t.ЧНIIХ бі~ 
· блl0тек 
Катальоги приватних бі~ 

бпіоте1(; 

Катальоги прО;tажних ЗGі
рок 

К~тa.nьоги видаВНtЩТВ 1 а 

012 
(084) 
(а07) 

З:В.7і 

01';' 

017.1 

книгарень і; 1 '; . J 
КатаЛЬОГИ.~lОраZi.чНЮI H;l:-. 
Катальог комерuіііниu IH~';'I) 
Катa.nьограФія ;1:."~I·;i 

КатермкоспаfJЩШі3 ( 4 і. '; 4 і 
Катехизис :tЩі 
КаТQличt,ька uepJ.\!)3 '!$:! 
Квакери ~:фj; 
I<вIТОЗО:lСТ80 \.:1,; 
Кельти і::!і) 
Кельтські МОВИ :::-:1'1.Н 
Керамикз 1;Ші 
Керамика (мозан<а. теракота) ';;)~ 
Киlвшнна ,·.;,711) 
КінематогрВфіSl 77.1'o,w, 
Кіннота :і.\;-

І. КіШКИ 1'1 і;,; 
Кл!lдОВИШ3 (ОJдо6дення) 71,.. 
Клlматопьогlи .~,:-,l .. Wt 

КлIOGн НО1l11'ичні :II~I 
Клюб" свІтСьКі !!ії 
Кляси соці1ільні взаr'алl :і21.0 ( 
Кляси суспільства :~·1),~' 
КnяСlфікаuія бібл\огр.афичиа 01;,.4 
Кnясlфікаulя рас ;)Ї2,Н 
"f(лясіФікаulя Фільозофична ! 1:! 
Клятва І ін.:; 

КнигарнІ Ij'·"·'.4 
· Книги 8!іресові І1;Ї!' 

І Книтм історичні, 
Стар. Завіту 

Книги навчаючі 
Книги поетичні 
КННГМ слуWе6ні 
Ким.не діло 
Ковuльство 

242 
:!:1:1 
1{Ц.1 

" 

І 
Кози '. 
Колєкти.,lз. 

І КОnЄКlJіl гравюр 
І КолєкцlJ природничі 
! КоЛЄt(u)l фотоrрафичиі 
Коло діяльнtстl a.ll:MiHlcтpa~ 

тнвн. УПРЗltліННіІ 
, КСЛЬОНИЗ3!Jія ' 
Колwніч 

Комахи 
Ко.'іахи ~oplKTHi 
Комедія (пітер.) 
Ко~едіч (мистеIJТВО) 
Комерційне Пlf(МЮВО!tСТIJО 
К(lмерuіЯні ;)наНЮI 
Комети 
І\омпозіuія пІтературна 
КОМ}<НlIЗ,\ІІ 

КОМУНИl{ація (~'хопутна 
Конгрес (фор.''') 
KOHrpec.t 
Коні 
Консерватори 

Консерви овочевІ 
КонстltТУlJlя 
Комстрування повозок, 8:i1~ 

rOHie t "ароплultlв 
l\онтlнеН111 

КонфУlJіЙство 
КQНflераujя 
КоопераЦія ПРОДУКIJI"на 
КооперЗlJіq Сf1Q/Киltча 
Коптська .• ова ' 
І\орецтз l 
\іQристні кома.\« 
Космоnьогія І 
КОСМОС і 
Коти {ве,ерин.)! 
Кохання іетика) 
Краlttlюltання (капеЛIQХII) 
КраЄВIІДИ (яа.1:11PrТItО} 
Краніоnьогі. . 
KpaCHONiOBCTItO 

І
' Кранlодьогі'! 
КреJШ1' 

І Кресnення n!неllне" геО)1е· 
І трнчне 
І Криз. фінансо •• 

$0 -

бl~.З 
3:3541 

7GU 
.;79 
17\1 

:151 
а:иl 

І-ТІ) 
SH)i7 
'~:J,S 

~-22 
'i!t:l.2 

і;52 

п;)Ь 

.Ї-:!.:Іб 

S.OS 
::аі .• 
j;a.~ 

(0(1;11 
Н6:; 

';IU.1 
:121',11 

Щі",~ 
:142." 

пНІ';' 

41t ~ 
:.!~.1'.;И:! 
:::14 
Н4.6 
3:14.4 

=U::.I-
r.:,~:l5 

6.1.~ 
11:1 
;)2.31 

_il9.7 
17(, 
li~i 
i;)~ 

57:1.7 
5-!і 
:.7:1.7 
;1~2.7 

!} 
, . 

, . М. 
.:~ . 

Kpllllнonьori~ '. 348.9' ; І Лlтерату""а .0_п""'"I,( !ІОВ 

552 KpllТtplonbOrl. (llЬОІіка) 165' ЛIТШ1ьоr11 
~T.кa АК п\тсратурма фОр.. - 95 і

l 
Льогl"" 

~T.IIII"'· 142 Льокаут 

16 
;1;1.888:115. 

Кр ..... "иА oгno (O~7) Льо. 
КРНWТАЯЬ 148 ЛярtнrоJtьогія 
Кр"urrальографі. 54.S , ЛотIФУ",н 
КрІпаитао :12G І ЛОАина 8 догматиці 
КроllOOбlГ 612.1 Л ... и •• 

М.36'""4 
617.5S3 ' 
:133.31 j 

:!ЗЗ 
59.119 

КрОх.маль 66",2 
Ку<laищJo.а ("."111 М. . 
Ку.l .... рl. МІ І 
КУ'" ~He.PI'C1.) 2\'1.'1 іМ4гlстраТ)'ра 
КуJlЬТ (nPМ~A. penlг.) 117 І Магія 

j 

~41.962 j 
IRS •. ] 

638 'І 
fiil8.7 

КУJlЬТУра аrpoноммчна iiii.1~ Маг"нтмзм 
, Кудьтура Аерев '1,;3.4 ,магнит.зм зе~ииА 
• КУJJЬТУРИ фаХОві {агрон.) (,:1,:1 МаГОJllетаНСТ80 21JЇ 
Курс" fl3KaulOHi :1, •. 1; МаА6утнє *.тт:І1 (догматика) 2:\7 
курс .. р:ечеpoвt ~і"Л МаЙбутнє *,иттq (В pauioH. 
КурС" 'ДЛй дорослJtх :Jj ".6 :. теольогЩ t18 
Курси ие.IJJnьиl :(j4J; ,МаАстерні 6~\.7 

. Майстерство віЙСКО80~інже-

11. 

Ла •• 
ЛIІО'Тзе (pe.ln., 
Латинська .ова 
ЛerеНJI. 
Лек,lкоаьогіJl 
.ЛеJ(сі"ольоrtя укра1нсько'і 

JЮlи' 

. Лист. 
Лит"" 
Лlбераlllt 
Лlrl подlтичнl 
Лjкуuнна.ф!зичНі .ето,/lМ 

ЛІріка 
~ЛIC'О80.::tстао 

І иерне 

Майстерство Інженерне б2 
МаАстеРСТ80 юsеJllрне ,х)',/Іо*не іЗ" 

:!~Ф,г.1:t' МаJ(С!'мИ (ДІтер, фоРJ.t3) _84 
Мала АзІя Захшиа (3?2) 

:ШS.~ Ма.'. Д,ія СхІд." (893) 
-І1.:і мв.1вАсы<o fЮ)1іне;~іАсt.кl 

/І10В" _ 
4~I.Їt;-3 j Малярні. склянІ і tunз.nернl 

l'i-f. рОботи c;9~ 
H;lt) . МалярстfЮ ;;' 
1I2U.12 !Ь1аЛSlрсТ80 баталь .. е ~5~ 
363 МЧJlЯРСТВО АекораціАне ,4:> 
fj.lfl.8 'Ма1JЯРСТIЮ епічне, алегоричне 7&З~ 

~_.1.& Мал'/іРСТlJO жанрове (побутове) 754 
G3A9 Малярство історичие j;;G 

ЛІтера і •• бор (друко.ан. н. К'НІПІКОК МалярствО релlгlАне 75;") 
І;:;.і·:! \ МандріВJ(И, (техника іх) 91.0З . 

Мануфактурна промисловІСТЬ 61 Лlтер.тура 
ЛІтература Англlд"" 
J!lTep.тyp. JIIT' •• 
Література Араматична 
Лlтер.тура ітanIАс ••• 
ЛI11!ратур, ні ... """. 
ЛІтература У'ра1."'. 
ЛІтература фраНIlУЗЬ.8 

~2 
~-!I:I 

~-2 

'Мапи небеснІ 52.21 
Мврнни (маляprтво) ;58 

і Марксизм з3ь.5 
,Мароко (04) 

І Масл. ~М.З 
foi!Н.79 Математика Q 1 

S. І Матерj~.,и 6удuвничі 611 

51 

..J 



- --- -_ .. -- '~-----~-----::.:-:-.'" 

МатеріМШI ()(6ітлюючі 
Матеріяли хє!\шчні 
Машини газові и повіТpsl:ні 
Машини паровІ 

МаШИНИ СіЛЬсЬtю-господарчі 
Меблі хуложні 
Меnалі 
Медмцин.а 

Мсвицина суде6на 
Меj]іlO~НЗ\l 

Медо- ПеРСt~ 
МеЗОЗО~СЬk:а: груll3 
MtJ(CKK& 
МеЛ1ораці'Я 
Мед'llС 
МеtlОfillТИ 

МесмеР!З/It 
Метали (9 'хемЩ 
МеТали шляхетні 

Метальоїди 
МетафіЗіка 

І МетафіЗіК& - миші питання 
Метеорольогія 

Методисти (ceKTn) 
МеТОДОЛЬQгія історїl 

h Мето~юльогі'll (В фіЛЬОЗОфі1) 
Метрика (ф!)1ьо:tЬОГіЯj 
МеТРО,'1ьогія 

Механика прикладна 
Механнка теоретична, 
МеЦЦl)тіито 

МНЛО llарСТ80 
Мир 1'(1 віАна 

! МИРОWИИЦ'; во 
І M~cleUTВO 
МиcrеЦТ80 взагnлl (наука 
про мистецтво) 

МИСТt'ItТDO релігійне 
М.,та 

І Митне право 
Мlтольогія 

МlіОJJЬОГlя грецька І римська 
МіТQ:'ІhOГтч Германська 

піВНІчна 
Мідь 

І МідЧ, та ~РОНЗО81 Вhро6и 
, Мtжнl'J:РОДНЄ право 

1."lіЖ.Н'~ОД"' лІтература :." 

{Ю5 

і"іl 
il21А 
{і:![.1 

іШ.1 

ї49 
Іі71.4 
нІ 

J4H,II 
l:iR 

І'Щ 
\ІНІ) 
р':!) 
,1;;.11 

Щj4.1!J 

-:!:·Щ.Ї 

1:1+ 
.Н6.;і 

lil''<I.:! 
i'1-+fl, ! 

11 
І" 

;~i) 1 ,;) 
'131 
Щ'2 
11~ 
4 [.I~ 
3к!) 

H~1 

;,:Іі. 

UНі 
ІНі8.1 

171.4 
tНЦ.Ї 

іО 

:!·Ні 

:І;11,і] 

331 
2~1 
:!!12 

:!9і! 
flGt1л 
НіЗ 
341 

[0;1 

І МI*народня мова 
Мlкро6аl<'ТерlОnЬОrl. 
МІкроскопІч . 
МI,рофотоrраФI •. 
Мlнерьльогія 
Міністерства 

=1 
57G.814; 
678' 

·(і7.sз) 
5iU 
3"'4 

Місіонерська внутрІшня дIЧJlЬ* 
нІсть 

MiC1oHCpt:bKil (права 
І Місто . 
: Містнцізм 
: Місцеве УРЧ1l0ваннч 
МІсчць (в астрономІ}) 

Мішанина (Н I1lтературі) 
МИRКGтіl1і 
M080~a8CT80 поріННЮlJче 
Моrилі8ЩИН3 

І 
МQлекулярна Фізцti.!і 
Молитва 

Молитовн",,:и 
МонархІя. 

І' МонархііІ конституцінна Мо'нархlпи 

І Монополія Монети, іх 8ИРООЛЄННЯ 
'І Монета. МонетнІ (истеми 
МО"И3М : ~ 

; МQраль і прнвn'тн ї; та соцІ .. 
І Rльнj ні1lношеНН>І 
: Мораль гpOlМallCbK~ 
Мораль та ПОВ-'1dержаннч 
Мормони (реліrtя)' 
Морська наВігаulя 
МОрфольогіц фlлЬ()льоги'Чна 
Морфольогlц р<)слин 
,Московська нерква 
Мости І 
'Мохові рослини ' 
Музеї }(удожнl, 'Іх техника, 

орrанlзаuіц 
Музика 

Музика театральна 
МузичнІ форми 
Муринс~ка :"083 

Н. 

Набор f літери (Щ}УКО8ЗН-
HIt книжок) j • 

82 

:!6~4 

26Н 

(-щ 
H9,:j 
;{;ja 

;,2.:1:1 
-,';; 

Г,\,4 

il 
(і7.64) 

~a9 
243 
:!~:~ 

;t21Л 

~H:!,;I7 

:j"!H.tl 
;Щ'.~ 

'іі t .• 
ii:~:!.4 
Н,IН5 

1--.. 
!1:11. і() '" 
I-~ , 

~bS 
aS7 
+1,;' . 
5$.1.1 

::S-J.{Щ 
6';!-І 

5S.8 

;0:' 
7М 

iS1 
7SI,5 

=\}~,; 

і 

:І 
, 
( 

! 
! 

; 
,І 

, . , . 
" 

{ 

} 
у 

На~ігаuія (я:к зас06 KOMY~ 
• иікаuі1) , 

~ Нааігаuія астроиомнчнз 
HaS1rauiq морська торговельна 
Ha8MI'auiq 8нуtрjшНЯ тор-

говельна 

Навчзнна, методи та форми 
Навчання мови (4 льольопя) 
НавчаННJi наочне 

Нзвчанн~ особисте 
На8чаннч ніСЛЯ~Шj(ільне 
НавчаНН}і рідиОї MOI:I.H 
НаЛI'РL')$И 
Нено1 
Нариси е літераТ)'РI 
НаРИ(IJза геометрlя 
Наоод.«ення 

На'родt-iе з,nоромSiI 
Народні YHiвepclTeTI~ 

На:юдн~ OC~I!a 
Наукз КТОРІІ ,. ' 
НЗVК3 npu реmrlЮ вЗаtзЛl 

Нz.UіОНЗЛЬНИЙ рух 
HauiOHO\jjbHe ПИТ8ННЦ 
Нацlоналізаuіч земл:і 
НеВ"f1.Ilатн!сть 
НеДlлq fJ релігН, 

Нед!льні IІЖ.ОЛlI 
HtllinbHi шкою 
Нео~У.антізм 
Нео-критицизм 

НерівніСТь сошq,1ЬН3 . 
НеХРl1СТЮ1НСЬКІ ре;:liПI 
Ни'Жиє· Hi~eЦbKa Мf)ВЗ 

НJгілізм 
Ні.\tетчlна 
1іімецька література 
Німєщ,ка мова 

Ноsa·Г~ИііеА 
НQВИ&! 3авіт 

Норзегія 
НорвежсЬ.ка мона 
НОТі'!ріят 
Н\'мілі14 
Н;'Мj.і~lаТИК0: 

о· 

fii}6.ti 
52.7 
3:''; 1

0боеязки 6атьків (етиt\8) 
Qбрчци святкові 
06p~д похорunн~и 
Обряди хатні 

;~SC 
;\і І.:; 

І Огляд КРИТИ<fНItИ 
,ОГОlюшеНН<1, рекmіМIІ 

;І,:?,:І 
;),4 
;;;~J; 

;1;;;.111 
iї~ 
(іоа 

-+ 

; Одв·і.!l~їlання па~fЩ'!(Ьt\\ . 
ОдіЖ І 03.)00" В ФОJlьк .. 1ЬQРI 

: одіж 

;) ~ 5-
~12.6 
~{51.i; 

:iiS.l/ 
:~:II.:- ;. 

!іО 

lНI 
::2:~. l 
:1:!а.l 

::;HI.1~ 

34ї.;.\Н: 

~6;{ 

H~.~;;:; 

1 4 \f. ~.:!:; 
І;' 

• ОДН()!1Одl.lкові росшtН1 
І ОЗОН ТОJlЬИI"і 
Оздо(tи в' ф(1льклwрі 

Озера 
О;<ейни 
Окейн!;; 
ОЛ~ВО еЧННtI!!.1 

іО"'ЮНJіМ" 
OHTOJll>Oi'j;; 

rОаflй ІV}',З!fiНJIU.Вi.J} 
'Опал і освіТЛі"ннq (ДОМ. 

[О(IІО;1.) 

'Опз)'! {саниtaРН:J 11~~,HIН,a) 

І OllePil-6уфф<t 
Опера і ДIРl1чна .'Іра '18 
Оl!ер~щії Т,\І{;НЧН! і Clpa~ 

тегl<:НI 

Опереl13 
Опосіданнч рі.ер. фОР~;j j 
ОI10віДі!НН\і тра:Нlцііlне 
Onpatt::eHII:1 КЮіА.:·:Ж 

ОПТlІка 
,ОНТI1J\1jзм 
. ОРI'аю! py.\~ 

Ос 

1 7:\,5 
;шs..;l 
ll~i;l 

;;Ш~.:І 

«(Ч~) 
liі)!1 

il :.:: ~ 
ан} 

646 
:)~.J 

1;( ;,6 
::!11 

І:!;:>;)) 

(~6) 
(9) 

66:'.6' 
041.4-
ІІІ 
Щ}; 

I;~~_~ 

';'~.:!J' 
,ЇІ:!А 

a;I.~i" 
ї~·;;.5 

-;1:; 

:і!!SД 
(;~ .. 
5і1;, 

.=;-!!Ч 

H~',~' 

{НІ 

ОРГ<;1НИЗIi JI,. 2.1.чініОРі11ііьна 
'Оргаіl:lззuіч U),\II.11-<\lстраП1вна 

U(\.1a(,1 на ' , 

) -ІН,;) 

І'І :!.7 
:::ІI} 

{'''11 
=3!i.5:~ 

ОРІ'аНlfззнjч ;1<).\13IlJІ1. Г(І([}О

;2aptтBiI 

Орrаt'<I!:'ШI~ er.;OH(":'-1"-"Нt 
Орг:tннзз!!jq кан ТО;; 

Оргзr.l1заuіq ()+~иIЧ.1I'І101 ста·' 

І ТIІСПll{ll 

• >~.JЇ,~H;] . ОV:·З1\l1заuіq СУ:Н'чJll 
рн;, Орденз ре,'1l1 іlіl!1 

;Н, ' Орнfrолu.огіЧ 
Ортографjq 

;ортопе.l!' 

lі4 і 

;:: ~ii 

;111,3 
)14 7',~, 
:!~Ї 

..)(ЮDЯЗЮ~ ПОДРУЖ:J,:Я (ет"ка) ! Освіта 

-+1,1 
fi 1 ';'.:1 

}~; 

~3 -



Ос 
. ' .і лі 

" 

ОсвІта сере.аНIІ 
ОсвІта 8иша 

3';3 П.т(!ЛЬотl. внутрlшн, 6іІі 
878 '. П.тольо,iso pOcnии 58.12 

Освіта елементарна 
Осаіта W"НОЧІ 

87~ n.TOJJbOrl. тsaРИИ . 5~.13 
8iG ",тронат І зб І 

....освіта народНА (anMiH. право) 
ОсвІта НЗрО.ІІНА. JltPUBH8 
Оснlтв по:;шшюл:ьиа 

З~I.S5 ПелаІО"ка 371 
зі~ Педl_трl. 6!~ 
аа.6 Перед""",,,.'. (.7.91) 

ОсвІта реJllrіЙН()о.litоpa.nьиа 
Освіта унfаерситетська 
Ос.вітленЮІ (докаш. f"f,)(nOD.) 

371 Пере"'ув,чl 619.2 
37В Переl<JШJl 81.03 

(.28.9 Пср«)'а8НИЯ 6~9.! 

t. ОаlтJJlОlОчl матеріяли . 
r. ОсОба і дер"".' (ет •• ') 

661> Пересу""и., водою 629.12 
17~. J ПересУВ8ННJI оое'ТРАне 62~.13 

І 
Острови (22) Пересу.,нн. еуш"., . 629.11 

(з91) IПеріоричнl .И"Н~' (фор,,") (Q5) Остроаи Грецькі 
О1'ольо,l. 
Офlц.Ь1nЬИі ВИДЗ""Я 

І
' Офорт 
ОфтадьмолЬОr!. 
Охорона таарин 
Очищення цуlЦЮU соку 

61i.S І' Перlо,ичнl .......... заraaьк. 05 
QS;j Перспектива в рмсуваииі 742 
767 lІерс"""КН 5952 

61 і.7 • Перу . (В5) 
І 'U.З І Першин' І (55) 
66<.125 Песі.I... 149.6. 

r ",. . 
г"'П' 

n •• перIЗ" 3;19, І 
Пa.nеобот.н.", 561 

. nOлеоrpафі' 41.7 
• па.леОзоолЬОri_ 562 
П~~зоАська група (112) 

r ПалеОНТОЛЬОГIа: 56 
ПалеоФlтольогjit 56) !І 
Па_ять (лснхольоrill) 154 
11.,.,.,1,. (релl,I.) 212 
Паито1зм (філ.азОфl.) 147 
НаПІр ••• р')би 676 
ПапІр ЗI!.,.ч'аАниА <і76.2 

І ПапІр копировальний 676.3 
L ПапоротнОВі (рослини) 58. '1 
І п,р.ФII 256 
~ ПарВф111l1ьнІ школи 251 
~ ПарJJQМент 842,53 
'. ПаРЛ~/І!еНТСЬКI доку"енти 328 
, П"родп -7 
. Парсеізм (рen!м.· Заратустри) 295 

:1,ртI1 полlтнчнl . 829 
П,рфу"ерl. 668.5 
Пlстирські о.чВlдуваНИR. 253 
П'ТРОЛЬОri. 276 

Петербур' (.7.41) 
ПетрографіА 552 
Письменство красне N 

І ПИСЬМОfЮАі:ТВО 1(o.ePЦMAHe~ 662 
: ПитаННlI )kИНQче : 396 
ПКТ8ИНj:I Haцloнan~e 323.1 
Питання робітниче 351.tsЗ8 
ПІ.денна АЗІ. (:196) 
Південна Европа (398) 
fIIаленинН 6irYH (99) _ 
ПіDленно.-Аме'риканські -ом =9S 
ПІ .. е.ь \ (-ІЗ) 

Im ... IЧ І (-Ії, 
і Шанl.ИИЯ бlrун (ВВ) 

І 
Піе:ніч:но-А_ериканськl М08К =91 
ПідБІр пр.родннЯ І: 57 •.• 
ПlдлеглlСть . 119.0-

І 
ПІдручни.. (02) 
Пlдру'Ник. "'YKo~i .(021) 
ШДРУ"НИКК попутриl (02:1) 
ПІ"р}чникн дит"ч,: (024.7) 
ПiJIРУ,иики ДЛ. нищоl 
середнЬО1 шкоnи 

Шдста.. т" Фlльо30ФI. 
"ораді 

І ПlротехНИК8 Шснl иаРOJl>lI • 
І ПІ.о.,. . 

(075) 

ti1 
662 

398.8 
35.6 

.1 
І 

Пл",,).н" " . . , • 59,81' 
Пnатн, заjЮ(lіТ .... (. за"онl)' 351:832 
Платн, (полІт, еКОКО_lй) 331.2 
Пле_ена КОчу"'; SQ, 
Плкнн ~32 
ПЛОдоводетво 63.4. 
ПlШfе1'Н 52.34 
Пнев_аткка 5З.'); 
Побо"нlсть родинна 249 
Поalcт. -32 
ПоаIТРОПЛ'.Н б29.2 
помтк. 338.2 
Помтк. мІсце.. 33/1.28 
Повтк. ~ 336.27 
Подат,. простІ 336.21 
Поділ дJ6p 33~ 
lІодlJllJ. (.7.61) 
ПоезlА епична ілІрІчна 8 - І 
ПозашкІльна oceJTa 374.6-
П0311КН З3б.З 
паз!тнаі3. 146 
"""ут. 234 
ПОnl,р"Ф11 (,бlрнккк) 082.2 
ПОлlrpаФlllн .. аlдуan,нl <)81 

· ПолlграФіІ КОЛЄКl'нвнl QS2 
ПоліrраФі1 (сер!1) 1"2.1 
ПО~іrр'фl. 08 
ПОЛI,раФі. І_вlд,,,_на (0811 
ПолlграфlА КОЛЄКТИвна (082) 
Полl'раФI. (фор •• ) (08) 
Полlнезl. (~б) 
ПWUтнка 32 

- ·Пo.nітика вну'!'рlШНА 328 
ПолІтика з.оаЮшня і .і.ка-

РОЛИ. 
ПОn'ТМI(8 крім:инanьна 
ПсmіТИJ(а utркоанз 
ПолІтична еКОНОМ'А 
ПО.1Jlтичні acoulSlQ.!i 

'nonlulA загальна 
Полтавщина 
Польська .ова 
ПОЛl>ІЦа 

· ПОJtЬu.u ЛО поn.Jлу 
· ПОЛ""""8 (ПРО_КCJIOIIЄj -
· По""".н" (спорти ... ) 
• П()lІеШ~КА ДО»081 
Поркоrpaфl_ (етика) 

З2і 
34З.$ 
262 
ЗN 

363 
35І.74 

(.7.713) 
=81.85 

(4'15) 
(.38) 

63.11 
799 
6 •• 
173 

пОро •• 
Порти І' гlдротехничні 6y~ 

JIИмl 
пор.,.,РеТН 
nopтyr,m. 

П0ртуra.nьська 81088 
Посланія аПОСТОЛЬQКі 

І Постачання води ма _іста 

І ПО,ТУЛАТИ ПОСТУПОIJЦ1 

l
пОСУА церковний 
ПОТЯГ Іпсихоnьогlіі) 
По)'чаннSI (паСТИРСЬК8 тt~ 

ОJlЬОГ}Я) 

Похо.цжеННА 8t1дlв 
ПОХОА*tння JlЮАИиИ 
початок ."ТТА 
ПОЧ)'ТТИ 
Пошта 
Празила доброго тону 
Праео 
Право авторське 
Право адміністраТИ8не 
Право вексельове 
Право виборче 
Право 8H~CK080-KapHe 

IІр'ао дер",.а.е 
Праео, Aoro рl",.1 ФОР.И 
Прзоо карне 
Право констнтуцНІне 
Право консудьске 
ПраlЮ митне 
Права _іw:нароШtC 
Право парляментське 
Право пенітенцlярне' 
ПравО приватне мі:»<наролнє 
ПравО річеве 
Право РОАи"не 
Право tпал.кове 
ПраВО тсрrов:ельне 

Пра"" у"о .... 
Право фlна.сове 
Право церкоене 
n рево цивільне 
Прагматизм 
Праця А"Т1іІча 
Праu,; жіноча 
Праца І ~,.пIТал 

!і9.' 

- ь27 
757 
{Щ -І 
=69 І 

:і27 
628.t 
161' 

329.13 
2~';:' 
158 . 

І 
252 І 5і6.1:. 
57~l.2 
5;6.1 
IЬ2 
853 
395 
3~ 

347.78 : 
35 ' 

31і.716 І 
3.2.6 

34. 
8'2 . 

1140.1 
3'3 
3~! 

341.8 
зЗ7 
~~I 

342.53 
3"'.8 
341,; . 
347.2 
з.7.6. 
347.65 
З.7.7 
347.4 
ЯЗG fj І 

348 
341 , 
149.928, ~ 
351.SЗ3. 
351.834 ; 
З51.831 



f ' П"'Р:....:.. __ -'-__ _ 

Прац. (PQ6iTH""H) 331 
[lреса взаrмl 01 
ЛреСВlтер;янська церКІа 285 
Л~нбутки держанні .t51,it 
Прикладна меХ8ника .G~1 
ПрИКЛЦНj знання 6 
Природа Божества 21 н 
ПРИРОJlна історіа Лw')ДИН)1 57:1 
Природний підбір і)15А 
ЛрИСЛіВЯ j!.l~.tf 
ЛPlhiниовkть l:l:! 
Пр\СІ\і -''''АН t~') 

-'" Лровансзnьська !'iItiua =.,нІ 
,.ПPQаіДіННЯ"" :! J J 
П~рамн tuкільні 375 
IlpoAYKTH до харчування б6.J 
ПродуКція ді6р 33Z\ 
Пролетаріят 321.!Н 
Лроми,,, (реліг.) :!14 "' 
Пр.о~IИСnО83 економія tJ:JS 
nРОIt_нсловісrь гончарна tHil.i 
Лро&1щловlСТЬ залізна r.6~.1 

.. Промисловість мануфактурна t:; 

. ПрОМИСJlовість метаnюргич,нд б(Щ 
лрамнcJl:оы�.тьь текстільна С'; Т 
ПPQмисловість хе/llliИЧна f,Ш 
ПРО"Н~ЛО8іСТЬ художня j J;) 
ПРОМИСЛОВість uerenbHa іїliі; 
ЛРОМНСЯО8kТh шюнн\::1. ".Hfl 
r,J10РОКИ :!"lJ 
Лросодія 491,j"~ЦI 
ПРОСТlІтуціА {ад,м, правО) ::;,r.;H4 
Просrнтуція (мораль)' І їlи, 
ПроrекціОtiНЗJ\l :I;~; 
ПротекцІnННСТlі :ї:?Н.;):! 

~ -ПротеСТU4Сhка иеРі{ва 1~4 
І г.РОцес "врний . :ЦіІ.1 

l ,1Процес uнві'lЬЮ1И Н47,н 
/. ПРусія (~:!1; 

. ПСіхичні тщш l:1і, 
·ПСіХIАтрія i;I4:;,~!i 
ПсIХОnЬОГI!J 15 
ЛСІхольогlя злочинців :14;:,117, 
ЛсіХОJlьоrія нарОдІв I:Ні,.} 
ЛСjхоnt.оГlя полу J ;jI, 1 
ЛсіХОJiьоrія ЩЮфес.і1 І ~';,~ 
'ЛclхотераQія fi 15 . .55; 
ПТах; (орнIТОJlьогіЯ) .:?9.~2 

Птахі; лІкуваННІ Іх 
П~.ах) до»аш"l. л(кування Іх 

р. 

Рабство 
РаДНКUJlИ 

Ра;>!оrРОфі' 
?вр:jтети 
Рарlтети а коштоан, палі

TypKSJ<. 
Рарітетн іЛlострованt, на 

Ро 

.\ 
610.6. 
619.5 

:I~' 
3;9.13 
7і.83 
011 

КОWТ08НИХ lItаrерlJilлах 09і; 
Рафінац!. 004.127 
Рахівництво GS7 
РsuіонвnіЗм 149.1Н J 
РеалІЗм 149.2 
Рє.олкщі. 323.2 
Реклями 6611 
Релlrі1 некуnt.ту~них кa~KHug. 2\i~.9Q2. 
РелІ,'» нехрнстіЯНtЬКI 211 
Редігії ріжн, рас: 2"99 
Реліrії ~зв1інськ~ 21J9.15 
fелігіfi 2 
Релі ri1l j H3VK8 21;' 
Релігія інауська , :оН).4 
Релll іА Лаl)~Т:.е ~ш1t.51:; 

Релtrіll Ilрироана :Н" 
Реl1Тlліl 5u,,ч1 
~спублjка 321~ 
Р«пу6J1Іканці І Л2'9.2:1 
РеТіисbt{а МОВ8 І =50.іа 
Реторика 8.08 
РеФflекс (псlхолt.огія) 15~ 
Рефuрматська lІерквз :!1;\5 
Реuензlя І (04~) 

j PeuellT)'pa 6 (5. \4 
Р-иб~цтво tnpOMIfCJIOвe) 6a.tI 
Ри60UТВО (спорт) іШІ 
Рlt6и І :Ф.і 
~"'" (8.; 
Рис!'.ання 74 
РІжні вироои оргаИИЧНО1 хемlJ fifi~ 
Різ6арьство' ,а, 
Річкн (2811 
Робітники :I~H 
Робот" бетонн' 6113.tJ . 
Роботи водопрот?днl (і1}6 

,. 
Роботи АЗхов) 
Роботи землянІ та п ... ',.кt 
Рot1ми "наnlзац!Анl 
Роботи lІam1рНl, СКЛАнІ І 

шпалер"! 
РобоТи СТОllJlрнl 
Розsв:rа, rp4, спорт 
Розsаrа ~1J84CbКa 

Розмноження 
Розу .. 
РоЗУ.УВЗИНЯ 
Ро.~и 
РосІя БзлтНlські ryO, 
РосІ. Еароп.Вськ. 
РосІя "іuениі ryб. 
РосІя п!sнічнl rубернН 
РосІя цеНТР8ІІЬ"' губ. 
Роскlш 
Рослина (М8ІІАРСТ80) 
РotJIмниість nРОМЬCJIОJШ 
Руко.єсла 
Рукомеcno дзнrврне 

Рукомесло швецьке 

РумунІ. 
Румунська Мова 
Руська .оаа 
Рух з ••• 1 . 
Ру. інтернацlоналlстич"иll 

Ру)!; н.оселення 

рух наulоиаnьниf1 

- ·с. 

C.ro 
Cnди Аитячl 
СадІаництво 

са.а.\аи"uтео ХУJЮ1'МЄ 
CaMory6cTIIO (ет ••• ) 
саllitона'Ьча"н~ 
Са_оос"lта 
еа.МОУРЯD.овання 

Са"їтарlя 
СаиIТЗDt~ в IІро"'иtJJОDНХ 

nlдпрlе»ствах 
Санскріт 
Сатира 

. СвеОська мов 
СвинІ 

І 
! 

І 
Свобо.tt3 та иеобхш.кістtJ 123" f 

693 СвятІ,' . !!\5 . 
ijD6 ,Свято 1 травня ;127,3)' ' 

Секти (",ocKoвctJкa і,ерк") 281 ШІ.О' , 
С9{; І Секти мншl (штунда, квакери, ' 
(i~4 ме.IОНИТИ та МИLU") ZS~, 
71І I~KpeЦiA (меаминна) "І2.4 

7~11 Село (-1~) 
61'),lі Сепяне 32)Я) 
1 ;.:~ ее.и Т(ЬК! ",ови = 92 
16~ \сентениіі S-~J 
--;1 Cer6i. (4!1'.1; 

(47.4. Cep6CtJK8 "Ю8а (91$1) ,.1 
(41) :1 СероrераrJі Я (Н5.:Р 

(47.7) Си6ир (57) 
Н;.2) Сиби!" західна (:'аї. І) 
(4;.;1_ 1Сибиrt східна (~7.Щ. 

:1;~!I.4 : Сибир ueHTpom,na (57.:Н 
75і'і CHBeЦl. (п.'ЮIJI~)'М) f~UA 
6:1.:14 і Снрі. (;Ші) 
liS ' Сігільографія 7ЗG 

H~1 . C!JlkQt13M {J1bOfltKa) H.it} 
ІіК.) І CfIIl'IBoflJKa ~JlігШна • 24(. ~I 

(.4~jS) ,Снстема над1ЛУ 3;;3,38 j 
=:ш І Сін()ними ·4~4 
=9'.7 'І Сінтаксlс 4-;-; 

:1:!.5а І Сінтез {льогіка) 1!і.С, : 
:J1t.:] І СкаНJншаосьКі МО!!l! ьзагалі = ;і-О.5 
щ.а,1 'Скептнulзl'll 141'.912 • 
:!:!::, І ,СклапаннЯ IfJlяиія та об-

ІіІі4,1 
3;2.2 

G;s.4' 
71 

17~', ';' 
:174 
:'';'4 

fi28,;1 
= 912 

о -' 
,,-І 

= ;19.7 
tillJ.4 

І рахункі8 
і Скляні роботи 
; Славянські мови инwі (крі,.,! 

м-оское:. і укnaїн.1 =!Н.$ 
_Ut;'1вянські реЛіГії :.t9H.1 S 
!СnовНlIКИ (фор.о.) (О;І) 
іСПQЗ)'J"Ю1 \фіпьольот\'і\) "'\.~t 
; Cnоєиuеві ;.$.9 
'Cn"'жба теХничtiа та іИ)l(tнерна :і5,$ 
: CJlЮ<аРСТ8() r,S~ 
, Смерп. :Н1:; . 
ІСОбак" (вшрінаріяJ r.Ш8 

1
2~~'Н3)tБУЛіЗ)! :;i~ 
Соиuе !i'1.:17 
С()сункооі ·;і9.9 

І СОТ60рення світу 21:1 
(АфIСТJІка H~1.9~2 j 



Со 

СоцlorрафlR 
СоulОJ1ЬОгlя 
Соціол~огl8 К:РНJlиtiВЛЬна 
CouIJli1t38UIII земеnь 
СоцІалІ ... 
Соція.lfіз. держ-аsниl1 
СОUlяnlСти 

Союзи кptдитов' 
Сла.аковkть 
СПНН (етнка) 
CnJnKK конгрес .. 
СпІлки кооперативні 
,СпtЛки науковІ 
'Спіnкм неофlцfяльні 
СпІлки Оф.uіяльн! 
Спіnки соціяльні 
СпІлки. трудові 
СnіріТНЗbl 
CIIOnY"ltHI штати 
Спорт 
Сі10?Т кінниА 

І Спорт атлетичний 
і. Спорт на сutжому поаtтрі 
! Справа аптечна 

308 
:101 
343,9 
~~3.12 
885 

:185,(; 
_ 329.14 

:147.;27 .• 
575,\ 
178 
06;1 
а47.7:]6 

'.16 
062 
ОМ 

:147.727,,, 
1:):1 

(73) 
і!1 

7US 
i9G 

СтрахуаанЮІі вІд 'огня 
Страхуn:нtuI If«)OlritpaT"8He 
Страхування сlпьско. 
, господарче 1 

СуОота 
CYBepeH;Ter , 
Суде6нВ медицина 
Судо .. орraннзаЦI. 
С~'хопутнl зно<:lН'Н9 
Сфра:гlсти Ка 
Схі.а 
Счислення ,_овІрности 

Т. 

. т •• рlя (СI"феРОal •• ) 
'Таємні аСОцlАцl1 ' 
ТаЙНОWlІlООнl 

і Таінства цepKo~1 
Тактика 
'ТапІока . 
Твариt1и дом"шн~ (ветерlнар.) 

і Тварн,Нн (малRрет:во) 

368,1 
334,3 

31'В.1 
2(1.':1 

:142.3 
:140.6 
З.fї,u 
G:2,~ 

786.3 
НIі 
16~ 

(47.ї:!:!) 
:uю 

S~.G 
26Г) 

35.!i4~ 
664.2 
619.9 
75~ 

СпраВОЧНИКJ' адреСОВІ 
·Сnpot'.lа аатерlяnіs 
CT a!JponlllbWHHa 
Стан духовенства 
СтариА Зааlт 

79(; 
'>15А 
058 
62~.1 

(n.IZ) 
~5~ 
221 
(а) 

І Тварини хребетові 
, Твори в популярнlм ВНКЛЗ.llI 
; Театр 
;1.1з" 

БUf~ 
8-91 

і92 
\ 211 

CTap~" свІт 
СтаТИСтика 
СтаТНСтика з погляду :JЬогіки 
СтаТИСТJf"а оФ1ulяnьне·. 

:11 
169" 

орraJ1и.зацlя З! 1.3 
Статнстика ЯКО нвука З f І 

І CTaTHcT", .. t!! методи 311.2 
Статті рj;киі, заraльного змісту 04 

l ста}т" (04) 
'l СтенографіЯ G5:J 
. Стилі (в l'Іи(тецтві) 7.03 

[ '_стиJtь (таРОВИННblА 722 
Столяр(Т1JO ~91 

І Стра)l(дання (ПС"ХОЛЬUГJ~J 154 
! Стр,Р, (а,...lнl<трац.) 351,838.Q 
, Стр"А. (е.оно .. ,) 331,89 
~ Стратеtl. . 35.543 
'СтратиграФI_ 551,7 
CTpaX~BI асоцl_цll 3БВ 

: Текстlльна промисловІсть 
і Теnєольоrfя ~ І 
і Те"єграф 
! Тe.nє граф j 1'еnєфон 
! Телєпатія І 
І ТеnєфОН техн. 
; ТеоnьогІя йОГ!!аТИЧна 
{ТеольогJJI alОРа.льНа 

'! ТtoЛhOгія пастирсЬКі 
І Теольогія поn:tмlчна 

І т еоllьогlя практична І ТеОllьогl.' рацJОtlаЛьна 

!
' Теор'н ІсторичнІ І 
ТеорlІ лІтературнІ 
,ТеОрІя ,еОГрафl1 " 
ТеорІ. зна"н, І ' 
ТеорІ. І фlnьозофl. '<тоРI! 
ТеорlА Мо:Ікn:н8ОСТ" 
ТеорІя .оралl· . 
ТеорІ'! 8У3JfkИ звJ1lU:IЬна 

- ва-

J'Ч 
6,;4,{ 
3~4 
1:18' 
60М 

23 
:l41 

2зg 

~ .. 
21 

gO\ 
8,01 
91,01 

151.2 
901 
МВ. 
11\ 
78р 

". 

ТеорІя .нтання (фор •• , 
теософІя (репІ'''') 
Теософія (фIЛЬОЗОфl.) 
ТеплІСть 
Теплість тваринна 

ТеслrретfЮ 
Теслярство {екнпажи} 
ТехниКа (мист(:цтва) 

Техника caHirBJ)H3 

Техника санітарна промксл. 

підпріємста. 
'ГеХННЮI сухопутн. шnяsі» 
ТеХНИJ{jIl хlРУРГИ4на 
Товаристаа акиіАні 

Товариства 6лагодіQнj 
Товариства мп хатньшо 

навчаННR 

Т ов.арНС1яа TOpm8e:JMi! 
Токарство 
TUH до6рим 
Торговельне JlPaBO 
ТорroВЛІі 
ТОРГОllllЯ внутріШЮI 
ТорrовлSf зuаніWН!і 
Торговля {КЮf*не ділО, 
ТjXlВИ хар"'!ові 
Травлення 
Тр.,едlй 

Трамка' 
Транспорт 
Трансrюртне діло (38с06и 

зносіння) 

~ Транспортне діло (техника) 

Трест .. 
Тригон')мtтрl,а 

Туберкуn:ьоз 
Туреш .. К8 ~oaa 
Туреччина Азіqтсы(a 
ТуреЧ\l:ина ЕuроПeJlська 

ТУР.ЗМ 
Туркестан Р.хlяськиА 

ТЮТЮН 
Тет"" (агрономl_) 
Тютюн (етика) 

У. 

УroрьсКа мова 
У.а?"реКНА 

Фі 

(01) Укл •• нєроов.и БI2,~ 
(Н,і!) 

691,;9 
2\2 Укра!на 
149,918 УкраIНСЬ.' лІтература 
536 Украlнська' ,.шва =91.79 

а4Ї.4 
408,9 
з.8.11 

283 

Н12.5 Умовне право 
6~4 УНіверсальна .мова 
ББ4 Унjвеr:сїтети народні 

i,(I~ Унітарії (секта) 
ff2:; ; Ypar.:o~A)lTaUCbKi МQВи =94 

І Уряд)'uння місцеве 
Ei"lRJ, І ':Іря.аУJ:JUJ1it центральне 
1)2;", Урядування иеркоене 

НІЇ,Н Урядування через нарід 
а47.724 УСТРІЙ державник . 

:152 
З;;4 

:!62 
:;21.8 
:Н2.:! 
342.37 
:Ц2.ав 

21~ 
:!i'l. 
1;,7 
;~:{:;.95 

І ;'j;". 

:щ'.! 'І' Ус.тріЙ 11арлям~втскиt\ 
Устрій реСIlУСlЛ1канский 

:17 ~.:-:;, І Утворення (віту 
;~~ і. і:! 1 УТИСКI1 реліГіЙНі (їх істор:я) 
{i~)<I Утіха {1І<:іХQЛЬОГЇЯI 

(НІ;") Утоп!! соцічлlСТ"чні 
:l4t.'j У5l911 (ПСіХQльогі1f} 

:;~ 

а'l 
;~82 

li;'SA 
tї:І,;іЗ 

Ь12.3 

··-:!і 

fi1}fi 
6:!;} 

:-t18.S 
;"іІ4 

(і1О.995 
=9~.3S 

,Мі) 

(496) 
а6 

іЬ&Н 
&;9 
63.34 

178,7 

Ф. 

І Факирізм 1:14 
_ Фа,nьсіфі;\аuіJ 614.3 
Фарби (}fi'j 

: Фармакольогі~ 1)15 

І 
Фармац;n практична 61 :і.4 
Фахові .ультури 63,:! 
Федераці1t :142.24 
Финсьf\а МU8З 94.~4 

: Фізика 5:~ 
і ФІзика 6іОЛI.огіЧНI1 5ті .:1 
ФІзика молеку'ЯРН' 539 
ФізіОJ1ьогія душн 131 
ФіЗіО.nЬОГIЯ (nРИkЛ811МН знання) 612 
ФіЗіоnьогія ptXЛин 55.1) 
Фіз,оJtьогіR тварин 59J І 

. фіЗіuНQмика І38 
фlльозофНt 1 
Фі"ьозофjя історі! 901 
ФільозОфія літераТУРk 8.01 
Фinьозофія пр... 840,12 
ФlJlьозофl. реnlrі! 2&1.1 
Фl'nьольогLя .-
Фільольоr1ч "Jal1U1bНI: ПІССЬ· 

.єна, .","",графl., l.рог,l", 41 
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ФІ 
.' 

ФІльольогІя 1 похож.аеНН.А М08И 4.01 Хемlя aTO~Ha~,~ 
ФLnьольоrlJl сnецlЯJlьна 42;49 Хемlм ДOCBI.aнA~ 
фjЛlittТРОПіЯ 177 ХеJIIlя ексnерІ.ентаnьна 
ФІльтрування цукрового соку '.і64.126 Хе_І. неорraн'ична 
Фіна .. с" держа8ні '1;'6 Хемtя орrзничИа 
фlи,JtCи наука !:lJ!2 ХеІСJя органична виробу 
Фінляндія (471) Хемlя теретн~нз. 
фlС" :~;} 1.11 Хемl. фотографІчна 
фіТОП8ТОЛЬОгія іі3.;? Херсонщина 
ФnЬОТIl 81"(К08а (сои. явище) ;15,'. Х"нська мова 

<, фльота ві'k:ковз (техн. Хинщина 
пог,пяд) ti'!;J.~ ХиромантІя 

Фо'nЬКЛЬОР :1!J8 Хlрургl. 

Фонетика 41.4 ХлібнІ зІлля 
Фоиетllка україНСЬКї МОВІ! 491.79-1 Хоро6и 'венеричнІ 
Фор .. и УпраеnіtНlЯ 3-11)3 ХороОи дит.чl 
Фотографl. 7і Хор06и дихання 
Фотоrpафl •• апаратн ЇЇ.І ХороОи з,р,з.1 
Фот()графія~",атері;{ЛИ 77.1 ХорМн КОНСТИТУUJotнальні 
Фотограф'Я оптика 7іЛІ Хоро6. органl. ру ху 

ФотоrpaФI •• пlrм.нт li)~ Хоро6и оаризlтарні 
Фотоrpaфjq-помеwканни 77.! ХороGи пасокоlЮГО укладу 

Фо.тогр:аф.l~проueСt' зі (0- )(Ороб. по.ового укладу 

ля." металів 77.2 ХороОн ук.аду кро_бlгу 

ФотОКОllЬОгрltфіи 77.4 Хороби укладУ траa.nJння 
ФотолlтоrрафlЯ 77.:' ХоробрІсть 
·Фототноографія ї1.7 Хре6етннкові 

Фо10цінк~графія 77.6 ХрИСТИЯНСЬКі uеркви 

Франк~масонн :11" •• 1 Хрис г()ЛьшіR : 
'~ранція (44) ХрОбаки 

Францу зька 1ІІ08а =4 Хромофотографlя 
ФреGе.ля систе)'l3 :J1WAfi ХРОНQльогія (астrоно"ИЧ,) 
Френольorlя 1~9 ХРОНОЛЬОГI. (Істор:.) 
Фризька мова' =:Ш.2 

Фритри.:\еРСТ80 ~:17 

Ц~ 

Х. 
ЦеnЮЛl,оjд 

Хамнтська мова = 9:] Централізація 

Харкlвwи.а (П714) Центральне УРІІЛУВ3НЮІ 

Харчов. тра8И f;З.3:t Церква' АНГЛіканська 
Хвороон де .. чl 618.9 Церква катоnіческа 
Xвo~6H ЖИНОчl 6.8.1 Церква Московська 
Хемичні 8ироби 66 Цер!'::вз пресsіт'ерl1lиська 
Хемччні матеріяли в тісному і Церква ПрОтестанська 

значІннІ G61 І Церкаа реформатська 

Х.",. 54 'Церкви древні 

-'90 -
~~~-~~~ ---

ие 

541-·,2 
~~42 

~ 542 
54г, 

547 
66 ~ 
541 
77.01 

(47.728) 
=95.1 

{51 ) 
13'1 
IН7 
.;:1.31 

616~9:; 
lilН.9 

lі1&.2 

IiIG.9 
iil6.9о. 
616.7 
Щ6.9& 
Сі16А 
616.6 
616,1 
616.;] 
lіВ.Ь 
5Я.f. 

26 
:lB2 
il{I.,'11 
71.86 
52~Б9 

90'.!.4 

679 
3'2.25-
::54 
283 
282 

281 ~~З 
285 
284 
285 
28'1 

'.' 

,~ 

~: 

ЦеРК8И І се~ти окремІ 
ЦерQМ схІдні 
Церкви JФИСТІІи"ськl 
Церковна ооліт.ка 
UepJloaнe право 
UepKuoнe урядуааННR 
ЦеРКО8НИ" ПОСУД 
'ЦивIJТЬНИЯ npoutc 
Цигани 
'ЦІна А цІннІсть 
Цінок (r:іПt'Urп) 
ЦіТОl1ьогjя 
Цукер.и.тео 
иу"ор 3 Оу",,";. 
иукро •• рстао 
Цяuьки дитячі (ре_єство) 

Ч. 

Ча~ 
'Ів ри 
Час (полІт, економія) 
'1 .... lстЬ (ет •• а) 
ЧеРННГlвшина 
'1epнoropl. 
ЧеРНОlClорщнна 
Чеська М08а 
ЧилІ 
ЧистІ 3HaHH~ 
Чистка помеWК4ННЯ 

Читанки 
. Читання виразне 
~ ЧитаННА, читанки penII'I~Hi 

Ш~ 

Ш.аАцарl. 

Швеuія 

28 
281 

26 
262 
348 
102 
иі 

Шиw.ке реМе(Тво (~I("p~e) 
ШКІльні nporpa •• 
ш.lр. 

ШIQIО ЧАО"'"Є 
ШКJ'IlІна ЩЮМИ(1І0вjСТЬ. иe~ 

геnьнз, гончарна І кера· 

"нка 
Шкіряні tJнробl4 

Ях 

ьВ5 
375 

G12.7 ~ 
;48 і 

- , 
;Ц-;-.!; 

:}!l7 
.1,18.5 
f)(НI.,l 

;')7ti.:1 

Ш!<оли нtlljльні Іп релlг. віАН.) 
І ШІ(ОЛИ неD.lльнj (ОІ.ніта) 

66ft 
бі~ 
268 

374.6 
257 
669~2 ~, 

""2 
.іli .... 12 
1'.1.4.1 
fiS" 

(i:l.:!4 
І;!а 

:1:1І ~" 
177 

{4Т.71·1) 
(497.3) 
(47.~'1Oj 
=~II.HIi 

І.';!) 

" 

і ШКОЛИ параФlяльн; 
І ШляхетнІ- метали 
І Шляхи водяні нн},' рішні 
: Шляхи грунтові 
: ШЛЯХИ зьича~ні 

І 
Шовкоаодстао 
Шосе 
Шотландія 

: Шпалєри ХУJожнІ 
і Шпзлєрні роботи 
!Шпітзnі 
Штунда 

щ. 

І ШоріЧЮ1КИ 

, Ю. 

ЮJ!dї3М 
ЮРЩ:ПРУJJе'Нuія 

,..:; {I~:i 

244 Я 

І ЯПО~jЯ 
{H~'I 
(4S;)) 

Яповська мова 
І ЯрмаркJOI 

J Яхт*клю6и 
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~~:'7 "! 
&b6~! 
'З8~2 
625.1 
~(Щ 

74С 
698 
~62 

289~1 

296 
34 

(52) _! 
=9~.6 

3BI~1 
7ft7 
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